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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศตามระบบโครงการ
ฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค
: กรณียื่นคาขอที่สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตตั้งสานักงานอยู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บกรมการจั ด หางาน ว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตจั ด ส่ ง คนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 10 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับคาขอและหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน
(ระเบี ย บกรมการจั ด หางาน ว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตจั ด ส่ ง คนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตมีสานักงานตั้งอยู่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงาน
ทางด้านเทคนิค ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ไม่ถูกลงโทษทางทะเบียน
จัดหางาน และผู้รับอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้เป็นองค์กรผู้ส่ง
การยื่นคาขออนุญาตและการอนุญาตจัดส่ง คนหางานไปทางานในต่างประเทศ ตามระบบโครงการ
ฝึกงานและฝึกปฏิบั ติงานทางด้านเทคนิค กรณีผู้รับอนุญาตมีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ยื่น คาขอได้ ณ
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับ อนุญาตมี สานักงานตั้งอยู่ หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ผู้รั บ อนุ ญาตจะเรี ย กหรื อรั บ ค่าบริ การจากคนหางานที่จัดส่งไปทางานในต่างประเทศ ตามระบบ
โครงการฝึกงานและปฏิบัติงานทางเทคนิคนี้ได้ไม่เกินจานวนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนที่คนหางาน
จะได้รับจากองค์กรผู้รับในเดือนแรก หรือในระยะเวลา 30 วันแรกที่เข้าทางาน และจะเรียกหรือรับค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งคนหางานไปทางานได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 2 เดือน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่ จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าว
ให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร /
นัดหมายสถานที่รับหนังสืออนุญาตให้จัดส่ง
คนหางานไปทางานในต่างประเทศ

สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดพิจารณา
สรุปความเห็น / จัดส่งคาขอพร้อมเอกสารทาง
ไปรษณีย์ให้อธิบดี
(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

สานักงานจัดหางานจังหวัด

3/4

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3. ที่ทาการไปรษณีย์ดาเนินการจัดส่งเอกสาร

-

(ระยะเวลา 4 วันทาการ)

4. เจ้าหน้าทีก่ องบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาสรุปความเห็นเสนอ
อธิบดี

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

5. อธิบดีพิจารณา / ลงนามในหนังสืออนุญาตฯ หรือ
หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตฯ / จัดส่งเอกสาร
ให้สานักงานจัดหางานจังหวัดผู้รับคาขอ
(กรณีผู้ยื่นคาขอประสงค์รับหนังสือที่จังหวัด)

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบั ติงาน
ทางด้านเทคนิค (แบบ จง.27 ก) จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือข้อตกลงการจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศระหว่างผู้รับอนุ ญาตกับองค์กร
ผู้รับ จานวน 1 ชุด
3. สาเนาหนังสือขององค์กรผู้รับที่ขอให้ผู้รับอนุญาตจัดหาคนหางาน โดยต้องระบุประเภทลักษณะ
ของงาน จานวนคนงาน จานวน 1 ชุด
4. สาเนาหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้รับจากหน่วยงานตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง จานวน
1 ชุด
5. สาเนาสัญญาจ้างงานหรือสัญญาฝึกงานหรือสัญญาฝึกปฏิบัติงานที่องค์กรผู้รับทากับคนงาน จานวน
2 ชุด
6. สาเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานเพื่อส่งไปทางานในต่างประเทศตามระบบโครงการ
ฝึกงานและปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค (จต.2 ข) จานวน 1 ชุด
7. สาเนาหนังสือรับรององค์กรผู้ส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค จานวน 1 ชุด
8. สาเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนหางานเข้าไปทางานในต่างประเทศ (วีซ่า) จานวน 1 ชุด
9. บัญชีรายชื่อคนหางานไปทางานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานฯ จานวน 5 ชุด
10. สาเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษาของคนหางาน จานวน 1 ชุด
11. หนังสือรับรองที่แสดงว่าคนหางานได้ผ่านการตรวจสุขภาพ จานวน 5 ชุด
12. สัญญาจัดหางานตามแบบ จง.33 ก จานวน 2 ชุด
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13. สาเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทางานในต่างประเทศ (จง.6) จานวน 1 ชุด
14. สาเนาวุฒิการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสาร
(ภาษาอังกฤษ) นั้นเป็นภาษาในการสอน ของผู้รับรองการแปล พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
15. แบบแจ้งการเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากคนหางานเป็นรายบุคคล
คนละ 1 ชุด พร้อมสาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางานได้ตามกฎหมาย คนละ 1 ชุด
16. สาเนาหนังสือให้ความยินยอมจากบิดา มารดา (กรณีคนหางานอายุต่ากว่า 20 ปี) จานวน 1 ชุด
17. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง พร้อมสาเนา (ไม่เกิน 90 วัน) จานวน 1 ชุด
18. สาเนาใบทดสอบฝีมือแรงงาน กรณีจัดส่งตาแหน่งช่าง จานวน 1 ชุด
19. สาเนาหนังสือรับรองการผ่ านการอบรมทักษะภาษาตามหลักเกณฑ์ข้อกาหนดขององค์การผู้รับ
จานวน 1 ชุด
20. สาเนาหนังสือแก้ไขเอกสารต่าง ๆ จากนายจ้าง (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ : 1) สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2) สาเนาเอกสารตามรายการดังกล่าว ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องรับรองสาเนาและผู้แปลรับรอง
การแปล
3) เอกสารรายการที่ 2 , 3 , 4 และ 5 ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิคหรือ
สานักงานแรงงานไทยที่ประจาอยู่ในประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทางาน ในกรณีที่ไม่มีสานักงานแรงงาน
ไทยในประเทศดังกล่าว ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น หรือ
หอการค้าของประเทศที่นายจ้างถือสัญชาติหรือของประเทศที่คนหางานจะไปทางานรับรองความถูกต้อง
4) กรมการจัดหางานอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทางราชการผ่านระบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง มี ความจ าเป็ น ต้อ งใช้ ส าเนาของเอกสารบางอย่า งที่ ออกโด ย
ส่วนราชการด้วย
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ชุดละ 10 บาท
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทร. 0-2245-6714-15 และ 0-2245-6499
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขออนุ ญาตจัดส่ งคนหางานไปทางานต่างประเทศตามระบบโครงการฝึ กงานและฝึ กปฏิบัติงาน
ทางด้านเทคนิค (แบบ จง.27 ก)

