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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดส่ง
คนหางานไปทางานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศ
: กรณียื่นคาขอทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตตั้งสานักงานอยู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

ประเภทของงานบริการ

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัคร
คนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. 2547
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตตัง้ สานักงานอยู่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับ อนุ ญาตจั ดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครหรือประกาศรับสมัคร
คนหางานเป็นการล่วงหน้าต้องยื่นขออนุญาตต่อนายทะเบียน และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางานฯ กาหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศต้องไม่ถูกลงโทษทางทะเบียน
จัดหางานและต้องมีคุณสมบัติซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้
การยื่นคาขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครเป็นการล่วงหน้า ผู้ยื่นทาการยื่นคาขอได้ ณ
สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานหรือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับ อนุญาต
ตัง้ สานักงานอยู่
การขออนุญาตรับสมัครหรือประการรับสมัครฯ ห้ามผู้รับอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับผลประโยชน์
จากคนหางานแต่อย่างใด
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

สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาสรุปความเห็น/นายทะเบียน
จัดหางานจังหวัดเสนอความเห็นนายทะเบียน
จัดหางานกลาง

สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)

3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้นายทะเบียน
จัดหางานกลาง
(ระยะเวลา 7 วันทาการ)

สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

4. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลและพิจารณาสรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานกลาง

สานักงานบริหารแรงงานไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 4 วันทาการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณา/ ลงนาม
ในหนังสืออนุญาตให้รับสมัครฯ (แบบ จต.2)
และจัดส่งเอกสารการอนุญาตให้สานักงาน
จัดหางานจังหวัด

สานักงานบริหารแรงงานไปต่างประเทศ

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 17 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (แบบ จง. 22) จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือของนายจ้างในต่างประเทศที่ขอให้ผู้รับอนุญาตจัดหาคนหางาน ต้องระบุประเภทหรือ
ลักษณะของงาน จานวนคน อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงทางาน ระยะเวลาจ้าง และสวัสดิการของคนหางานที่จะได้รับ
(demand letter) จานวน 2 ชุด พร้อมรับรองคาแปลเอกสาร
3. สาเนาหนังสือของนายจ้างในต่างประเทศแต่งตั้งให้ผู้รับอนุญาตเป็นตัวแทนในการรับสมัครและคัดเลือก
คนหางาน รวมทั้งให้มีอานาจลงนามในสัญญาจ้างแทนนายจ้าง (power of attorney) จานวน 2 ชุด พร้อม
รับรองคาแปลเอกสาร
4. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจของนายจ้าง จานวน 2 ชุด
5. สาเนาเอกสารที่ทางการของประเทศนั้นอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
6. สาเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทางานในต่างประเทศ (จง.6) จานวน 1 ชุด
7. ส าเนาวุ ิิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ ที่ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ภ าษาที่ ป รากฏในเอกสาร
(ภาษาอังกฤษ) นั้นเป็นภาษาในการสอน ของผู้รับรองการแปล พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
8. สาเนาหนังสือรับรองสภาพความเหมาะสมของการจ้างงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
9. สาเนาหนังสือแก้ไขเอกสารต่างๆ จากนายจ้าง (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ : 1) สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2) สาเนาเอกสารตามรายการดังกล่าว ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องรับรองสาเนาและผู้แปลรับรอง
การแปล
3) เอกสาร 2 , 3 และ 4 ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปัปลิคหรือหอการค้าหรือ
หน่วยซึ่งมีหน้าที่รับรองของประเทศที่นายจ้างถือสัญชาติหรือประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทางาน โดย
สานักงานแรงงานไทยที่ประจาอยู่ในประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทางานรับรองความถูกต้องของโนตารี
ปับลิคหรือหอการค้าหรือหน่วยงานซึ่ งมีหน้าที่รับรอง ในกรณีที่ไม่มีสานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล่าว
ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นรับรองความถูกต้อง
ดังกล่าว
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ค่าธรรมเนียม
-

ค่าคาขอ ชุดละ 10 บาท
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 6714-15 และ 0 2245 6499
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (แบบ จง. 22)

