
รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานกระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๑๐ คู
มือ) 

 
 

๑) การขอใบอนญุาตการดําเนนิการทดสอบฝ�มือคนหางาน (สถานทดสอบฝ�มือคนหางาน) 
๒) การขอรับรองมาตรฐานฝ�มือแรงงานของผู$ประกอบอาชีพ 
๓) การขออนญุาตจัดตั้งศนูย/ฝ0กอบรมฝ�มือแรงงาน 
๔) การขออนญุาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ/ท่ีผู$ดําเนินการฝ0กนําเข$ามาในราชอาณาจักร 

เพ่ือใช$ในการฝ0กอบรมฝ�มือแรงงานในศนูย/ฝ�กอบรมฝ�มือแรงงาน 
๕) การขออนญุาตและการต6อใบอนญุาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มอืแรงงานแห6งชาต ิ
๖) การต6อใบอนญุาตการดาํเนนิการทดสอบฝ�มือคนหางาน (สถานทดสอบฝ�มือคนหางาน) 
๗) การให$ความเหน็ชอบรายละเอียดเกี่ยวกบัการฝ0กเตรียมเข$าทํางาน (กรณีเป;นผู$ดําเนนิการฝ0กเอง) 
๘) การให$ความเหน็ชอบหลักสูตรรายละเอียดท่ีเกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จ6ายท่ีใช$ในการฝ0กยกระดับฝ�มือ

แรงงานและการฝ0กเปล่ียนสาขาอาชีพ(กรณีเป;นผู$ดําเนินการฝ0กอบรมเองหรือจ$างจัดฝ0กอบรม) 
๙) การให$ความเหน็ชอบหลักสูตรรายละเอียดท่ีเกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จ6ายท่ีใช$ในการฝ0กยกระดับฝ�มือ

แรงงานและการฝ0กเปล่ียนสาขาอาชีพ (กรณีส6งลูกจ$างไปรับการฝ0กภายนอก) 
๑๐) การออกใบแทนใบอนุญาตการดําเนนิการทดสอบฝ�มือคนหางาน (สถานทดสอบฝ�มอืคนหางาน) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๗๙ คู
มือ) 

๑)การขอกู$เงินกองทุนเพ่ือผู$รับงานไปทําท่ีบ$าน 
 ๒)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 

