รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมพัฒนาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๑๐ คูมือ)
๑)
๒)
๓)
๔)

การขอใบอนุญาตการดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (สถานทดสอบฝมือคนหางาน)
การขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของผูป$ ระกอบอาชีพ
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย/ฝ0กอบรมฝมือแรงงาน
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ/ที่ผู$ดําเนินการฝ0กนําเข$ามาในราชอาณาจักร
เพื่อใช$ในการฝ0กอบรมฝมือแรงงานในศูนย/ฝกอบรมฝมือแรงงาน
๕) การขออนุญาตและการต6อใบอนุญาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแห6งชาติ
๖) การต6อใบอนุญาตการดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (สถานทดสอบฝมือคนหางาน)
๗) การให$ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝ0กเตรียมเข$าทํางาน (กรณีเป;นผูด$ ําเนินการฝ0กเอง)
๘) การให$ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จา6 ยที่ใช$ในการฝ0กยกระดับฝมือ
แรงงานและการฝ0กเปลี่ยนสาขาอาชีพ(กรณีเป;นผูด$ ําเนินการฝ0กอบรมเองหรือจ$างจัดฝ0กอบรม)
๙) การให$ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จา6 ยที่ใช$ในการฝ0กยกระดับฝมือ
แรงงานและการฝ0กเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส6งลูกจ$างไปรับการฝ0กภายนอก)
๑๐) การออกใบแทนใบอนุญาตการดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (สถานทดสอบฝมือคนหางาน)

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๗๙ คูมือ)
๑)การขอกู$เงินกองทุนเพื่อผู$รับงานไปทําทีบ่ $าน
๒)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
๓)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
แบบเบ็ดเสร็จณ ศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๔)การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม6 ผู$รับงานไปทําที่บ$าน
๕)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๖)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ
๗)การขอต6ออายุทะเบียนจัดตัง้ กลุ6มผู$รับงานไปทําทีบ่ $าน
๘)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ
๙)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอทีส่ ํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๑๐)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๑๑)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๑๓)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝมือ ชํานาญการ
๑๔)การขอตั้งสํานักงานจัดหางานในประเทศชัว่ คราวนอกเขตท$องที่ที่ได$รับอนุญาต
๑๕)การขอตั้งสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศชั่วคราวนอกเขตท$องที่ที่ได$รับอนุญาต
๑๖)การขอใบแทนบัตรประจําตัวผู$จดั การ/ลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํางาน
ในต6างประเทศ
๑๗)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๑๘)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๑๙)การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว
๒๐)การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผู$รบั อนุญาต/ผูจ$ ัดการ/ลูกจ$าง/ตัวแทนจัดหางานของผู$รบั อนุญาต
จัดหางานในประเทศ
๒๑)การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๒๒)การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทีผ่ ู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๒๓)การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน

-๒๒๔)การขอเปลี่ยนผู$จดั การของสํานักงานจัดหางานในประเทศ
๒๕)การขอเปลี่ยนผู$จดั การของสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตมีสํานักงานตั้งอยู6
๒๖)การขอเปลี่ยนผู$จดั การของสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๒๗)การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๒๘)การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทีผ่ ู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๒๙)การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๓๐)การขอมีบัตรประจําตัวผูร$ บั อนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางาน เพื่อไปทํางานในต6างประเทศ
๓๑)การขอมีบัตรประจําตัวผูร$ บั อนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
๓๒)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว$ในใบอนุญาต
๓๓)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับทีร่ ะบุไว$ในใบอนุญาต
๓๔)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว$ใน
ใบอนุญาต
๓๕)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว$ใน
ใบอนุญาต
๓๖)การขอรับคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๓๗)การขอรับคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๓๘)การขอรับคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๓๙)การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าว
๔๐)การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๔๑)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ
๔๒)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดที่ผู$ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๔๓)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณียื่นคําขอทีส่ ํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๔๔)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
๔๕)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน

-๓๔๖) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๗)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๔๘)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวภายใต$การเคลื่อนย$ายแรงงานฝมือเสรีอาเซียนตามข$อตกลง MRAs
๔๙)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝมือ ชํานาญการ
๕๐)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝมือชํานาญการซึ่งอยู6นอกราชอาณาจักร (นายจ$างยื่นแทน)
๕๑) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน
ระหว6างรัฐ (MOU)
๕๒) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน
ระหว6างรัฐ (MOU)
๕๓)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตัง้ สํานักงานอยู6
๕๔)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๕๕) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณียื่นคําขอ
ที่สาํ นักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๕๖) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๕๗) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ที่ผรู$ ับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๕๘)การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทย
ไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๕๙) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน
ทางด$านเทคนิค: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานที่ผรู$ ับอนุญาตตัง้ สํานักงานอยู6
๖๐) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน
ทางด$านเทคนิค : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๖๑)การขออนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข$ามาทํางานในลักษณะไป-กลับ
หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๖๒)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท$องที่หรือสถานที่ทํางาน/การเพิม่ นายจ$างของ
คนต6างด$าว แบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6า และใบอนุญาตทํางาน
๖๓)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องที่หรือสถานที่ทํางานของคนต6างด$าว
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย/บริการวีซ6าและ
ใบอนุญาตทํางาน

-๔๖๔)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท$องที่หรือสถานที่ทํางาน หรือเงือ่ นไขที่ได$รับ
อนุญาต หรือการเพิ่มนายจ$าง
๖๕)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องที่หรือสถานที่ทํางานของคนต6างด$าว
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
๖๖) การขออนุญาตรับสมัครคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิ าน
ทางด$านเทคนิค : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผรู$ ับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๖๗) การขออนุญาตรับสมัครคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิ าน
ทางด$านเทคนิค : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๖๘) การขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพื่อจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ
ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู$รับอนุญาต
ตั้งสํานักงานอยู6
๖๙) การขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพื่อจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ
ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ
กรมการจัดหางาน
๗๐)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๗๑)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ
๗๒)การแจ$งการเข$ามาเพื่อทํางานอันจําเป;นและเร6งด6วน ระยะเวลาไม6เกิน๑๕วัน
๗๓)การแจ$งการเดินทางกลับไปทํางานต6างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป;นการชัว่ คราว
๗๔)การแจ$งการเดินทางไปทํางานต6างประเทศด$วยตนเอง
๗๕)การแจ$งความต$องการจ$างคนต6างด$าว (การขอโควตา)
๗๖)การพิจารณาอนุญาตให$หน6วยงานของรัฐนายจ$างหรือเจ$าของสถานประกอบการ ใช$มาตรา ๓๕ แทนการจ$างงาน
คนพิการตามมาตรา ๓๓หรือ การส6งเงินเข$ากองทุนตามมาตรา ๓๔แห6งพระราชบัญญัติส6งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๗)นายจ$างขออนุญาตพาลูกจ$างไปทํางานในต6างประเทศ
๗๘)นายจ$างขออนุญาตส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ เกิน ๔๕วัน
๗๙)นายจ$างแจ$งการส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ ไม6เกิน ๔๕วัน
----------------------------------

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๓๔ คูมือ)
๑) การขอต6ออายุใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและ
ฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบุคคลผู$ยื่นคําขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วน
ท$องถิน่ )
๒) การขอใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขัน้ ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบคุ คลผู$ยื่นคําขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วนท$องถิน่ )
๓) การขอใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขัน้ ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบคุ คลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่ )
๔) การขึน้ ทะเบียนเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๕) การขึน้ ทะเบียนเป;นผูร$ ับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห/สภาวะการทํางาน
๖) การขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ
๗) การขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๘) การจดทะเบียนกรรมการลูกจ$าง (สหพันธ/แรงงานรัฐวิสาหกิจ)
๙) การจดทะเบียนกรรมการองค/กรลูกจ$าง(สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ)
๑๐) การจดทะเบียนกรรมการองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ/
แรงงาน กรรมการสภาองค/การลูกจ$างกรรมการสมาคมนายจ$าง กรรมการสหพันธ/นายจ$าง กรรมการสภา
องค/การนายจ$าง)
๑๑) การจดทะเบียนข$อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ$าง (รัฐวิสาหกิจ)
๑๒) การจดทะเบียนข$อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ$าง (เอกชน)
๑๓) การจดทะเบียนข$อบังคับองค/กรลูกจ$าง (ข$อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข$อบังคับสหพันธ/แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ)
๑๔) การจดทะเบียนข$อบังคับองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (ข$อบังคับสหภาพแรงงาน ข$อบังคับสหพันธ/แรงงาน
ข$อบังคับสภาองค/การลูกจ$างข$อบังคับสมาคมนายจ$าง ข$อบังคับสหพันธ/นายจ$าง ข$อบังคับสภาองค/การ
นายจ$าง)
๑๕) การจดทะเบียนควบองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ/แรงงาน ควบสภา
องค/การลูกจ$าง ควบสมาคมนายจ$างควบสหพันธ/นายจ$าง ควบสภาองค/การนายจ$าง)
๑๖) การจดทะเบียนคําชี้ขาดข$อพิพาทแรงงาน
๑๗) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง (สหพันธ/แรงงานรัฐวิสาหกิจ)
๑๘) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ )
๑๙) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง ( สหพันธ/แรงงาน สหพันธ/นายจ$าง สภาองค/การ
ลูกจ$างสภาองค/การนายจ$าง)
๒๐) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สหภาพแรงงาน )
๒๑) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สมาคมนายจ$าง)

