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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
: กรณียื่นคาขอที่สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) กาหนดจานวนเงินหลักประกันการขออนุญาตจัดหางาน การจด
ทะเบียนตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางาน
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกาหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งสานักงาน พ.ศ.2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 60 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์ 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
(กรณีสานักงานจัดหางานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ภาคเอกชนรายใดที่ประสงค์ประกอบธุรกิจจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศต้องยื่น
คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศกับนายทะเบียนจัดหางานกลาง โดยยื่น
คาขอ ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กรณีสานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และยื่นคาขอ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตตั้งสานักงานอยู่ กรณีสานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
1. ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ไม่ต่ากว่า
1 ล้านบาท
2. มีสัดส่วนของการถือหุ้น และบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนทุน และผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
3. ผู้จัดการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว
(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
(5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น
(9) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรือ
อยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(10) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกใน
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทาผิดโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือในความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
4. ต้องวางหลักประกัน จานวน 5 ล้านบาทไว้กับนายทะเบียนจัดหางานกลาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่ส ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าทีอ่ อกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์
ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้าประกัน (กรณี
หลักประกันเป็นสัญญาค้าประกันของธนาคาร)

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
/ พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ ( กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน / กองนิติการ / สานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสานักงานอยู่)
และยืนยันสัญญาค้าประกัน (ธนาคาร) /
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานของผู้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต
(ระยะเวลา 20 วันทาการ)

4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน/ผลการตรวจสอบ
/เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 10 วันทาการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

6. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 35 วันทาการ

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (จง.5) จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ชุด ที่แสดงว่ามีทุน
จดทะเบียนและทุนซึ่งชาระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาตซึ่งต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและจานวนทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นและจานวนทุนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานต่างประเทศ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมรายงานการประชุมกรรมการผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด (กรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอานาจลงนามมากกว่า 1 คนขึ้นไป)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
จานวน 1 ชุด
6. สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (กรณีเป็นต่างด้าว) ของ
กรรมการหุ้นส่วนทุกคน จานวน 1 ชุด (ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล)
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ (ไม่เกิน 1 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
8. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. ของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 3 รูป
9. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงาน จานวน 1 ชุด
10. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งพร้อมทั้งภาพถ่ายทั้งภายใน ภายนอกสานักงานฯ จานวน 1 ชุด
11. หลักประกันการจัดหางาน (เงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้าประกันธนาคาร)
(กรณี สัญญาค้าประกันธนาคาร ต้องมีข้อความตามที่กาหนดไว้ตาม แบบ จง.2) จานวน 5 ล้านบาท
12. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด
(กรณีมอบอานาจยื่นคาขอ)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ฉบับละ 10,000 บาท (อายุใบอนุญาต 2 ปี)
ช่องทางการร้องเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 6496

5/5

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (จง.5)
2. หนังสือสัญญาค้าประกันธนาคาร (แบบ จง.2)
3. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานต่างประเทศ