๓)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
แบบเบด็เสร็จณ ศนูย/บริการวซี6าและใบอนญุาตทํางาน 
๔)การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ6มผู$รับงานไปทําท่ีบ$าน 
๕)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานในประเทศ 
๖)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ 
๗)การขอต6ออายุทะเบียนจัดตัง้กลุ6มผู$รับงานไปทําท่ีบ$าน 
๘)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ 
๙)การขอต6ออายุใบอนญุาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานกังานบรหิาร 
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๑๐)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคาํขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๑๑)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว 
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวซี6าและใบอนุญาตทํางาน 
๑๓)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝ�มอื ชํานาญการ 
๑๔)การขอตั้งสํานกังานจัดหางานในประเทศช่ัวคราวนอกเขตท$องท่ีท่ีได$รับอนญุาต 
๑๕)การขอตั้งสํานกังานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศช่ัวคราวนอกเขตท$องท่ีท่ีได$รับอนุญาต 
๑๖)การขอใบแทนบตัรประจําตวัผู$จัดการ/ลูกจ$างหรอืตวัแทนจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางาน เพ่ือไปทํางาน 
ในต6างประเทศ 
๑๗)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๑๘)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๑๙)การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว 
๒๐)การขอใบแทนใบอนญุาตและบตัรประจําตวัผู$รบัอนญุาต/ผู$จัดการ/ลูกจ$าง/ตัวแทนจัดหางานของผู$รบัอนญุาต 
จัดหางานในประเทศ 
๒๑)การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานในประเทศ 
๒๒)การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๒๓)การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
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๒๔)การขอเปล่ียนผู$จัดการของสํานักงานจัดหางานในประเทศ 
๒๕)การขอเปล่ียนผู$จัดการของสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตมีสํานักงานตั้งอยู6 
๒๖)การขอเปล่ียนผู$จัดการของสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๒๗)การขอเปล่ียนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๒๘)การขอเปล่ียนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๒๙)การขอเปล่ียนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๓๐)การขอมบีัตรประจําตัวผู$รบัอนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางาน เพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ 
๓๑)การขอมบีัตรประจําตัวผู$รบัอนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ 
๓๒)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกบัท่ีระบไุว$ในใบอนุญาต 
๓๓)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว$ในใบอนุญาต 
๓๔)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว$ใน 
ใบอนุญาต 
๓๕)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว$ใน 
ใบอนุญาต 
๓๖)การขอรบัคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๓๗)การขอรบัคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๓๘)การขอรบัคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๓๙)การขอรบัใบแทนใบอนญุาตทํางานของคนต6างด$าว 
๔๐)การขอรบัใบแทนใบอนญุาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบด็เสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน 
๔๑)การขอรบัใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ 
๔๒)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางาน 
จังหวดัท่ีผู$ขออนญุาตตั้งสํานักงานอยู6 
๔๓)การขอรบัใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหาร 
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๔๔)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
๔๕)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
แบบเบด็เสร็จ ณ ศูนย/บริการวซี6าและใบอนญุาตทํางาน 
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๔๖) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญตัิการทํางานของคนต6างด$าว 
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๗)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบด็เสร็จ ณศูนย/บริการวซี6าและใบอนญุาตทํางาน 
๔๘)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวภายใต$การเคล่ือนย$ายแรงงานฝ�มือเสรีอาเซยีนตามข$อตกลง MRAs 
๔๙)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝ�มือ ชํานาญการ 
๕๐)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝ�มือชํานาญการซึ่งอยู6นอกราชอาณาจักร (นายจ$างย่ืนแทน) 
๕๑) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ตามบนัทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน 
      ระหว6างรฐั (MOU) 
๕๒) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน 
      ระหว6างรฐั (MOU) 
๕๓)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางาน 
      จังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตตัง้สํานักงานอยู6 
๕๔)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหาร 
      แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๕๕) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณีย่ืนคําขอ 
      ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รบัอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๕๖) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๕๗) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด  
      ท่ีผู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๕๘)การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบรหิารแรงงานไทย 
      ไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๕๙) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน 
      ทางด$านเทคนิค: กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานท่ีผู$รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู6 
๖๐) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน 
      ทางด$านเทคนิค : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๖๑)การขออนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกมัพูชาท่ีเข$ามาทํางานในลักษณะไป-กลับ 
หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๒)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางาน/การเพ่ิมนายจ$างของ 
      คนต6างด$าว แบบเบด็เสร็จ ณศูนย/บริการวซี6า และใบอนญุาตทํางาน 
๖๓)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางานของคนต6างด$าว 
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสรมิการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน แบบเบ็ดเสร็จ  ณ ศนูย/บรกิารวซี6าและ 
ใบอนุญาตทํางาน 
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๖๔)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางาน หรือเงือ่นไขท่ีได$รับ 
อนุญาต หรือการเพ่ิมนายจ$าง 
๖๕)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางานของคนต6างด$าว 
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสรมิการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
๖๖) การขออนุญาตรับสมคัรคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิาน 
      ทางด$านเทคนิค : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนญุาตตั้งสํานักงานอยู6 
๖๗) การขออนุญาตรับสมคัรคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิาน 
      ทางด$านเทคนิค : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๖๘) การขออนุญาตรับสมคัรหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพ่ือจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ 
      ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนุญาต 
      ตั้งสํานักงานอยู6 
๖๙) การขออนุญาตรับสมคัรหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพ่ือจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ 
      ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ 
      กรมการจัดหางาน 
๗๐)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๗๑)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ 
๗๒)การแจ$งการเข$ามาเพ่ือทํางานอันจําเป;นและเร6งด6วน ระยะเวลาไม6เกิน๑๕วัน 
๗๓)การแจ$งการเดนิทางกลับไปทํางานต6างประเทศของคนหางานท่ีเดนิทางกลับประเทศไทยเป;นการช่ัวคราว 
๗๔)การแจ$งการเดนิทางไปทํางานต6างประเทศด$วยตนเอง 
๗๕)การแจ$งความต$องการจ$างคนต6างด$าว (การขอโควตา) 
๗๖)การพิจารณาอนุญาตให$หน6วยงานของรัฐนายจ$างหรือเจ$าของสถานประกอบการ ใช$มาตรา ๓๕ แทนการจ$างงาน 
คนพิการตามมาตรา ๓๓หรือ การส6งเงินเข$ากองทุนตามมาตรา ๓๔แห6งพระราชบญัญตัิส6งเสรมิและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗)นายจ$างขออนญุาตพาลูกจ$างไปทํางานในต6างประเทศ 
๗๘)นายจ$างขออนญุาตส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ เกนิ ๔๕วัน 
๗๙)นายจ$างแจ$งการส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ ไม6เกิน ๔๕วนั 
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รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๓๔ คู
มือ) 

