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เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจ
ปัจจุบันการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศยังเป็นที่นิยมของแรงงานไทย
เป็นจำ�นวนมาก และสามารถนำ�รายได้เข้าสูป่ ระเทศเป็นจำ�นวนมหาศาล ในขณะที่
ค่าจ้างภายในประเทศปรับสูงขึ้นมาก จนอาจทำ�ให้การไปทำ�งานในต่างประเทศ
บางประเทศหรือบางตำ�แหน่งไม่คุ้มค่า ประกอบกับปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
ที่ยังคงมีอยู่ถึงแม้จะลดระดับความรุนแรงลง รวมทั้งปัญหาการจ่ายค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายในอัตราสูง จนอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ผู้ที่จะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศต้องตัดสินใจให้ดี ถึงความคุ้มค่า ซึ่งการ
จะตัดสินใจได้จำ�เป็นที่คนหางานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปทำ�งานต่างประเทศอย่างถูกต้อง ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับประเทศทีต่ อ้ งการ
ไปทำ�งาน และการเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจไปทำ�งาน
ปัจจัยที่ต้องตระหนักก่อนตัดสินใจไปทำ�งานต่างประเทศ ดังนี้
1. เรือ่ งสุขภาพ คนหางานต้องเป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพร่างกายแข็ง
แรง ไม่มโี รคประจำ�ตัวทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อการทำ�งาน รวมทัง้
สุขภาพจิตใจ ที่ต้องจากครอบครัวไปทำ�งานไกลๆ
2. อัตราค่าจ้างที่ได้รับในการไปทำ�งานต่างประเทศ
เมือ่ เปรียบเทียบกับการทำ�งานในประเทศ รวมถึงการต้องกูห้ นีย้ มื สิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทำ�งานต่างประเทศ รวมถึงการทีจ่ ะต้อง
เสียดอกเบีย้ จากเงินทีก่ ยู้ มื มาในแต่ละเดือน ว่ามีความคุม้ ค่ากันหรือไม่
3. ต้นทุนทางสังคมทีต่ อ้ งจ่าย ซึง่ อยูใ่ นรูปของค่าเสียโอกาส
เช่น การเสียโอกาสในการเลี้ยงดูอบรมลูก เป็นต้น
4. ทักษะฝีมอื ซึง่ จะเป็นทีต่ อ้ งการของนายจ้าง และจะได้รบั ค่าจ้างสูงกว่า
คนงานไร้ฝีมือ หรือกึ่งฝีมือ
5. ประวัติอาชญากรรม หากเคยมีประวัติการกระทำ�ผิดต่างๆ โดยเฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำ�งานในต่างประเทศ
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การเตรียมพร้อมทำ�อย่างไร
1. ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า งานในต่างประเทศ
มีจำ�นวนน้อย แต่คนหางานที่อยากไปทำ�งาน
มีจ�ำ นวนมาก จึงทำ�ให้คนหางานยอมจ่ายค่าบริการ
และค่าใช้จา่ ยทีแ่ พง ส่วนงานระดับช่างฝีมอื ยังเป็นที่
ต้องการของนายจ้าง ในต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ แรงงาน
ช่างฝีมือจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าแรงงานกึ่งฝีมือ/ไร้ฝีมือ
นายจ้างไม่วา่ ประเทศใด ย่อมต้องการคนงานทีม่ ฝี มี อื
ขยัน ซือ่ สัตย์ สุขภาพแข็งแรง อายุไม่มาก หรือไม่นอ้ ยเกินไป
นายจ้างอาจกำ�หนดคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งงาน เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้�ำ หนัก
หรือไม่ต้องการผู้ที่มีรอยสักตามตัว เป็นต้น
เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะได้เลิกเชื่อสายหรือนายหน้าจัดหางาน
ทีม่ กั จะบอกว่า “ใครวางเงินก่อนได้บนิ ก่อน” ซึง่ ไม่เป็นความจริง เพราะหากคนหางาน
ไม่มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการก็ส่งไปไม่ได้ ซึ่งสายหรือนายหน้ามักจะให้
สัญญาด้วยคำ�พูดว่า จะคืนเงินให้ หากไม่ได้ไปทำ�งาน ดังนั้นจึงควรขอหลักฐาน
การจ่ายเงินไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่ได้ไป
คนหางานบางคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังโชคร้ายถูกบริษัทจัดหางาน ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบส่งไปทำ�งาน เมื่อทำ�งานไม่ได้ตามที่นายจ้างต้องการ ต้องยอมให้
นายจ้างลดค่าจ้างหรือเปลี่ยนตำ�แหน่งไปทำ�งานอื่นที่ได้ค่าจ้างต่ำ�กว่าที่ระบุ
ในสัญญา เพราะไม่อยากถูกส่งกลับ
2. ต้องไม่เชื่อคำ�โฆษณาชักชวนจากทั้งตัวบุคคลและในสื่อสังคมออนไลน์
ว่ามีต�ำ แหน่งงาน มีรายได้ดี ต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อนทุกครัง้
3. ต้องรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการหรือไม่ นายจ้างจะ
กำ�หนดคุณสมบัตขิ องคนหางานไว้เพือ่ ให้เหมาะสมกับตำ�แหน่ง สภาพการจ้างและ
การทำ�งาน เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำ�หนัก ระดับการศึกษา สุขภาพ เช่นกำ�หนด
โรคต้องห้ามไว้ ซึ่งคนหางานต้องรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
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ตามที่นายจ้างต้องการหรือไม่ ส่วนเรื่องสุขภาพและฝีมือทางช่าง ต้องผ่านการ
ตรวจสอบสุขภาพจากสถานพยาบาล และการทดสอบฝีมือจากสถานทดสอบฝีมือ
แรงงานที่กำ�หนด
4. ต้องรู้ว่าการไปทำ�งานต่างประเทศต้องทำ�ตามสัญญาจ้าง
		 สัญญาจ้าง คือ สัญญาระหว่างนายจ้างในต่างประเทศกับคนงาน
		 สัญญาจ้าง ต้องมีชอื่ และทีอ่ ยูข่ องนายจ้างกับคนงานทีต่ กลงทำ�สัญญา
		 จ้างงานกัน
		 สัญญาจ้าง จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำ�แหน่งงาน อัตราค่าจ้าง
		 ระยะเวลาการจ้าง วัน เวลาทำ�งาน วันหยุด ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล
		 และสวัสดิการอื่นๆ
5. ต้องรู้วิธีการ ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิธีการไปทำ�งานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี คือ
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำ�งาน
กรมการจัดหางานจัดส่งไปทำ�งาน
คนหางานติดต่อทำ�สัญญาจ้างกับนายจ้างโดยตรง
บริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปทำ�งาน
บริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปฝึกงาน

เอกสารสำ�คัญที่ต้องใช้ในการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
		 1) ใบผ่านการตรวจโรค
		 2) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
		 3) วีซ่า
		 4) สัญญาจ้างงาน
		 5) สัญญาจัดหางาน
		 6) ใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย
		 7) เอกสารอื่นที่จำ�เป็น เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
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ขั้นตอนการไปทำ�งานต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพ

หากท่านต้องการไปทำ�งานต่างประเทศ
ต้องเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนทีจ่ ะเตรียม
ความพร้อมในเรื่องอื่นๆ เพราะหากท่านมีสุขภาพ
ไม่แข็งแรงหรือเป็นโรคต้องห้ามในการไปทำ�งาน
ในประเทศนั้น หรือมีโรคประจำ�ตัวที่เป็นอุปสรรค
ต่อการทำ�งานหนัก หรือเป็นโรคทีอ่ าจกำ�เริบรุนแรงขึน้
เมือ่ ไปอยูต่ า่ งบ้านต่างเมือง ท่านจะได้เลิกคิดไปทำ�งาน
เมืองนอก ไม่ต้องเสียเงินเพื่อเตรียมตัวในเรื่องอื่น รวมทั้งไม่ต้องดิ้นรนกู้ยืมเงิน
จำ�นวนมากเพือ่ จ่ายค่าบริการและค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ ไม่ตอ้ งเป็นหนีโ้ ดยไม่เกิดประโยชน์
ผูท้ จ่ี ะไปทำ�งานต่างประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ทัง้ ก่อน
ตัดสินใจไปทำ�งาน ภายหลังสมัครหรือได้รับคัดเลือกไปทำ�งานแล้ว และขณะทำ�งาน
ในต่างประเทศ โดยในแต่ละขั้นจะต้องเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตัว ดังนี้

ก่อนตัดสินใจสมัครไปทำ�งานต่างประเทศ ควรที่จะต้อง
1. ไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลในชุมชน
ซึง่ เสียค่าตรวจไม่มากนัก เพือ่ จะได้รวู้ า่ ท่านเป็นโรคต้องห้ามอย่างหนึง่ อย่างใดหรือไม่
เพราะแต่ละประเทศจะกำ�หนดโรคต้องห้ามไว้แตกต่างกัน โรคต้องห้ามส่วนใหญ่
ได้แก่ ซิฟลิ สิ วัณโรคปอด ไวรัสตับอักเสบบี และโรคเอดส์ หากท่านมีโรคประจำ�ตัว
อื่นๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ควรสอบถามแพทย์ว่า จะเป็น
อุปสรรคต่อการไปทำ�งานเมืองนอกหรือไม่
2. ไปตรวจหาโรคเอดส์ทคี่ ลีนคิ นิรนามของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงานควบคุมโรคติดต่อเขต และโรงพยาบาลของรัฐ
ทุกแห่ง ผู้ที่ไปตรวจไม่ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่
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3. ต้องรูด้ ว้ ยว่าประเทศทีท่ า่ นสนใจไปทำ�งานมีโรคต้องห้ามอืน่ ๆ อีกหรือไม่
เพือ่ จะได้ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลในชุมชนเพิม่ เติม
เช่น เกาหลี มีโรคต้องห้ามคือ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี โรคเอดส์ โรคซิฟลิ สิ โรควัณโรค
โรคเท้าช้าง โรคหัวใจทุกชนิด โรคคุดทะราด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไต โรคตับ โรคจิต โรคประสาท โรคเลือด กระดูกสันหลังคด นิ้วมือนิ้วเท้าขาด
กระดูกแขนขาโก่ง ตาบอดสี สายตาสัน้ (เกิน 400) และหูตงึ ทัง้ นีร้ ายการโรคต้องห้าม
แต่ละประเทศสามารถดูได้จากเว็บไซต์ส�ำ นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
www.overseas.doe.go.th
ข้อควรระวัง : ถ้าไม่อยากถูกหลอกอย่าจ่ายเงินให้กบั สายหรือนายหน้า
และอย่าจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จา่ ยโดยไม่มหี ลักฐาน หรือพยานรูเ้ ห็นเป็นอันขาด

