คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและต่ออายุใบอนุญาต
จัดหางาน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) กาหนดจานวนเงินหลักประกันการขอ
อนุญาตจัดหางาน การจดทะเบียนตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางาน
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกาหนดสถานที่ซึ่งห้าม
จัดตั้งสานักงาน ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 60 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ภาคเอกชนรายใดที่ประสงค์ประกอบธุรกิจจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
ต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศกับนายทะเบียนจัดหางาน
โดยยื่น คาขอ ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีสานักงานตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และยื่นคาขอ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตตั้งสานักงานอยู่
กรณีสานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น
9. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทาผิดโดยทุจริตเป็น
องค์ประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
11. ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทไว้กับนายทะเบียนจัดหางาน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
2. เจ้าหน้าทีออกหนั
่
งสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้าประกัน (กรณี
หลักประกันเป็นสัญญาค้าประกันของธนาคาร)
(ระยะเวลา 2 วันทาการ)
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (สานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ / กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน / สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน)
และยืนยัน สัญญาค้าประกัน (ธนาคาร) ต/ รวจสอบ
สถานที่ตั้งสานักงานของผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ระยะเวลา 20 วันทาการ)
4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 10 วันทาการ)
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต
(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

6. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 35 วันทาการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (แบบ จง.1)
จานวน 1 ฉบับ
๒. หลักประกันหนึ่งแสนบาท เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาค้า
ประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
๔. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
๕. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมรายงานการประชุมกรรมการผู้มีอานาจแต่งตั้งให้เป็นผู้รับอนุญาต
จานวน 1 ชุด (กรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอานาจลงนามมากกว่า 1 คน
ขึ้นไป)
๖. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงานจัดหา
งาน จานวน 1 ฉบับ
๗. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต จานวน 1 ชุด
๘. สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
(กรณีเป็นต่างด้าว) ของกรรมการหุ้นส่วนทุกคน จานวน 1 ชุด
(ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล)
๙. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่
เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
๑๐. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. ของผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน จานวน 3 รูป
๑๑. แผนที่ตั้งสานักงานและรูปถ่ายที่ตั้งสานักงานทั้งภายในและภายนอก จานวน
1 ชุด
๑๒. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับ
มอบ จานวน 1 ชุด
(กรณีมอบอานาจยื่นคาขอ)
หมายเหตุ 1. กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกรรมการ และมีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
2. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นเอกสารในข้อ 3 และ 4

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ (แบบ จง.1) ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ ฉบับละ 5,000
บาท
(อายุใบอนุญาต 2 ปี)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (แบบ จง.1)
2. หนังสือสัญญาค้าประกันธนาคาร (แบบ จง.2)
3. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดหางาน
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่
ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วัน)
2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้
ยื่นขอ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วัน)
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
และ พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน / สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่
ผู้ขออนุญาตตั้งสานักงานอยู่ )
(ระยะเวลา 15 วัน)
4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน
(ระยะเวลา 4 วัน)
ขั้นตอน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนามใน
ใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วัน)
6. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 24 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (แบบ จง.4) จานวน
1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับเดิม (แบบ จง.3) จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
จานวน 1 ฉบับ
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ซึ่งรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมรายงานการ
ประชุมกรรมการผู้มีอานาจแต่งตั้งให้เป็นผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด (กรณีที่นิติบุคคล
มีกรรมการผู้มีอานาจลงนามมากกว่า 1 คนขึ้นไป)
6. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. (2 นิ้ว) ของผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) จานวน 3 รูป ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาต จานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
9. หนังสือตรวจสอบพฤติการณ์บริษัทจากหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
10. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ ปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ชุด (กรณีผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ (แบบ จง.4) ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ฉบับละ 5,000 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่
10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (จง.4)
2. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอย้ายสานักงานจัดหางานในประเทศ
: กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตย้าย
สานักงาน การตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกาหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้ง
สานักงานจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ ประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงาน
จัดหางาน ไปที่แห่งใหม่ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องดาเนินการยื่นคาขอย้ายสถานที่ตั้ง
สานักงาน ตามแบบ จง.13 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาต
ตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาอนุญาตย้าย ก่อนที่จะไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
2. ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานจัดหางานแห่งใหม่