 
  
๑) การขอต6ออายุใบอนญุาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและ

ฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ (กรณีนติิบุคคลผู$ย่ืนคาํขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วน
ท$องถิน่) 

๒) การขอใบอนญุาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดบัเพลิงขัน้ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติิบคุคลผู$ย่ืนคําขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วนท$องถิน่) 

๓) การขอใบอนญุาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดบัเพลิงขัน้ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติิบคุคลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่) 

๔) การขึน้ทะเบียนเจ$าหน$าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
๕) การขึน้ทะเบียนเป;นผู$รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห/สภาวะการทํางาน 
๖) การขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอบัอากาศ 
๗) การขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
๘) การจดทะเบียนกรรมการลูกจ$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$อบงัคับสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ ข$อบังคับสหพันธ/แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ) 
๑๔) การจดทะเบียนข$อบังคับองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (ข$อบังคับสหภาพแรงงาน ข$อบังคบัสหพันธ/แรงงาน 

ข$อบังคับสภาองค/การลูกจ$างข$อบงัคับสมาคมนายจ$าง ข$อบังคบัสหพันธ/นายจ$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) การจดทะเบียนคาํช้ีขาดข$อพิพาทแรงงาน 
๑๗) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง (สหพันธ/แรงงานรฐัวสิาหกิจ) 
๑๘) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง (สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจ ) 
๑๙) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง ( สหพันธ/แรงงาน สหพันธ/นายจ$าง สภาองค/การ

ลูกจ$างสภาองค/การนายจ$าง) 
๒๐) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สหภาพแรงงาน ) 
๒๑) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สมาคมนายจ$าง) 
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๒๒) การจดทะเบียนต6ออายุท่ีปรกึษาด$านแรงงานสัมพันธ/ 
๒๓) การจดทะเบียนท่ีปรึกษาด$านแรงงานสัมพันธ/ 
๒๔) การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
๒๕) การต6ออายุการขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ 
๒๖) การต6ออายุการขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
๒๗) การต6ออายุใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม

อพยพหนีไฟ (กรณีนติิบคุคลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่) 
๒๘) การพิจารณาให$ความเห็นชอบแผนฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ 
๒๙) การพิจารณาอนมุัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีนายจ$างไม6จ6ายค6าชดเชย) 
๓๐) การพิจารณาอนมุัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีอื่นนอกจากค6าชดเชย) 
๓๑) การพิจารณาออกใบอนุญาตให$ใช$สถานพยาบาลแทนการจัดให$มีแพทย/เพ่ือตรวจรักษาพยาบาลในสถานท่ี

ทํางาน 
๓๒) การอนุญาตให$ลูกจ$างซึ่งเป;นเด็กทํางานในระหว6างเวลา๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐น. ตามมาตรา ๔๗วรรคหนึง่ แห6ง

