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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
: กรณียื่นคาขอที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 5 วันทาการ (ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้ว ยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
พ.ศ. 2548)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 6713
โทรสาร 0 2245 6714

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. มีพักเที่ยง
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. การขออนุญาตจัดส่งคนหางานฯ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ กาหนดให้ต้องเป็น
ผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ไม่ถูกลงโทษทางทะเบียนจัดหางานและต้องมีคุณสมบัติ ซึ่งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้
2. ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศที่ ประสงค์จะจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
ต้องส่งสัญญาจัดหางาน เงื่อนไขการจ้างแรงงาน และหลั กฐานอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนด เพื่ออธิบดี
กรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตก่อนส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
3. ผู้มีสิทธิยื่นคาขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
คือ ผู้รับอนุญาตจัดหางานที่มีสานักงานจัดหางานตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4. หนังสืออนุญาตมีอายุ 60 วัน นับแต่วันที่อนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ว นตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเช่นนั้ นจะถือว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ ที่ได้รับมอบ
อานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้
เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร / ออก
ใบนัดหมาย

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาสรุปความเห็นเสนอ
อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณา /
ลงนามในหนังสืออนุญาตจัดส่งคนหางานไป
ทางานในต่างประเทศ หรือหนังสือแจ้งการ
ไม่อนุญาตฯ
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
หมายเหตุ : ณ วันนัดหมาย ผู้รับบริการมารับหนังสือและ
ลงลายมือชื่อ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขออนุญาตส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง 27)
จานวน 1 ชุด
2. บัญชีรายชื่อที่อยู่คนหางานจากการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (จง.50)
(กรณีมี จต.2)
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน (กรณีมี จต.2)
จานวน 1 ชุด
4. บัญชีรายชื่อคนหางานที่คัดคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางาน (กรณีไม่มี จต.2)
จานวน 1 ชุด
5. สาเนาหนังสือมอบอานาจจากนายจ้าง (POWER OF ATTORNEY) พร้อมคาแปล
จานวน 1 ชุด
6. สาเนาหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานของนายจ้าง (DEMAND LETTER)
พร้อมคาแปล
จานวน 1 ชุด
7. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนประกอบกิจการของนายจ้าง พร้อมคาแปล
จานวน 1 ชุด
8. สาเนาหนังสือของสานักงานแรงงานไทยที่ประจาอยู่ในประเทศที่คนหางานจะไปทางาน /สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทย/หรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นรับรองความเหมาะสมของสภาพ
การจ้างงาน
จานวน 1 ชุด
9. สาเนาเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้นายจ้างในต่างประเทศนาคนงานเข้าไปทางาน(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
10. บัญชีรายชื่อคนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (จง 11)
จานวน 4 ชุด
11. บัญชีรายชื่อคนหางานที่ผ่านการตรวจสุขภาพและทดสอบฝีมือ
จานวน 2 ชุด
12. ตัวอย่างสัญญาจัดหางาน (จง 33) (ตาแหน่งละ 2 ชุด)
จานวน 2 ชุด
13. แบบแจ้งการเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากคนหางานเป็นรายบุคคล พร้อมสาเนา
หลักฐานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางานได้ตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด
14. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารการอนุญาตให้เข้าไปทางานของคนหางานที่จัดส่ง
ไปทางานในต่างประเทศทุกคน
จานวน 1 ชุด
15. สาเนาหนังสือให้ความยินยอมจากบิดา มารดา (กรณีคนหางานอายุต่ากว่า20 ปี)
จานวน 1 ชุด
16. สาเนาหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายของบริษัทจัดหางาน
(กรณีไต้หวัน)
จานวน 1 ชุด
17. สาเนาสัญญาจ้างงาน (พร้อมคาแปล)
จานวน 2 ชุด
18. สาเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง 6)
จานวน 1 ชุด
19. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง พร้อมสาเนา (ไม่เกิน 90 วัน)
จานวน 1 ชุด
20. สาเนาวุฒิการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสาร
(ฉบับภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาในการสอนของผู้รับรองการแปล) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
21. ใบทดสอบฝีมือแรงงาน กรณีจัดส่งตาแหน่งช่าง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
22. สาเนาหนังสือแก้ไขเอกสารต่างๆ จากนายจ้าง (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
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หมายเหตุ 1) สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ (รอ กรต. ตรวจสอบ)
2) สาเนาเอกสารตามรายการดัง กล่า ว ผู้รับ อนุญ าตจัด หางานต้อ งรับ รองสาเนาว่า เป็น ภาพถ่า ย
จากต้นฉบับจริง พร้อมแสดงต้นฉบับประกอบคาขออนุญาต
3) เอกสารคาแปล ต้องรับรองการแปลจากผู้จบการศึกษาในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ใช้
ภาษาที่ปรากฏในเอกสาร
4) เอกสารรายการที่ 5, 6, 7 ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิคหรือหอการค้า หรื อ
หน่ ว ยงานซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ รองของประเทศที่ น ายจ้ า งถื อ สั ญ ชาติ ห รื อ ของประเทศที่ ค นหางานจะไปทางาน
โดยสานักงานแรงงานไทยที่ประจาอยู่ในประเทศที่คนหางานจะไปทางานรับรองความถูกต้องของโนตารีปับลิค ในกรณี
ไม่มีสานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล่าว ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทย
ในประเทศนั้นรับรองความถูกต้องดังกล่าว
5) กรมการจั ด หางานอยู่ ในระหว่า งดาเนินการเพื่ อเชื่อ มโยงฐานข้อมูล ของทางราชการผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจาเป็นต้องใช้สาเนาของเอกสารบางอย่างที่ออกโดยส่วนราชการด้วย
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ไม่มคี ่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 6714-15 และ 0 2245 6499
- สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2
- เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขออนุญาตส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง 27)