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 7 วันทาการ)
หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเข้า
ตรวจสถานที่ตั้งสานักงานจัดหางานแห่งใหม่
3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 7 วันทาการ)
4. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)
5. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 18 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหม่ จานวน 1 ชุด
๓. แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่โดยสังเขป จานวน 1 ฉบับ
๔. รูปถ่ายตัวอาคารสานักงานแห่งใหม่ทั้งภายในและภายนอก จานวน 1 ชุด
๕. ใบอนุญาตจัดหางานต้นฉบับ / บัตรประจาตัวผู้จัดการ ผู้รับอนุญาต ลูกจ้าง
ตัวแทนจัดหางานที่นายทะเบียนจัดหางานได้ออกให้ จานวน 1 ชุด
๖. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับ
มอบ จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ
ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอย้ายสานักงานจัดหางานในประเทศ
: กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตย้าย
สานักงาน การตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกาหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้ง
สานักงานจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2544)
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงานจัดหางาน ต้องดาเนินการยื่น
คาขอ ตามแบบ จง.13 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่
เพื่อพิจารณาอนุญาตย้าย ก่อนที่จะไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วัน)
2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้งใหม่
(ระยะเวลา 3 วัน)
3. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์เพื่อ
ตรวจสอบสถานที่แห่งใหม่
(ระยะเวลา

7 วัน)

4. สานักงานจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจะไป
ตั้งใหม่ ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
(ระยะเวลา 7 วัน)
หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานจัดหางานแห่งใหม่

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต บัตรประจาตัวผู้จัดการ
ลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจะ
ไปตั้งใหม่
(ระยะเวลา 7 วัน)
6. นายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงาน
จะไปตั้งใหม่ พิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
บัตรประจาตัวผู้จัดการ ลูกจ้างและตัวแทน
จัดหางาน
(ระยะเวลา 3 วัน)
7. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดาเนินการรวม 28 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหม่ จานวน 1 ชุด
๓. แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่โดยสังเขป จานวน 1 ฉบับ
๔. รูปถ่ายตัวอาคารสานักงานแห่งใหม่ทั้งภายในและภายนอก จานวน 1 ชุด
๕. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจาตัวผู้จัดการ ผู้รับอนุญาต ลูกจ้าง
และตัวแทนจัดหางานที่นายทะเบียนจัดหางานได้ออกให้ จานวน 1 ชุด
๖. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับ
มอบ จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอตั้งสานักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตย้ายสานักงาน การตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต พ.ศ.
2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกาหนดสถานที่ซึ่งห้าม
จัดตั้งสานักงานจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ภายใน 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
กรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจป้องกันได้ ทาให้ไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจจัดหางาน ณ ที่ตั้งสานักงานฯ ที่นายทะเบียนอนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ
ประสงค์จะตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่ โดยให้ระบุเหตุแห่งความ
จาเป็นด้วย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนแห่งท้องที่
ที่จะไปตั้งสานักงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
สถานที่ที่ผู้ยื่นคาขอประสงค์จะขอตั้งสานักงาน
ชั่วคราว และเสนอความเห็น

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้นายทะเบียนแห่ง
ท้องที่ที่จะไปตั้งสานักงานชั่วคราว
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะไปตั้งสานักงาน
ชั่วคราวตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานชั่วคราว
/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนผู้รับคาขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราว
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์คืนให้นายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานและผลการตรวจสอบ/
เสนอความเห็นนายทะเบียนผู้รับคาขอพิจารณา
(ระยะเวลา

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

3 วัน)

7. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณา /
ลงนามในใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วัน)

8. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับหนังสือแจ้ง
ผลการอนุญาต/ไม่อนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต (แบบ จง.
14) จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงาน
ชั่วคราว จานวน 1 ชุด
๓. แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสานักงานชั่วคราวโดยสังเขป จานวน 1 ฉบับ
๔. รูปถ่ายตัวอาคารสานักงานชั่วคราวทั้งภายในและภายนอก จานวน 1 ชุด
๕. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้าง
และตัวแทนจัดหางานจานวน 1 ชุด
๖. รูปถ่ายอาคารสานักงานเดิมทั้งภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึง
เหตุจาเป็นหรือพฤติการณ์นอกเหนือไม่สามารถป้องกัน หรือคาดการณ์ล่วงหน้า
อันทาให้ไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ (แบบ จง.14) ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต (แบบ จง.14)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสานักงานจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงาจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเปลี่ยนผู้จัดการ พ.ศ.
2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
การยื่นคาขอเปลี่ยนผู้จัดการ ใช้ในกรณีนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางาน
ให้คนหางานทางานในประเทศ มีความประสงค์จะเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการเป็นคนใหม่ใน
ใบอนุญาตจัดหางาน ต้องไปดาเนินการเพิ่มชื่อกรรมการคนใหม่ในหนังสือรับรองของสานัก
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ก่อนเพื่อจะได้นาเอกสารดังกล่าวมา
ประกอบการยื่นคาขอ ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานนั้นตั้งอยู่
ทั้งนี้ผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต
จัดหางาน
9) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหา
งาน
10) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทาโดยทุจริตเป็น
องค์ประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วัน)

ขั้นตอน
2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ และ
พฤติการณ์ของผู้จัดการรายใหม่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วัน)

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้จัดการรายใหม่
(กองนิติการ / สานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ / สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่)
(ระยะเวลา 15 วัน)

4. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณา

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 4 วัน)

5. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณา /
ลงนามในใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วัน)

6. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม /รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผู้จัดการรายใหม่ต้องลงลายมือชื่อ
ใน ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 24 วัน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอเปลี่ยนผู้จัดการ (แบบ จง.16) จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของสานักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มี
วัตถุประสงค์จัดหางานและบัญชีผู้ถือหุ้น ( มีชื่อผู้จัดการรายใหม่เป็นกรรมการผู้มี
อานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน ) จานวน 1 ฉบับ
๓. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทเกิน 1 คน จะต้องมีรายงานการประชุม
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการคนใหม่ และมีหนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการจัดหา
งาน ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท จานวน 1 ชุด
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้จัดการคนใหม่)
จานวน 1 ชุด
๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร จานวน 3 รูป (ผู้จัดการคน
ใหม่)
๖. ใบรับรองแพทย์ (ผู้จัดการคนใหม่) จานวน 1 ฉบับ
๗. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
๘. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 วัน
๙. หนังสือตรวจสอบพฤติการณ์บริษัทจากหน่วยงานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 30 วัน
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนผู้จัดการ ครั้งละ 400 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอเปลี่ยนผู้จัดการ (แบบ จง.16)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การจดทะเบียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
- ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานที่ผู้รับอนุญาตตั้งสานักงานอยู่
- ลูกจ้างต้องมิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นในขณะเดียวกัน
และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ยกเว้น
มาตรา 9 (1) และ (2)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ / พฤติการณ์
ของลูกจ้าง
(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณ์ของลูกจ้าง ( กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน / สานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ / สานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที)่ / จัดส่งผลการตรวจสอบให้นายทะเบียน
ผู้รับคาขอ
(ระยะเวลา 20 วันทาการ)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ขั้นตอน
4. รวบรวมเอกสาร / เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณาลงนาม

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

6. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม /รับเอกสารการ
จดทะเบียนลูกจ้าง