พระราชบัญญัติคุ$มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
๓๓) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกจิการและรฐัวิสาหกิจ (กรณีวงเงนิกู$เกินห$าล$านบาท) 
๓๔) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกจิการและรฐัวิสาหกิจ(กรณีวงเงินกู$ไม6เกนิห$าล$าน

บาท) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๓๕ คู
มือ) 

 
  
๑) การขอบตัรรบัรองสิทธิการรกัษาพยาบาลและการขอเปล่ียนสถานพยาบาล 
๒) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ$างกองทุนประกนัสังคม 
๓) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู$ประกันตนกองทุนประกันสังคม 
๔) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกนัตนยังมีชวีิต) 
๕) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกนัตนเสียชีวติ) 
๖) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย) 
๗) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ) 
๘) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าฟVWนฟูสมรรถภาพในการทํางาน) 
๙) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6ารักษาพยาบาล) 
๑๐) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทําศพ) 
๑๑) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน(ค6าทดแทนกรณีไม6สามารถทํางานตดิต6อกนัได$เกนิสามวัน) 
๑๒) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทดแทนกรณีทุพพลภาพ) 
๑๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบตุร 
๑๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
๑๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (ค6าทําศพ) 
๑๖) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (เงนิสงเคราะห/กรณีตาย) 
๑๗) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม 
๑๘) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 
๑๙) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย 
๒๐) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว6างงาน 
๒๑) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะห/บตุร 
๒๒) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีชราภาพ 
๒๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีตาย 
๒๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีทุพพลภาพ 
๒๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย 
๒๖) การขึน้ทะเบียนกองทุนเงนิทดแทนและ/หรือกองทุนประกนัสังคม 
๒๗) การขึน้ทะเบียนผู$ประกันตนตามมาตรา๓๙ 
๒๘) การแจ$งเปล่ียนแปลงข$อเท็จจริงนายจ$าง 
๒๙) การแจ$งเปล่ียนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ 
๓๐) การแจ$งเปล่ียนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกนัตนมาตรา๓๓และมาตรา ๓๙ 
๓๑) การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ$าง 
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๓๒) การชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของนายจ$าง (มาตรา ๓๓) 
๓๓) การชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของผู$ประกนัตนตามมาตรา๓๙ 
๓๔) การชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ 
๓๕) การสมคัรและขึน้ทะเบียนเป;นผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ 

 
 

     
  

  
 



รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานกระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๑๐ คู
มือ) 

 
 

๑) การขอใบอนญุาตการดําเนนิการทดสอบฝ�มือคนหางาน (สถานทดสอบฝ�มือคนหางาน) 
๒) การขอรับรองมาตรฐานฝ�มือแรงงานของผู$ประกอบอาชีพ 
๓) การขออนญุาตจัดตั้งศนูย/ฝ0กอบรมฝ�มือแรงงาน 
๔) การขออนญุาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ/ท่ีผู$ดําเนินการฝ0กนําเข$ามาในราชอาณาจักร 

เพ่ือใช$ในการฝ0กอบรมฝ�มือแรงงานในศนูย/ฝ�กอบรมฝ�มือแรงงาน 
๕) การขออนญุาตและการต6อใบอนญุาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มอืแรงงานแห6งชาต ิ
๖) การต6อใบอนญุาตการดาํเนนิการทดสอบฝ�มือคนหางาน (สถานทดสอบฝ�มือคนหางาน) 
๗) การให$ความเหน็ชอบรายละเอียดเกี่ยวกบัการฝ0กเตรียมเข$าทํางาน (กรณีเป;นผู$ดําเนนิการฝ0กเอง) 
๘) การให$ความเหน็ชอบหลักสูตรรายละเอียดท่ีเกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จ6ายท่ีใช$ในการฝ0กยกระดับฝ�มือ