ภายหลังสมัครงานหรือได้รับคัดเลือกแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
1. ไปตรวจสุขภาพด้วยตนเองที่สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางาน
ประกาศรายชื่อไว้ ทั้งนี้ สถานพยาบาลเอกชนเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมการจัดหางานเท่านัน้ ทีส่ ามารถตรวจสุขภาพคนหางานก่อนเดินทางไปทำ�งาน
ต่างประเทศได้ ส่วนสถานพยาบาลภาครัฐเช่นโรงพยาบาลประจำ�จังหวัดต่างๆ
สามารถตรวจได้ แต่ทง้ั นี้ ในบางประเทศจะกำ�หนดให้สถานพยาบาลเพียงบางแห่ง
เท่านั้นที่สามารถตรวจได้ อย่างเช่นกรณีการไปทำ�งานไต้หวันท่านจะต้องเข้ารับ
การตรวจทีส่ ถานพยาบาลทีท่ างการไต้หวันกำ�หนดเท่านัน้ ได้แก่ โรงพยาบาลศิรริ าช
จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ราชวิถี มหาราชนครราชสีมา และลำ�ปาง โดยท่านต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลว่าท่านตรวจโรคเพื่อเดินทางไปทำ�งานประเทศไหน
เนือ่ งจากรายการตรวจสุขภาพและใบรับรองผลการตรวจสุขภาพของแต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกัน (ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพ แบบ ก แบบ ข แบบ ค
ตามเอกสารแนบ)
2. นำ�ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพไปยืน่ ต่อกรมการจัดหางาน (กรณีเดินทาง
ไปทำ�งานโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง) หรือบริษทั จัดหางานผูจ้ ดั ส่ง (กรณีบริษทั จัดหางาน
เป็นผู้จัดส่ง) โดยท่านต้องเก็บใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่สถานพยาบาลออกให้อีก
คู่มือ
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1 ชุด ไว้กับตัวเองและนำ�ติดตัวไปด้วย เพื่อใช้แสดงต่อหน่วยงานต่างประเทศ กรณี
มีการตรวจสอบ นอกจากนัน้ ท่านจะต้องเก็บสำ�เนาใบรับรองแพทย์ไว้ทค่ี รอบครัวด้วย
เพื่อใช้ เป็นหลักฐานกรณีที่มีความจำ�เป็น เช่น เป็นหลักฐานประกอบการร้องทุกข์
กรณีทท่ี า่ นเดินทางไปทำ�งานแล้วเกิดปัญหาถูกส่งตัวกลับเนือ่ งจากไม่ผา่ นการตรวจโรคซ้�ำ
ทีป่ ระเทศนัน้ ทัง้ นี้ ใบรับรองแพทย์มกี �ำ หนดระยะเวลาการหมดอายุ ดังนัน้ ท่านจะต้อง
สอบถามสถานพยาบาลถึงกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย เนือ่ งจากหากใบรับรองแพทย์
หมดอายุก่อนที่ท่านจะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ ท่านอาจจะต้องเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพใหม่
อัตราค่าตรวจสุขภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล และประเทศ
ทีไ่ ปทำ�งาน แต่ทงั้ นี้ จะต้องไม่เกินอัตราทีก่ รมการจัดหางานกำ�หนด คือ 1,500 บาท
ขอดูรายชื่อสถานพยาบาลตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ ได้ที่
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
หรือที่ http://overseas.doe.go.th/health/20140716_hospital.pdf
หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

3. ต้องระวังรักษาสุขภาพก่อนเดินทาง โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
		 (1) ปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอนามัย เช่น กินอาหารสุก ดื่มน้ำ�สะอาด
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำ�ลังกาย สวมรองเท้าเสมอ และไม่เทีย่ วสำ�ส่อน
ทางเพศ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันการรับเชื้อใหม่เข้าสู่ร่างกาย
		 (2) ก่อนเดินทางไม่ควรเลี้ยงฉลองจนเกินสมควร กินอาหารสุกๆ ดิบๆ
เพราะอาจทำ�ให้ท่านได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เช่น พยาธิ และไม่ควรดื่มสุรา
หรือสิ่งมึนเมา แล้วไปเที่ยวใช้บริการทางเพศโดยไม่ป้องกันซึ่งอาจทำ�ให้ได้รับ
เชื้อกามโรคหรือเอดส์ได้
		 (3) ก่อนเดินทางประมาณหนึง่ สัปดาห์ ควรไปตรวจเลือด อุจจาระ และ
ปัสสาวะซ้ำ�ที่โรงพยาบาลเดิม เพื่อความแน่ใจว่าท่านไม่ได้รับเชื้อใหม่เข้าสู่ร่างกาย
หรือเชื้อโรคที่มีอยู่เดิมแสดงอาการ
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อย่า! เลี้ยงฉลองความยินดีด้วยการ
ดื่มสุราหรือเที่ยวเตร่จนลืมตัว เพราะเมื่อ
มีการตรวจโรคซ�้ำที่เมืองนอก
หากตรวจพบโรคต้องห้าม
ของประเทศนั้นๆ
จะถูกส่งกลับประเทศทันที