-๒๒๒) การจดทะเบียนต6ออายุทปี่ รึกษาด$านแรงงานสัมพันธ/
๒๓) การจดทะเบียนที่ปรึกษาด$านแรงงานสัมพันธ/
๒๔) การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
๒๕) การต6ออายุการขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
๒๖) การต6ออายุการขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๒๗) การต6ออายุใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบคุ คลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่ )
๒๘) การพิจารณาให$ความเห็นชอบแผนฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ
๒๙) การพิจารณาอนุมัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีนายจ$างไม6จา6 ยค6าชดเชย)
๓๐) การพิจารณาอนุมัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีอื่นนอกจากค6าชดเชย)
๓๑) การพิจารณาออกใบอนุญาตให$ใช$สถานพยาบาลแทนการจัดให$มีแพทย/เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่
ทํางาน
๓๒) การอนุญาตให$ลูกจ$างซึ่งเป;นเด็กทํางานในระหว6างเวลา๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐น. ตามมาตรา ๔๗วรรคหนึง่ แห6ง
พระราชบัญญัติคมุ$ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
๓๓) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีวงเงินกูเ$ กินห$าล$านบาท)
๓๔) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ(กรณีวงเงินกู$ไม6เกินห$าล$าน
บาท)

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๓๕ คูมือ)
๑) การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
๒) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ$างกองทุนประกันสังคม
๓) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู$ประกันตนกองทุนประกันสังคม
๔) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกันตนยังมีชวี ิต)
๕) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกันตนเสียชีวติ )
๖) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย)
๗) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ)
๘) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าฟVนW ฟูสมรรถภาพในการทํางาน)
๙) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6ารักษาพยาบาล)
๑๐) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทําศพ)
๑๑) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน(ค6าทดแทนกรณีไม6สามารถทํางานติดต6อกันได$เกินสามวัน)
๑๒) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทดแทนกรณีทุพพลภาพ)
๑๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
๑๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
๑๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (ค6าทําศพ)
๑๖) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (เงินสงเคราะห/กรณีตาย)
๑๗) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทนั ตกรรม
๑๘) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทพุ พลภาพ
๑๙) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย
๒๐) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว6างงาน
๒๑) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะห/บตุ ร
๒๒) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีชราภาพ
๒๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีตาย
๒๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีทุพพลภาพ
๒๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย
๒๖) การขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและ/หรือกองทุนประกันสังคม
๒๗) การขึน้ ทะเบียนผูป$ ระกันตนตามมาตรา๓๙
๒๘) การแจ$งเปลี่ยนแปลงข$อเท็จจริงนายจ$าง
๒๙) การแจ$งเปลี่ยนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐
๓๐) การแจ$งเปลี่ยนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกันตนมาตรา๓๓และมาตรา ๓๙
๓๑) การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ$าง

-๒๓๒) การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ$าง (มาตรา ๓๓)
๓๓) การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู$ประกันตนตามมาตรา๓๙
๓๔) การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐
๓๕) การสมัครและขึน้ ทะเบียนเป;นผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมพัฒนาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๑๐ คูมือ)
๑)
๒)
๓)
๔)

การขอใบอนุญาตการดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (สถานทดสอบฝมือคนหางาน)
การขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของผูป$ ระกอบอาชีพ
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย/ฝ0กอบรมฝมือแรงงาน
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ/ที่ผู$ดําเนินการฝ0กนําเข$ามาในราชอาณาจักร
เพื่อใช$ในการฝ0กอบรมฝมือแรงงานในศูนย/ฝกอบรมฝมือแรงงาน
๕) การขออนุญาตและการต6อใบอนุญาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแห6งชาติ
๖) การต6อใบอนุญาตการดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (สถานทดสอบฝมือคนหางาน)
๗) การให$ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝ0กเตรียมเข$าทํางาน (กรณีเป;นผูด$ ําเนินการฝ0กเอง)
๘) การให$ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จา6 ยที่ใช$ในการฝ0กยกระดับฝมือ
แรงงานและการฝ0กเปลี่ยนสาขาอาชีพ(กรณีเป;นผูด$ ําเนินการฝ0กอบรมเองหรือจ$างจัดฝ0กอบรม)
๙) การให$ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จา6 ยที่ใช$ในการฝ0กยกระดับฝมือ
แรงงานและการฝ0กเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส6งลูกจ$างไปรับการฝ0กภายนอก)
๑๐) การออกใบแทนใบอนุญาตการดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (สถานทดสอบฝมือคนหางาน)

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๗๙ คูมือ)
๑)การขอกู$เงินกองทุนเพื่อผู$รับงานไปทําทีบ่ $าน
๒)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
๓)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
แบบเบ็ดเสร็จณ ศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๔)การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม6 ผู$รับงานไปทําที่บ$าน
๕)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๖)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ
๗)การขอต6ออายุทะเบียนจัดตัง้ กลุ6มผู$รับงานไปทําทีบ่ $าน
๘)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ
๙)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอทีส่ ํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๑๐)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๑๑)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๑๓)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝมือ ชํานาญการ
๑๔)การขอตั้งสํานักงานจัดหางานในประเทศชัว่ คราวนอกเขตท$องที่ที่ได$รับอนุญาต
๑๕)การขอตั้งสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศชั่วคราวนอกเขตท$องที่ที่ได$รับอนุญาต
๑๖)การขอใบแทนบัตรประจําตัวผู$จดั การ/ลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํางาน
ในต6างประเทศ
๑๗)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๑๘)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๑๙)การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว
๒๐)การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผู$รบั อนุญาต/ผูจ$ ัดการ/ลูกจ$าง/ตัวแทนจัดหางานของผู$รบั อนุญาต
จัดหางานในประเทศ
๒๑)การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๒๒)การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทีผ่ ู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๒๓)การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน

-๒๒๔)การขอเปลี่ยนผู$จดั การของสํานักงานจัดหางานในประเทศ
๒๕)การขอเปลี่ยนผู$จดั การของสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตมีสํานักงานตั้งอยู6
๒๖)การขอเปลี่ยนผู$จดั การของสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๒๗)การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๒๘)การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทีผ่ ู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๒๙)การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๓๐)การขอมีบัตรประจําตัวผูร$ บั อนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางาน เพื่อไปทํางานในต6างประเทศ
๓๑)การขอมีบัตรประจําตัวผูร$ บั อนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
๓๒)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว$ในใบอนุญาต
๓๓)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับทีร่ ะบุไว$ในใบอนุญาต
๓๔)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว$ใน
ใบอนุญาต
๓๕)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว$ใน
ใบอนุญาต
๓๖)การขอรับคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๓๗)การขอรับคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๓๘)การขอรับคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๓๙)การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าว
๔๐)การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๔๑)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ
๔๒)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดที่ผู$ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๔๓)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ :กรณียื่นคําขอทีส่ ํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๔๔)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
๔๕)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน

-๓๔๖) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๗)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน
๔๘)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวภายใต$การเคลื่อนย$ายแรงงานฝมือเสรีอาเซียนตามข$อตกลง MRAs
๔๙)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝมือ ชํานาญการ
๕๐)การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝมือชํานาญการซึ่งอยู6นอกราชอาณาจักร (นายจ$างยื่นแทน)
๕๑) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน
ระหว6างรัฐ (MOU)
๕๒) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน
ระหว6างรัฐ (MOU)
๕๓)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตัง้ สํานักงานอยู6
๕๔)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๕๕) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณียื่นคําขอ
ที่สาํ นักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู$รบั อนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๕๖) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณียื่นคําขอ
ที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๕๗) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ที่ผรู$ ับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๕๘)การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทย
ไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๕๙) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน
ทางด$านเทคนิค: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานที่ผรู$ ับอนุญาตตัง้ สํานักงานอยู6
๖๐) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน
ทางด$านเทคนิค : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๖๑)การขออนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข$ามาทํางานในลักษณะไป-กลับ
หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๖๒)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท$องที่หรือสถานที่ทํางาน/การเพิม่ นายจ$างของ
คนต6างด$าว แบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6า และใบอนุญาตทํางาน
๖๓)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องที่หรือสถานที่ทํางานของคนต6างด$าว
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย/บริการวีซ6าและ
ใบอนุญาตทํางาน

-๔๖๔)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท$องที่หรือสถานที่ทํางาน หรือเงือ่ นไขที่ได$รับ
อนุญาต หรือการเพิ่มนายจ$าง
๖๕)การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องที่หรือสถานที่ทํางานของคนต6างด$าว
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
๖๖) การขออนุญาตรับสมัครคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิ าน
ทางด$านเทคนิค : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผรู$ ับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6
๖๗) การขออนุญาตรับสมัครคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิ าน
ทางด$านเทคนิค : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน
๖๘) การขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพื่อจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ
ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู$รับอนุญาต
ตั้งสํานักงานอยู6
๖๙) การขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพื่อจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ
ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ
กรมการจัดหางาน
๗๐)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๗๑)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผูร$ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต6างประเทศ
๗๒)การแจ$งการเข$ามาเพื่อทํางานอันจําเป;นและเร6งด6วน ระยะเวลาไม6เกิน๑๕วัน
๗๓)การแจ$งการเดินทางกลับไปทํางานต6างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป;นการชัว่ คราว
๗๔)การแจ$งการเดินทางไปทํางานต6างประเทศด$วยตนเอง
๗๕)การแจ$งความต$องการจ$างคนต6างด$าว (การขอโควตา)
๗๖)การพิจารณาอนุญาตให$หน6วยงานของรัฐนายจ$างหรือเจ$าของสถานประกอบการ ใช$มาตรา ๓๕ แทนการจ$างงาน
คนพิการตามมาตรา ๓๓หรือ การส6งเงินเข$ากองทุนตามมาตรา ๓๔แห6งพระราชบัญญัติส6งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๗)นายจ$างขออนุญาตพาลูกจ$างไปทํางานในต6างประเทศ
๗๘)นายจ$างขออนุญาตส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ เกิน ๔๕วัน
๗๙)นายจ$างแจ$งการส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ ไม6เกิน ๔๕วัน
----------------------------------

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๓๔ คูมือ)
๑) การขอต6ออายุใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและ
ฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบุคคลผู$ยื่นคําขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วน
ท$องถิน่ )
๒) การขอใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขัน้ ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบคุ คลผู$ยื่นคําขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วนท$องถิน่ )
๓) การขอใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขัน้ ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบคุ คลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่ )
๔) การขึน้ ทะเบียนเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๕) การขึน้ ทะเบียนเป;นผูร$ ับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห/สภาวะการทํางาน
๖) การขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ
๗) การขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๘) การจดทะเบียนกรรมการลูกจ$าง (สหพันธ/แรงงานรัฐวิสาหกิจ)
๙) การจดทะเบียนกรรมการองค/กรลูกจ$าง(สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ)
๑๐) การจดทะเบียนกรรมการองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ/
แรงงาน กรรมการสภาองค/การลูกจ$างกรรมการสมาคมนายจ$าง กรรมการสหพันธ/นายจ$าง กรรมการสภา
องค/การนายจ$าง)
๑๑) การจดทะเบียนข$อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ$าง (รัฐวิสาหกิจ)
๑๒) การจดทะเบียนข$อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ$าง (เอกชน)
๑๓) การจดทะเบียนข$อบังคับองค/กรลูกจ$าง (ข$อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข$อบังคับสหพันธ/แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ)
๑๔) การจดทะเบียนข$อบังคับองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (ข$อบังคับสหภาพแรงงาน ข$อบังคับสหพันธ/แรงงาน
ข$อบังคับสภาองค/การลูกจ$างข$อบังคับสมาคมนายจ$าง ข$อบังคับสหพันธ/นายจ$าง ข$อบังคับสภาองค/การ
นายจ$าง)
๑๕) การจดทะเบียนควบองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ/แรงงาน ควบสภา
องค/การลูกจ$าง ควบสมาคมนายจ$างควบสหพันธ/นายจ$าง ควบสภาองค/การนายจ$าง)
๑๖) การจดทะเบียนคําชี้ขาดข$อพิพาทแรงงาน
๑๗) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง (สหพันธ/แรงงานรัฐวิสาหกิจ)
๑๘) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ )
๑๙) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง ( สหพันธ/แรงงาน สหพันธ/นายจ$าง สภาองค/การ
ลูกจ$างสภาองค/การนายจ$าง)
๒๐) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สหภาพแรงงาน )
๒๑) การจดทะเบียนจัดตัง้ องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สมาคมนายจ$าง)