แรงงานและการฝ0กเปล่ียนสาขาอาชีพ(กรณีเป;นผู$ดําเนินการฝ0กอบรมเองหรือจ$างจัดฝ0กอบรม) 
๙) การให$ความเหน็ชอบหลักสูตรรายละเอียดท่ีเกี่ยวข$องและรายการค6าใช$จ6ายท่ีใช$ในการฝ0กยกระดับฝ�มือ

แรงงานและการฝ0กเปล่ียนสาขาอาชีพ (กรณีส6งลูกจ$างไปรับการฝ0กภายนอก) 
๑๐) การออกใบแทนใบอนุญาตการดําเนนิการทดสอบฝ�มือคนหางาน (สถานทดสอบฝ�มอืคนหางาน) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๗๙ คู
มือ) 

๑)การขอกู$เงินกองทุนเพ่ือผู$รับงานไปทําท่ีบ$าน 
 ๒)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 

๓)การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
แบบเบด็เสร็จณ ศนูย/บริการวซี6าและใบอนญุาตทํางาน 
๔)การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ6มผู$รับงานไปทําท่ีบ$าน 
๕)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานในประเทศ 
๖)การขอแจ$งข$อความโฆษณาการจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ 
๗)การขอต6ออายุทะเบียนจัดตัง้กลุ6มผู$รับงานไปทําท่ีบ$าน 
๘)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ 
๙)การขอต6ออายุใบอนญุาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานกังานบรหิาร 
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๑๐)การขอต6ออายุใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคาํขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๑๑)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว 
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบ็ดเสร็จ ณศูนย/บริการวซี6าและใบอนุญาตทํางาน 
๑๓)การขอต6ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝ�มอื ชํานาญการ 
๑๔)การขอตั้งสํานกังานจัดหางานในประเทศช่ัวคราวนอกเขตท$องท่ีท่ีได$รับอนญุาต 
๑๕)การขอตั้งสํานกังานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศช่ัวคราวนอกเขตท$องท่ีท่ีได$รับอนุญาต 
๑๖)การขอใบแทนบตัรประจําตวัผู$จัดการ/ลูกจ$างหรอืตวัแทนจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางาน เพ่ือไปทํางาน 
ในต6างประเทศ 
๑๗)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๑๘)การขอใบแทนใบอนุญาตของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๑๙)การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว 
๒๐)การขอใบแทนใบอนญุาตและบตัรประจําตวัผู$รบัอนญุาต/ผู$จัดการ/ลูกจ$าง/ตัวแทนจัดหางานของผู$รบัอนญุาต 
จัดหางานในประเทศ 
๒๑)การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานในประเทศ 
๒๒)การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๒๓)การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผู$รับอนญุาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
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๒๔)การขอเปล่ียนผู$จัดการของสํานักงานจัดหางานในประเทศ 
๒๕)การขอเปล่ียนผู$จัดการของสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตมีสํานักงานตั้งอยู6 
๒๖)การขอเปล่ียนผู$จัดการของสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๒๗)การขอเปล่ียนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๒๘)การขอเปล่ียนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๒๙)การขอเปล่ียนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๓๐)การขอมบีัตรประจําตัวผู$รบัอนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางาน เพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ 
๓๑)การขอมบีัตรประจําตัวผู$รบัอนุญาต ผู$จัดการลูกจ$างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ 
๓๒)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกบัท่ีระบไุว$ในใบอนุญาต 
๓๓)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว$ในใบอนุญาต 
๓๔)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว$ใน 
ใบอนุญาต 
๓๕)การขอย$ายสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย$ายในเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว$ใน 
ใบอนุญาต 
๓๖)การขอรบัคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๓๗)การขอรบัคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๓๘)การขอรบัคืนหลักประกันของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงาน 
บริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๓๙)การขอรบัใบแทนใบอนญุาตทํางานของคนต6างด$าว 
๔๐)การขอรบัใบแทนใบอนญุาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบด็เสร็จ ณศูนย/บริการวีซ6าและใบอนุญาตทํางาน 
๔๑)การขอรบัใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานทํางานในประเทศ 
๔๒)การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางาน 
จังหวดัท่ีผู$ขออนญุาตตั้งสํานักงานอยู6 
๔๓)การขอรบัใบอนุญาตจัดหางานให$คนหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ :กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหาร 
แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๔๔)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
๔๕)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
แบบเบด็เสร็จ ณ ศูนย/บริการวซี6าและใบอนญุาตทํางาน 
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๔๖) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวตามมาตรา ๑๓ แห6งพระราชบัญญตัิการทํางานของคนต6างด$าว 
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๗)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวแบบเบด็เสร็จ ณศูนย/บริการวซี6าและใบอนญุาตทํางาน 