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอจดทะเบียนลูกจ้าง (แบบ จง.8) จานวน 1 ฉบับ
๒. บัญชีรายชื่อลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
๓. รูปถ่ายของลูกจ้างขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ รับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
๗. สาเนาใบอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
๘. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 30 วัน จานวน 1 ฉบับ
๙. สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาวีซ่า (แบบที่ 03) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
จานวน 1 ชุด
สาเนาใบอนุญาตทางาน (work permit) กรณีเป็นชาวต่างชาติ จานวน 1
ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจ้าง คนละ 500 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอจดทะเบียนลูกจ้าง (แบบ จง.8)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการ/ลูกจ้าง/
ตัวแทนจัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขอและการออกใบ
แทนใบอนุญาต และบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหา
งาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทน
จัดหางานสูญหายหรือถูกทาลาย ผู้รับอนุญาตจัดหางานจะต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตร
ประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่สูญหายหรือถูกทาลาย ตามแบบ จง.
18 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานนั้นตั้งอยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ
การสูญหายหรือถูกทาลาย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทา
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบ
อานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณาลงนามอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คาขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจาตัว (แบบ จง.18) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับอนุญาต/ผู้ถือบัตรประจาตัว จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาต/ผู้ถือบัตรประจาตัว จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าใบอนุญาต/บัตรประจาตัว สูญหายหรือถูกทาลาย จานวน

1 ฉบับ
๗. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ จานวน 30 บาท (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) จานวน
1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน ฉบับละ 2,500 บาท (ระยะเวลาเท่าใบอนุญาตจริง
ฉบับเดิม)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจาตัว (แบบ จง.18)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอมีบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน
ในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขอและการออกบัตร
ประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขอและการ
ออกบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องยื่นแบบคาขอมีบัตรประจาตัว ผู้จัดการ ผู้รับอนุญาต ลูกจ้าง
หรือตัวแทนจัดหางาน พร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานตั้งอยู่
และเมื่อผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสานักงานต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
:
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณา /
ลงนาม

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับบัตร
ประจาตัว
ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอมีบัตรประจาตัว (แบบ จง.17) จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
๕. สาเนาใบอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ชุด
๖. สาเนาหนังสือรับจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทน จานวน 1 ฉบับ (นาย
ทะเบียนอนุญาตให้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
๗. หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด (กรณีไม่มาด้วยตนเอง)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าบัตรประจาตัว ฉบับละ 100 บาท (อายุบัตรประจาตัว 1 ปี)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

คาขอมีบัตรประจาตัว (แบบ จง.17)

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การรับแจ้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน
พ.ศ. 2545
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงค์จะโฆษณาจัดหางานในประเทศ ให้แจ้ง
ข้อความที่จะทาการโฆษณาต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานตั้งอยู่ทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนที่จะทาการโฆษณา และโฆษณาข้อความตามที่แจ้งต่อ
นายทะเบียนเท่านั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็น
หลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นหนังสือแจ้งข้อความโฆษณาการ
จัดหางานพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อความโฆษณาและเอกสาร
หลักฐาน / เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณา
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

หนังสือขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
ตัวอย่างข้อความโฆษณาการจัดหางาน จานวน 1 ชุด
หนังสือยืนยันความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
บัญชีรายชื่อนายจ้างและสถานที่ตั้งสานักงาน จานวน 1 ชุด
เอกสารการขอคนหางานของนายจ้าง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและ
ผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอเปลี่ยนชื่อสานักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาต

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ มีความประสงค์จะ
เปลี่ยนชื่อสานักงานจัดหางาน ให้ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อนายทะเบียน
แห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานตั้งอยู่ กรณีนิติบุคคลต้องได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
สานักงานร้อยแล้วจากกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้
เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางาน / จัดทาใบอนุญาตฉบับใหม่ /
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในบัตรประจาตัวผู้จัดการ
ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 7 วันทาการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต บัตรประจาตัวผู้จัดการ ลูกจ้างหรือ
ตัวแทนจัดหางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

4. ผู้รับอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม /รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผู้รับอนุญาตต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อสานักงานจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
หนังสือบริคณธ์สนธิ ที่ได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสานักงานเรียบร้อยแล้ว
(กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
๓. ใบอนุญาตจัดหางานต้นฉบับ จานวน 1 ฉบับ
๔. รูปถ่ายผู้รับอนุญาตหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร จานวน
3 รูป
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับอนุญาต จานวน 1 ฉบับ
๖. บัตรประจาตัวผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน
๗. หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อสานักงาน ครั้งละ 100 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น
1 หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับอนุญาตจัดหางานใดเมื่อเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานให้ยื่นขอรับคืนหลักประกันการจัดหา
งาน หรือหลักประกันตัวแทนจัดหางาน ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางาน
ตั้งอยู่
ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับคืน
หลักประกันได้ก็ต่อเมื่อได้ชาระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้ว แต่ถ้าหนี้ที่เหลือมี
จานวนน้อยกว่าหลักประกันที่วางไว้ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ลดหลักประกันลงให้เหลือเท่ากับ
หนี้ที่พึงจะรับผิดชอบได้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นหนังสือขอรับคืนหลักประกัน
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบประกาศ คาสั่ง
นายทะเบียนจัดหางานเรื่องยกเลิกใบอนุญาตสิ้น
สภาพหรือเพิกถอนใบอนุญาต / ส่งประกาศ
คาสั่งนายทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คนหางานยื่นคาร้องทุกข์กรณีขอคืนค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย 30 วันนับแต่มีประกาศ / ออกหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเรื่องร้อง
ทุกข์/พฤติการณ์ / ภาระที่ผู้ยื่นคาขอมีต่อ
คนหางาน
(ระยะเวลา 2 วัน)

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3. ประชาสัมพันธ์ประกาศ คาสั่งนายทะเบียนเพื่อ ให้
คนหางานยื่นคาร้องทุกข์กรณีขอคืนค่าบริการ
และค่าใช้จ่าย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
เรื่องร้องทุกข์/พฤติการณ์ (สถานีตารวจท้องที่ที่
สานักงานตั้งอยู่ / กองนิติการ / กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน / สานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที)่ / ตรวจสอบภาระที่ผู้ยื่นคาขอมีต่อ คนหางาน
(กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน)

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 30 วัน)

หมายเหตุ : ตามห้วงเวลาที่กาหนดในประกาศฯ
4. รวบรวมเอกสาร / ผลการตรวจสอบเสนอ
ความเห็นนายทะเบียนจัดหางาน

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วัน)

หมายเหตุ : ดาเนินการนับแต่วันที่พ้นระยะเวลาการ
ประกาศฯ
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณาลงนามใน
หนังสือ เพื่อคืนหลักประกัน

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑.
๒.
๓.
๔.

หนังสือขอคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับอนุญาต จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ยกเลิกคาว่า “จัดหางาน” และวัตถุประสงค์
การประกอบกิจการจัดหางานให้คนหางาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จานวน 1 ชุด
๕. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนจัดหางาน เรื่องยกเลิก/สิ้นสภาพ/เพิกถอน จานวน 1 ชุด
๖. หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ติดอากรแสตมป์ 10
บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ จานวน
1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10
ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับอนุญาตจัดหางานใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนหลักประกันการจัดหางาน
หรือหลักประกันตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจัดหางานตั้งอยู่ พร้อมหลักประกันใหม่
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็น

เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นหนังสือขอเปลี่ยนหลักประกัน
พร้อมเอกสารหลักฐานและหลักประกันใหม่ /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดหลักประกันใหม่
/ ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบการยืนยันการค้าประกันของธนาคาร
(กรณีหลักประกันใหม่เป็นสัญญาค้าประกันของ
ธนาคาร)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วัน)

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสัญญาค้าประกัน
(ธนาคารผู้ค้าประกันใหม่)
(ระยะเวลา 20 วัน)

4. รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบเสนอ
ความเห็นนายทะเบียนจัดหางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 5 วัน)

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
เอกสารการคืนหลักประกันเดิม
(ระยะเวลา 2 วัน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. หนังสือขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาใบอนุญาตจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
๓. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
จานวน 1 ชุด
๔. หลักประกันใหม่ (เงินสด หรือพันธบัตร หรือสัญญาค้าประกัน)
๕. หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

