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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
: 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 การออกและต่อใบอนุญาตจัดหางาน
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 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 0 2245 6496
(กรณีสานักงานจัดหางานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้อง
ยื่นคาขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นคาขอ ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กรณีสานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และยื่นคาขอ ณ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดที่ผู้รับอนุญาตตั้งสานักงานอยู่ กรณีสานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าทีอ่ อกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์
ผู้ยื่นขอ

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 2 วัน)

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
และพฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน / กองนิติการ / สานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสานักงานอยู่)
(ระยะเวลา 15 วัน)

4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน
(ระยะเวลา 4 วัน)

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 2 วัน)

6. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 24 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง.7) จานวน 1 ฉบับ
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับเดิม (แบบ จง.6) จานวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) จานวน 1 ฉบับ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ซึ่งรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) จานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานต่างประเทศ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมรายงานการประชุมกรรมการผู้มีอานาจ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด (กรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอานาจลงนามมากกว่า 1 คน
ขึ้นไป)
6. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. (2 นิ้ว) ของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 3 รูป
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต จานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน จานวน 1 ฉบับ
9. หนังสือตรวจสอบพฤติการณ์บริษัทจากหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 30 วัน
จานวน 1 ฉบับ
10. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ชุด (กรณีผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ฉบับละ 10,000 บาท (อายุใบอนุญาต 2 ปี)
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ช่องทางการร้องเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 6496
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง.7)
2. หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานต่างประเทศ