๔๘)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวภายใต$การเคล่ือนย$ายแรงงานฝ�มือเสรีอาเซยีนตามข$อตกลง MRAs 
๔๙)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝ�มือ ชํานาญการ 
๕๐)การขอรบัใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวระดับฝ�มือชํานาญการซึ่งอยู6นอกราชอาณาจักร (นายจ$างย่ืนแทน) 
๕๑) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ตามบนัทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน 
      ระหว6างรฐั (MOU) 
๕๒) การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข$าใจว6าด$วยการจ$างงาน 
      ระหว6างรฐั (MOU) 
๕๓)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางาน 
      จังหวดัท่ีผู$รบัอนุญาตตัง้สํานักงานอยู6 
๕๔)การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหาร 
      แรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๕๕) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณีย่ืนคําขอ 
      ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รบัอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๕๖) การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป;นการล6วงหน$า : กรณีย่ืนคําขอ 
ท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๕๗) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด  
      ท่ีผู$รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู6 
๕๘)การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบรหิารแรงงานไทย 
      ไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๕๙) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน 
      ทางด$านเทคนิค: กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานท่ีผู$รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู6 
๖๐) การขออนุญาตจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัติงาน 
      ทางด$านเทคนิค : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๖๑)การขออนุญาตทํางานของคนต6างด$าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกมัพูชาท่ีเข$ามาทํางานในลักษณะไป-กลับ 
หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔แห6งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต6างด$าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๒)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางาน/การเพ่ิมนายจ$างของ 
      คนต6างด$าว แบบเบด็เสร็จ ณศูนย/บริการวซี6า และใบอนญุาตทํางาน 
๖๓)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางานของคนต6างด$าว 
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสรมิการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน แบบเบ็ดเสร็จ  ณ ศนูย/บรกิารวซี6าและ 
ใบอนุญาตทํางาน 
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๖๔)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางาน หรือเงือ่นไขท่ีได$รับ 
อนุญาต หรือการเพ่ิมนายจ$าง 
๖๕)การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจ$างท$องท่ีหรือสถานท่ีทํางานของคนต6างด$าว 
ตามกฎหมายว6าด$วยการส6งเสรมิการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 
๖๖) การขออนุญาตรับสมคัรคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิาน 
      ทางด$านเทคนิค : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนญุาตตั้งสํานักงานอยู6 
๖๗) การขออนุญาตรับสมคัรคนหางานไปทํางานในต6างประเทศตามระบบโครงการฝ0กงานและฝ0กปฏิบัตงิาน 
      ทางด$านเทคนิค : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ กรมการจัดหางาน 
๖๘) การขออนุญาตรับสมคัรหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพ่ือจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ 
      ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผู$รับอนุญาต 
      ตั้งสํานักงานอยู6 
๖๙) การขออนุญาตรับสมคัรหรือประกาศรับสมัครเป;นการล6วงหน$า เพ่ือจัดส6งคนหางานไปทํางานในต6างประเทศ 
      ของผู$รับอนุญาตจัดหางานในต6างประเทศ : กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต6างประเทศ 
      กรมการจัดหางาน 
๗๐)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผู$รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๗๑)การจดทะเบียนลูกจ$างจัดหางานของผู$รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในต6างประเทศ 
๗๒)การแจ$งการเข$ามาเพ่ือทํางานอันจําเป;นและเร6งด6วน ระยะเวลาไม6เกิน๑๕วัน 
๗๓)การแจ$งการเดนิทางกลับไปทํางานต6างประเทศของคนหางานท่ีเดนิทางกลับประเทศไทยเป;นการช่ัวคราว 
๗๔)การแจ$งการเดนิทางไปทํางานต6างประเทศด$วยตนเอง 
๗๕)การแจ$งความต$องการจ$างคนต6างด$าว (การขอโควตา) 
๗๖)การพิจารณาอนุญาตให$หน6วยงานของรัฐนายจ$างหรือเจ$าของสถานประกอบการ ใช$มาตรา ๓๕ แทนการจ$างงาน 
คนพิการตามมาตรา ๓๓หรือ การส6งเงินเข$ากองทุนตามมาตรา ๓๔แห6งพระราชบญัญตัิส6งเสรมิและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗)นายจ$างขออนญุาตพาลูกจ$างไปทํางานในต6างประเทศ 
๗๘)นายจ$างขออนญุาตส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ เกนิ ๔๕วัน 
๗๙)นายจ$างแจ$งการส6งลูกจ$างไปฝ0กงานในต6างประเทศ ไม6เกิน ๔๕วนั 
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รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๓๔ คู
มือ) 

 
  
๑) การขอต6ออายุใบอนญุาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและ

ฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ (กรณีนติิบุคคลผู$ย่ืนคาํขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วน
ท$องถิน่) 

๒) การขอใบอนญุาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดบัเพลิงขัน้ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติิบคุคลผู$ย่ืนคําขอเป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาคและส6วนท$องถิน่) 

๓) การขอใบอนญุาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดบัเพลิงขัน้ต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม
อพยพหนีไฟ (กรณีนติิบคุคลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่) 

๔) การขึน้ทะเบียนเจ$าหน$าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
๕) การขึน้ทะเบียนเป;นผู$รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห/สภาวะการทํางาน 
๖) การขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอบัอากาศ 
๗) การขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
๘) การจดทะเบียนกรรมการลูกจ$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$อบงัคับสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ ข$อบังคับสหพันธ/แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ) 
๑๔) การจดทะเบียนข$อบังคับองค/กรลูกจ$าง/องค/กรนายจ$าง (ข$อบังคับสหภาพแรงงาน ข$อบังคบัสหพันธ/แรงงาน 

ข$อบังคับสภาองค/การลูกจ$างข$อบงัคับสมาคมนายจ$าง ข$อบังคบัสหพันธ/นายจ$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) การจดทะเบียนคาํช้ีขาดข$อพิพาทแรงงาน 
๑๗) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง (สหพันธ/แรงงานรฐัวสิาหกิจ) 
๑๘) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง (สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจ ) 
๑๙) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง ( สหพันธ/แรงงาน สหพันธ/นายจ$าง สภาองค/การ

ลูกจ$างสภาองค/การนายจ$าง) 
๒๐) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สหภาพแรงงาน ) 
๒๑) การจดทะเบียนจัดตัง้องค/กรลูกจ$าง / องค/กรนายจ$าง (สมาคมนายจ$าง) 
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๒๒) การจดทะเบียนต6ออายุท่ีปรกึษาด$านแรงงานสัมพันธ/ 
๒๓) การจดทะเบียนท่ีปรึกษาด$านแรงงานสัมพันธ/ 
๒๔) การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
๒๕) การต6ออายุการขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ 
๒๖) การต6ออายุการขึน้ทะเบียนเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
๒๗) การต6ออายุใบอนุญาตเป;นหน6วยงานฝ0กอบรมการดับเพลิงขั้นต$นและหน6วยงานฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อม

อพยพหนีไฟ (กรณีนติิบคุคลไม6เป;นหน6วยงานราชการส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท$องถิน่) 
๒๘) การพิจารณาให$ความเห็นชอบแผนฝ0กซ$อมดับเพลิงและฝ0กซ$อมอพยพหนีไฟ 
๒๙) การพิจารณาอนมุัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีนายจ$างไม6จ6ายค6าชดเชย) 
๓๐) การพิจารณาอนมุัติจ6ายเงินกองทุนสงเคราะห/ลูกจ$าง (กรณีอื่นนอกจากค6าชดเชย) 
๓๑) การพิจารณาออกใบอนุญาตให$ใช$สถานพยาบาลแทนการจัดให$มีแพทย/เพ่ือตรวจรักษาพยาบาลในสถานท่ี

ทํางาน 
๓๒) การอนุญาตให$ลูกจ$างซึ่งเป;นเด็กทํางานในระหว6างเวลา๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐น. ตามมาตรา ๔๗วรรคหนึง่ แห6ง

พระราชบัญญัติคุ$มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
๓๓) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกจิการและรฐัวิสาหกิจ (กรณีวงเงนิกู$เกินห$าล$านบาท) 
๓๔) ให$บริการกู$เงินแก6สหกรณ/ออมทรัพย/ในสถานประกอบกจิการและรฐัวิสาหกิจ(กรณีวงเงินกู$ไม6เกนิห$าล$าน

บาท) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคู
มือสําหรับประชาชนของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
(จํานวน ๓๕ คู
มือ) 

 
  
๑) การขอบตัรรบัรองสิทธิการรกัษาพยาบาลและการขอเปล่ียนสถานพยาบาล 
๒) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ$างกองทุนประกนัสังคม 
๓) การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู$ประกันตนกองทุนประกันสังคม 
๔) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกนัตนยังมีชวีิต) 
๕) การขอรับคืนเงินสมทบไม6พึงชําระของผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ (กรณีผู$ประกนัตนเสียชีวติ) 
๖) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย) 
๗) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ) 
๘) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าฟVWนฟูสมรรถภาพในการทํางาน) 
๙) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6ารักษาพยาบาล) 
๑๐) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทําศพ) 
๑๑) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน(ค6าทดแทนกรณีไม6สามารถทํางานตดิต6อกนัได$เกนิสามวัน) 
๑๒) การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงนิทดแทน (ค6าทดแทนกรณีทุพพลภาพ) 
๑๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบตุร 
๑๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
๑๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (ค6าทําศพ) 
๑๖) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (เงนิสงเคราะห/กรณีตาย) 
๑๗) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม 
๑๘) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 
๑๙) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย 
๒๐) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว6างงาน 
๒๑) การขอรับประโยชน/ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะห/บตุร 
๒๒) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีชราภาพ 
๒๓) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีตาย 
๒๔) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีทุพพลภาพ 
๒๕) การขอรับประโยชน/ทดแทนผู$ประกันตนตามมาตรา๔๐กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปXวย 
๒๖) การขึน้ทะเบียนกองทุนเงนิทดแทนและ/หรือกองทุนประกนัสังคม 
๒๗) การขึน้ทะเบียนผู$ประกันตนตามมาตรา๓๙ 
๒๘) การแจ$งเปล่ียนแปลงข$อเท็จจริงนายจ$าง 
๒๙) การแจ$งเปล่ียนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ 
๓๐) การแจ$งเปล่ียนแปลงข$อเท็จจริงผู$ประกนัตนมาตรา๓๓และมาตรา ๓๙ 
๓๑) การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ$าง 
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๓๒) การชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของนายจ$าง (มาตรา ๓๓) 
๓๓) การชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของผู$ประกนัตนตามมาตรา๓๙ 
๓๔) การชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ 
๓๕) การสมคัรและขึน้ทะเบียนเป;นผู$ประกนัตนตามมาตรา๔๐ 

 
 

     
  

  
 