-๒๒๒) การจดทะเบียนต6ออายุทปี่ รึกษาด$านแรงงานสัมพันธ/
๒๓) การจดทะเบียนที่ปรึกษาด$านแรงงานสัมพันธ/
๒๔) การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
๒๕) การต6ออายุการขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
๒๖) การต6ออายุการขึน้ ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๒๗) การต6ออายุใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติ ิบคุ คลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่ )
๒๘) การพิจารณาให$ความเห็นชอบแผนฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ
๒๙) การพิจารณาอนุมัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีนายจ$างไม6จา6 ยค6าชดเชย)
๓๐) การพิจารณาอนุมัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีอื่นนอกจากค6าชดเชย)
๓๑) การพิจารณาออกใบอนุญาตให$ใช$สถานพยาบาลแทนการจัดให$มีแพทย/เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่
ทํางาน
๓๒) การอนุญาตให$ลูกจ$างซึ่งเป;นเด็กทํางานในระหว6างเวลา๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐น. ตามมาตรา ๔๗วรรคหนึง่ แห6ง
พระราชบัญญัติคมุ$ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
๓๓) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีวงเงินกูเ$ กินห$าล$านบาท)
๓๔) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ(กรณีวงเงินกู$ไม6เกินห$าล$าน
บาท)

รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(จํานวน ๓๕ คูมือ)
๑) การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
๒) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ$างกองทุนประกันสังคม
๓) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู$ประกันตนกองทุนประกันสังคม
๔) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกันตนยังมีชวี ิต)
๕) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกันตนเสียชีวติ )
๖) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย)
๗) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ)
๘) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าฟVนW ฟูสมรรถภาพในการทํางาน)
๙) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6ารักษาพยาบาล)
๑๐) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทําศพ)
๑๑) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน(ค6าทดแทนกรณีไม6สามารถทํางานติดต6อกันได$เกินสามวัน)
๑๒) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค6าทดแทนกรณีทุพพลภาพ)
๑๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
๑๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
๑๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (ค6าทําศพ)
๑๖) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (เงินสงเคราะห/กรณีตาย)
๑๗) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทนั ตกรรม
๑๘) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทพุ พลภาพ
๑๙) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย
๒๐) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว6างงาน
๒๑) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะห/บตุ ร
๒๒) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีชราภาพ
๒๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีตาย
๒๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีทุพพลภาพ
๒๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย
๒๖) การขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและ/หรือกองทุนประกันสังคม
๒๗) การขึน้ ทะเบียนผูป$ ระกันตนตามมาตรา๓๙
๒๘) การแจ$งเปลี่ยนแปลงข$อเท็จจริงนายจ$าง
๒๙) การแจ$งเปลี่ยนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐
๓๐) การแจ$งเปลี่ยนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกันตนมาตรา๓๓และมาตรา ๓๙
๓๑) การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ$าง

-๒๓๒) การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ$าง (มาตรา ๓๓)
๓๓) การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู$ประกันตนตามมาตรา๓๙
๓๔) การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐
๓๕) การสมัครและขึน้ ทะเบียนเป;นผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐