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเรื่องฝีมือ

ผูท้ จี่ ะเดินทางไปทำ�งานตำ�แหน่งช่างจะต้องผ่านการทดสอบฝีมอื จากสถาน
ทดสอบฝีมือที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียดได้ที่
เอกสารแนบ) ยกเว้นผูท้ มี่ ใี บรับรองจากสถาบันการศึกษา
หรือสมาคมอาชีพ ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งทดสอบฝีมอื
ค่าทดสอบฝีมือตามกฎหมายไม่เกิน 500 บาท
กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยสูงเกิน 500 บาท สถานทดสอบฝีมอื
จะเรียกเก็บได้ตามอัตราทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานกำ�หนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ
1,000 บาท สอบถามรายชื่อสถานทดสอบ
ฝีมือ ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ สำ�นัก
พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน โทร. 0-2643-4987-8
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ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนไปทำ�งานต่างประเทศ
การลงทะเบียนผู้ทีประสงค์จะไปทำ�งานต่างประเทศเป็นวิธีการให้ความ
คุม้ ครองคนหางาน เพือ่ ลดปัญหาการถูกหลอกลวงโดยสายหรือนายหน้าจัดหางาน
ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน
วัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
วัยทำ�งานมีงานทำ�
2. มีรายได้ที่เหมาะสมและได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทีร่ วดเร็ว
ถูกต้อง ทั่วถึง ทันเหตุการณ์
3. เพือ่ เตรียมความพร้อมคนหางาน
ที่ประสงค์เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
ทั้งด้านสุขภาพ ฝีมือ การเงิน
4. เพือ่ ให้คนหางานทีล่ งทะเบียนไว้กบั ศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ ได้รบั การ
คัดเลือกไปทำ�งานต่างประเทศรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสายหรือนายหน้า
5. เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยของคนหางานและเพือ่ ลดปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
คนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศต้องลงทะเบียนกับศูนย์
ทะเบียนคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ (Labour Bank) ซึง่ เป็นศูนย์รวมข้อมูลคน
หางานทีต่ อ้ งการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ โดยคนหางานต้องแจ้งข้อมูลทีส่ �ำ คัญ
เช่น ประเทศ และตำ�แหน่งงานที่ต้องการทำ� ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การทำ�งาน ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยนายจ้าง บริษัทจัดหางานที่ต้องการ
รับสมัครคนหางานเพือ่ จัดส่งไปทำ�งานกับนายจ้างต่างประเทศ จะต้องคัดเลือกคน
หางานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีต่ อ้ งการจากศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ เป็นลำ�ดับแรก
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หลักฐานการลงทะเบียนใช้บัตรประจำ�ตัวประชาชนเป็นหลัก
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
1. กรณีสมัครในตำ�แหน่งช่างจะต้องมีหนังสือรับรองการทดสอบฝีมอื จาก
สถานทดสอบฝีมือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง หรือใบผ่านงานในตำ�แหน่งที่
สมัคร กรณีไม่มีหลักฐานเจ้าหน้าที่จะบันทึกการสมัครในตำ�แหน่งคนงานทั่วไปให้
ก่อนจนกว่าจะนำ�เอกสารมาแสดงจึงจะเปลี่ยนตำ�แหน่งให้
2. ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจสุขภาพสำ�หรับการไปทำ�งาน
ต่างประเทศจากสถานพยาบาลที่กรมการจัดหางานอนุญาต
3. หนังสือเดินทาง
ศูนย์ทะเบียนฯ จะทำ�การปรับปรุงข้อมูลผูล้ งทะเบียนทุก 4 เดือน โดยศูนย์ทะเบียนจะส่ง
จดหมายถึงผูล้ งทะเบียนให้ยนื ยันการเก็บชื่อไว้ในศูนย์ทะเบียนฯ ถ้าไม่มกี ารตอบกลับ
ศูนย์ทะเบียนฯ จะลบข้อมูลออกจากระบบ

สถานที่รับลงทะเบียน
ศูนย์ทะเบียนคนหางาน ศูนย์บริการการไปทำ�งานต่างประเทศ
(Thailand Overseas Employment Administration) สำ�นักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายทะเบียนคนหางาน
และสารสนเทศ ชัน้ 1 อาคารสำ�นักงานประกันสังคม
เขตพืน้ ที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-9435-6
หรือสำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ทั้ง 10 เขต
หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง หรือลงทะเบียน
ผ่าน www.overseas.doe.go.th

วิธีการไปทำ�งานต่างประเทศที่ถูก
คู่มือ
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วิธีการไปทำ�งานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย
วิธีที่ 1 บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่ง

หมายถึง การไปทำ�งานต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน
โดยบริษัทจัดหางานที่จะส่งคนงานไปทำ�งานต่างประเทศได้นั้นต้องเป็นบริษัท
ที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จัดหางานให้คนหางาน
เพื่อไปทำ�งานต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
วิธกี ารตรวจสอบ สอบถามรายชือ่ บริษทั จัดหางานทีจ่ ดทะเบียนถูกต้องได้จาก
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2245-6496
หรือเว็บไซต์ส�ำ นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th
2. ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย เนือ่ งจาก
ผูท้ ไี่ ม่ได้จดทะเบียนมักจะเป็นสาย หรือนายหน้าจัดหางานเถือ่ น ซึง่ มีความผิดตาม
กฎหมาย
วิธีตรวจสอบ ขอดูบัตรประจำ�ตัวลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานจากผู้ที่
มาชักชวนไปทำ�งาน และสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ อย่าจ่ายเงิน
ให้กับสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน
3. บริษัทจัดหางานจะรับสมัครคนหางานได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
กรมการจัดหางานก่อน และจะต้องคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานก่อน
เป็นลำ�ดับแรก หากผู้ลงทะเบียนไว้ในศูนย์ทะเบียนฯ ไม่มีคุณสมบัติตามต้องการ
หรือมีจำ�นวนไม่ครบตามที่ต้องการ จึงจะสามารถประกาศรับสมัครคนหางาน
เป็นการทั่วไปได้
วิธีตรวจสอบ ขอดูหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า
(จต.2 ตัวอย่างหน้า 38)
4. เมือ่ บริษทั จัดหางานคัดเลือกคนหางานตามคุณสมบัตทิ นี่ ายจ้างต้องการ
ได้แล้วจะต้องส่งคนหางานนั้นไปตรวจสุขภาพ และทดสอบฝีมือ ตามรายละเอียด
ในหน้า 6-9
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ในหนังสืออนุญาตให้รบั สมัครคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ ท่านควรตรวจสอบว่า
บริษทั จัดหางานมารับสมัครในช่วงเวลาทีร่ บั อนุญาตหรือไม่ โดยดูจากวันที่
ที่ ได้รบั อนุญาต และระยะเวลาที่ ได้รบั อนุญาต และตรวจสอบตำ�แหน่งงานที่ ได้รบั เสมอว่า
ตรงกับที่ ได้รบั อนุญาตหรือไม่ หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าทีว่ า่
บริษทั จัดหางานนัน้ ได้รบั อนุญาตให้รบั สมัครคนงานเพื่อไปทำ�งานต่างประเทศ
จริงหรือไม่ และรับสมัครในตำ�แหน่งอะไร จำ�นวนเท่าไร

5. สัญญาที่คนหางานต้องทำ�กับบริษัทจัดหางานมี 2 อย่างคือ
		 (1) สัญญาจัดหางานเพือ่ ให้คนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ (แบบ จง.33)
			 สัญญาจัดหางานเป็นสัญญาที่ทำ�ขึ้นระหว่างบริษัทจัดหางาน
กับคนหางาน สัญญาดังกล่าวจะระบุว่าบริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางานไปทำ�งาน
ให้กับบริษัทจัดหางานเป็นจำ�นวนเท่าใด
		 (2) สัญญาจ้างงาน
			 เป็นสัญญาที่ทำ�ขึ้นระหว่างนายจ้างในต่างประเทศกับคนงาน
ซึ่งระบุว่านายจ้างคือใคร และตกลงว่าจ้างคนหางานไปทำ�งานในตำ�แหน่งใด
อัตราค่าจ้างเท่าใด และรายละเอียดอื่นๆ เช่น อายุการจ้างงาน ชั่วโมงการทำ�งาน
วันหยุดต่างๆ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ทีค่ นงานจะได้รบั สัญญาจ้างงาน
เป็นหนังสือสำ�คัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี และควรถ่ายสำ�เนาให้ครอบครัวเก็บไว้
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการขอความช่ ว ยเหลื อ จากสำ � นั ก งานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ หรือสถานทูตไทย สถานกงสุลไทยที่ประจำ�อยู่ในประเทศนั้น
6. ใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย (แบบ จง.37)
เมือ่ คนหางานได้จา่ ยเงินค่าบริการและค่าใช้จา่ ยแก่บริษทั จัดหางานในการไป
ทำ�งานต่างประเทศ บริษทั จัดหางานต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการและค่าใช้จา่ ย
ตามแบบที่กำ�หนด (จง.37 ตัวอย่างหน้า 39) ซึ่งท่านต้องตรวจสอบว่า วัน เดือน ปี
ทีบ่ ริษทั จัดหางานออกใบรับเงินให้ และจำ�นวนเงินในใบรับเงินถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง
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เมื่อจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายแก่บริษัทจัดหางานแล้ว บริษัทจัดหางาน
ต้องจัดการให้คนหางานได้เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศภายใน 30 วัน หากเกิน
กำ�หนดเวลาให้แจ้งต่อสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดของท่าน หรือที่กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
สัญญาจ้างงาน สัญญาจัดหางาน และใบรับเงิน ค่าบริการและค่าใช้จ่าย
เป็นเอกสารสำ�คัญทีใ่ ช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนขอค่าบริการและค่าใช้จา่ ยคืนจาก
บริษทั จัดหางาน ในกรณีทค่ี นหางานไม่ได้ไปทำ�งานต่างประเทศตามสัญญาจัดหางาน
หรือเดินทางไปแล้วแต่ไม่มงี านทำ� หรือมีงานทำ�แต่ไม่ตรงตามทีร่ ะบุในสัญญา หรือ
ได้เงินค่าจ้างต่ำ�กว่าที่ระบุในสัญญา คนหางานจึงควรถ่ายสำ�เนาเอกสารสำ�คัญ
ทัง้ 3 อย่างดังกล่าวเก็บไว้ 1 ชุด เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนกรณีเกิดปัญหา
7. บริษทั จัดหางานจะต้องขออนุญาตจัดส่งคนหางานทีผ่ า่ นการตรวจสุขภาพ
และทดสอบฝีมอื แล้วไปทำ�งานกับนายจ้างต่อกรมการจัดหางาน โดยบริษทั จัดหางาน
จะต้องแจ้งรายละเอียดของคนหางานทีข่ ออนุญาตจัดส่ง โดยระบุชอ่ื นามสกุล เลขที่
บัตรประจำ�ตัวประชาชน ทีอ่ ยูข่ องคนหางาน อาชีพก่อนการเดินทาง ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทำ�งาน ชือ่ นายจ้าง และสถานทีท่ �ำ งานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
จะอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศภายในระยะเวลา 60 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุญาต หากมีเหตุจ�ำ เป็นอาจขยายเวลาในการจัดส่งออกไปได้
ไม่เกิน 30 วัน ดังนั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดหางานจะต้องจัดส่ง
คนหางานไปทำ�งานภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีก่ รมการจัดหางาน
อนุญาต ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำ�งานได้ที่
ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-9435-6
8. ก่อนเดินทางไปทำ�งานบริษัทจัดหางานจะต้องส่งคนหางานที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปทำ�งานต่างประเทศเข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่กรม
การจัดหางานจะเป็นผู้อบรมให้ฟรี คนหางานไม่ต้องเสียค่าอบรม เพราะเป็นขั้น
ตอนตามกฎหมายทีบ่ งั คับไว้เพือ่ ให้คนงานมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสัญญาจ้าง
งาน ข้อห้าม กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่ตนไปทำ�งาน
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สถานที่อบรมคนหางานก่อนเดินทาง ได้แก่ สำ�นักงานบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด จำ�นวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย ลำ�ปาง นครสวรรค์ สุโขทัย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น
สกลนคร นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา
** กรณีบริษทั จัดหางานอ้างว่า ได้รบั อนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จดั ส่งคนหางาน
ไปทำ�งานแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เดินทางเป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน พึงระวังว่าท่านอาจถูกหลอก
** หากบริษทั จัดหางานหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจัดการให้ทา่ นเดินทางไปทำ�งานโดยไม่ได้สง่ ท่าน
เข้าอบรมที่ กรมการจัดหางานหรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทีก่ �ำ หนด
พึงระวังว่าท่านอาจถูกหลอก

9. บริษทั จัดหางานต้องจัดการให้นายจ้างในต่างประเทศส่งเงินเข้ากองทุน
เพือ่ ช่วยเหลือคนหางานทีไ่ ปทำ�งานในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจจัดการได้ บริษทั จัดหา
งานต้องเป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนแทน
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ เป็นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์คนหางานทีถ่ กู ทอดทิง้ อยู่ในต่างประเทศ

10. บริษัทจัดหางานต้องพาคนงานเดินทางผ่านด่านตรวจคนหางาน
ของกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะตรวจสอบว่าคนหางาน
ที่จะเดินทางไปทำ�งานเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานแล้วและถือ
เอกสารสำ�คัญไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สัญญาจ้างงาน อย่าคืนให้บริษัท
จัดหางานเป็นอันขาด
บริษทั จัดหางานไม่สามารถเรียกรับค่าบริการและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปทำ�งานจากท่าน
ก่อนวันเดินทางเกินกว่า 90 วัน
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยต้องไม่เกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด รายละเอียดหน้า 37
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หากพบว่าผูท้ เ่ี กีย่ วข้องนำ�ท่านเดินทางไปทำ�งานโดยไม่ผา่ นการแจ้งและตรวจสอบจาก
ด่านตรวจคนหางาน พึงระวังว่า ท่านอาจโดนหลอกไปทำ�งาน และอาจถูกลอยแพ
เมื่อเดินทางถึงต่างประเทศ

11. บริษัทจัดหางานต้องแจ้งรายชื่อคนหางานและสถานที่ทำ�งานในต่าง
ประเทศให้สำ�นักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานทูตไทย สถานกงสุล
ไทยที่ดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายใน 15 วัน
12. บริษัทจัดหางานต้องดูแลให้คนงานได้รับค่าจ้าง และตำ�แหน่งงานตรง
ตามสัญญาจ้างงาน
หากคนหางานไม่ได้รบั ค่าจ้างตามสัญญาจ้างงานหรือได้ท�ำ งานไม่ตรงกับตำ�แหน่งงาน
ให้รอ้ งทุกข์ตอ่ สำ�นักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทย
ทีด่ แู ลคนไทยในประเทศนัน้ หรือร้องต่อกรมการจัดหางาน ภายใน 90 วัน
เพื่อทีจ่ ะได้ให้ความช่วยเหลือ

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางานมีอย่างไร?
บริษัทจัดหางานที่จัดส่งท่านไปทำ�งาน จะต้องรับผิดชอบท่านตามสัญญา
จัดหางาน (จง.33) ซึ่งกฎหมายกำ�หนดไว้ดังนี้
- หากไม่สามารถจัดส่งท่านไปทำ�งานได้ให้คนื ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยต่างๆ
		 ภายใน 30 วัน
- หากท่านไม่ได้งานตามสัญญา บริษัทจัดหางานต้องจัดการให้ท่าน
		 เดินทางกลับประเทศไทย โดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำ�เป็น และต้อง
		 คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกไว้
- หากท่านได้คา่ จ้างต่�ำ กว่าหรือได้ต�ำ แหน่งงานไม่ตรงตามสัญญาจัดหางาน
		 และท่านต้องการเดินทางกลับ ต้องจัดการให้ท่านเดินทางกลับ แต่หาก
		 ท่านต้องการทำ�งานที่ได้ค่าจ้างต่ำ�กว่าต่อไป ให้คืนค่าบริการตามส่วน
		 กับค่าจ้างที่ได้รับจริงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ขอรับเงิน
- หากท่านไม่สามารถทำ�งานได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำ�หนดไว้ใน
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สัญญาจัดหางาน เพราะถูกเลิกจ้าง โดยมิใช่สาเหตุจากตัวท่านเอง
บริษัทจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไปแล้ว
ตามส่วนกับระยะเวลาที่ท่านได้ทำ�งานภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่าน
ขอรับเงิน

วิธีที่ 2 กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

กรมการจัดหางานจัดส่งคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศตามความต้องการ
ของนายจ้างและรัฐบาลของประเทศทีม่ คี วามตกลงร่วมกัน คนงานทีเ่ ดินทางไปทำ�งาน
โดยกรมการจัดหางานจัดส่งไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ จ่ายเพียงค่าใช้จา่ ยส่วนตัวเท่าทีจ่ �ำ เป็น
การจัดส่งคนหางานไปทำ�งานโดยกรมการจัดหางานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
การหลอกลวง และปัญหาคนหางานต้องจ่ายค่าบริการและค่าใช้จา่ ยในจำ�นวนทีส่ งู
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำ�งานประเทศต่างๆ ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้
จัดส่งรายละเอียดตามหน้า 18-20
คนหางานทีต่ อ้ งการเดินทางไปทำ�งานโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง จะต้อง
ดำ�เนินการดังนี้
1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำ�งานต่างประเทศที่ศูนย์ทะเบียน
คนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ (รายละเอียด หน้า 10-11)
2. ตรวจดูคณ
ุ สมบัตขิ องตนเอง ว่าตรงตามความต้องการของนายจ้างหรือไม่
3. เตรียมความพร้อมตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการ เช่น
เรียนภาษาเกาหลี กรณีต้องการไปทำ�งานเกาหลีใต้ เป็นต้น
4. ติดตามรับฟังข่าวสารการรับสมัคร
5. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน
6. เข้ารับการคัดเลือกตามที่กำ�หนด
7. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องหมั่นติดตามข่าวสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ จะได้รบั ทราบความคืบหน้าในการดำ�เนินการจัดส่งท่านไปทำ�งาน

คู่มือ
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คุณสมบัตผิ ทู้ ตี่ อ้ งการเดินทางไปทำ�งานโดยกรมการจัดหางานจัดส่งในประเทศ
ที่สำ�คัญ ๆ
เกาหลีใต้ ภายใต้ระบบการจ้างงานสำ�หรับแรงงานต่างชาติ (EPS)
1. เพศชายและหญิง (เพศชายจะได้รับความนิยมมากกว่าเพศหญิง)
2. อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์
3. ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำ�หนด
5. ไม่มปี ระวัตถิ กู ลงโทษถึงขัน้ จำ�คุกและไม่มปี ระวัตเิ กีย่ วข้องกับยาเสพติด
6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ผู้ที่ไม่ควรสมัครสอบคัดเลือก
1. ผู้ที่มีประวัติกระทำ�ผิดกฎหมายเข้าเมืองของเกาหลี
2. ผู้ที่ถูกทางการเกาหลีส่งกลับประเทศ
3. ผู้ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 3 เดือน
4. ผู้ที่พยายามเดินทางเข้าเกาหลีเพื่อไปทำ�งานโดยผิดกฎหมาย
5. ผู้ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
6. ผู้ที่เคยสมัครไปทำ�งานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจาก
นายจ้าง แต่ปฏิเสธการทำ�สัญญาจ้างงาน 2 ครั้ง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
นายจ้างแล้ว แต่สละสิทธิ์การเดินทางไปทำ�งานจะไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อเดินทางไป
ทำ�งานตามระบบ EPS เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. ผู้ที่เคยสมัครไปทำ�งานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจาก
นายจ้างพร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) แล้ว แต่ปฏิเสธไม่เดิน
ทางไปทำ�งานไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม (จะต้องมีระยะเวลานับแต่วนั ปฏิเสธการ
เดินทางถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี)
8. ผู้ที่เคยเดินทางไปทำ�งานเกาหลีในระบบการฝึกงาน วีซ่า E-9 ก่อน
มีระบบ EPS แต่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว ยังอยูใ่ นประเทศไทยไม่ถงึ 6 เดือน
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อิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย–อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร
3. มีอายุระหว่าง 23-39 ปี ในวันรับสมัคร (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
5. ไม่มีคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา พำ�นักอยู่ในประเทศอิสราเอล
6. ไม่เคยทำ�งานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล
7. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมต่อการทำ�งานภาคเกษตรในประเทศ
อิสราเอล ไม่มีอาการตาบอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัส
ตับอักเสบบีและซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วคดงอ
กุด หรือด้วน
8. มีประสบการณ์ทำ�งานภาคเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำ�งานโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน
เกาหลี (ระบบ EPS) ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในประเทศไทย และค่าใช้จา่ ยเมือ่ เดินทาง
ถึงเกาหลี รวมประมาณ 15,980 – 20,500 บาท ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย
		 (1) ค่าทำ�หนังสือเดินทาง		
1,000 บาท
		 (2) ค่าสอบภาษาเกาหลี ประมาณ 24 เหรียญสหรัฐ
			 (ประมาณ 780-800 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
		 (3) ค่าตรวจสุขภาพ ไม่เกิน
1,500 บาท
		 (4) ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
			 (กรณีฝึกอบรมกับเอกชน)
4,500 บาท
		 (5) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินขาไป ประมาณ 12,000 บาท
		 (6) ค่าสมาชิกกองทุนฯ		
500 บาท
		 (7) ค่ารูปถ่าย (ราคาโดยประมาณไม่เกิน)
200 บาท
คู่มือ

การไปทำ�งานต่างประเทศ

19

2. ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงเกาหลี รวมประมาณ 13,500 บาท
		 (1) ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 400,000 วอน (ประมาณ
			 12,000 บาท ได้รบั คืนกรณีเดินทางกลับประเทศ เมือ่ ครบสัญญาจ้าง)
		 (2) ค่าประกันอุบตั เิ หตุนอกเวลาทำ�งาน 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)
อิสราเอล ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึง
อิสราเอล รวมประมาณ 73,500 บาท ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย
		 (1) ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
1,000 บาท
		 (2) ค่าตรวจสุขภาพ
1,450 บาท
		 (3) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ประมาณ
25,350 บาท
		 (4) ค่าสมาชิกกองทุนฯ
400 บาท
		 (5) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
100 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงอิสราเอล
		 (1) ค่าธรรมเนียมจัดหางาน ประมาณ
45,200 บาท
ไต้หวัน ประมาณไม่เกิน 14,000 บาท ดังนี้
		 (1) ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
1,000 บาท
		 (2) ค่าตรวจสุขภาพ
1,450 บาท
		 (3) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ประมาณ 6,600 – 8,000 บาท
		 (4) ค่าสมาชิกกองทุนฯ
500 บาท
		 (5) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
100 บาท
		 (6) ค่าธรรมเนียมวีซ่า
2,000 บาท
		 (7) ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คเพื่อยื่นขอวีซ่า
20 บาท
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วิธีที่ 3 คนหางานติดต่อทำ�สัญญาจ้างกับนายจ้างโดยตรง

เป็นกรณีที่คนหางานซึ่งอยู่ในประเทศไทยติดต่อนายจ้างในต่างประเทศได้
ด้วยตนเอง วิธีนี้คนหางานจะต้องแจ้งการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศต่อ
กรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
เอกสารที่ใช้ดังนี้
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน
2. สำ�เนาหนังสือเดินทาง
3. หลักฐานการติดต่อกับนายจ้าง
4. สำ�เนาเอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำ�งาน
5. สำ�เนาสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรองจาก สนร. สอท.
6. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี)
ขั้นตอนดังแผนผัง
						
คนงาน
ยื่นแบบแจ้งการเดินทางฯ
					
(จง.39)

		

ต้องมีผู้
ให้ความ
ยินยอม

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
บันทึก
ถ้อยคำ�

อายุต่ำ�กว่า
20 ปี

อายุ 20 ปีขึ้นไป
3 ชั่วโมง
ออกแบบรายงานการเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร (จง.12) ให้ผู้แจ้ง
คนงานเดินทางโดยผ่านด่านตรวจคนหางาน

หมายเหตุ 1. ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม
		 2. ผูม้ อี ายุต�่ำ กว่า 20 ปี ต้องให้บดิ า มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย
			 ลงนามให้ความยินยอมเพื่อไปทำ�งานต่างประเทศ
คู่มือ
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วิธีที่ 4 นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำ�งานในต่างประเทศ

หมายถึงนายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือ
ประมูลงานในต่างประเทศได้พาลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำ�งาน โดยนายจ้าง
ต้องขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำ�งานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานก่อน
เอกสารที่ใช้ดังนี้
1. สำ�เนาสัญญาหรือเอกสารแสดงการว่าจ้างระหว่างผูว้ า่ จ้างในต่างประเทศ
		 กับผู้ขออนุญาต
2. สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล และรายละเอียดผูถ้ อื หุน้
		 (บอจ. 5)
3. สำ�เนาเอกสารการอนุญาตของทางการประเทศนัน้ ๆ ให้ลกู จ้างเข้าไปทำ�งาน
4. สำ�เนาเอกสารการอนุญาตของทางการประเทศนั้นๆ ให้ผู้ขออนุญาต
		 นำ�ลูกจ้างเข้าไปทำ�งาน
5. สำ�เนาสัญญาจ้างระหว่างผู้ขออนุญาตกับลูกจ้าง
6. บัญชีรายชื่อลูกจ้าง
ขั้นตอนดังแผนผัง

นายจ้าง
ยื่นคำ�ขออนุญาต (จง.23)

กรมการจัดหางาน หรือสำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ
พิจารณาภายใน 15 วันทำ�การ
อนุญาตโดยกำ�หนดเงื่อนไข
อบรม/ยกเว้นการอบรม
ก่อนเดินทางไปทำ�งาน
เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางาน

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม
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ไม่อนุญาต โดยชี้แจงเหตุผล

วิธที ี่ 5 นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ

หมายถึง นายจ้างในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะส่งลูกจ้างซึ่งทำ�งาน
ในกิจการของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน หรือเกิน 45 วัน
สามารถส่งลูกจ้างไปฝึกงานได้โดยนายจ้างต้องขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
ต่อกรมการจัดหางานก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังแผนผังด้านล่างนี้
เอกสารที่ใช้ดังนี้
1. สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล รายละเอียดหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้
2. สำ�เนาประกอบใบอนุญาตกิจการ (ถ้ามี)
3. เอกสารแสดงความเป็นลูกจ้าง
4. หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศของประเทศนั้น
5. หลักสูตรการฝึกงาน
6. สัญญาการฝึกงาน
7. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปฝึกงาน
ขั้นตอนดังนี้
• กรณีฝกึ งานไม่เกิน 45 วัน และลูกจ้างได้รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทน
ไม่ต่ำ�กว่าที่กำ�หนด

นายจ้าง

ยื่นแบบแจ้งการส่ง
(จง.46)

กรมการจัดหางาน
หรือสำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
แจ้งผลการพิจารณาภายในวันเดียว
ออกแบบ จง.12
เดินทางผ่านด่าน
ตรวจคนหางาน
คู่มือ
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• กรณีฝึกงานเกิน 45 วัน
นายจ้าง

ยื่นแบบแจ้ง
การส่งลูกจ้าง (จง.44)

กรมการจัดหางาน
หรือสำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
พิจารณาภายใน 7 วันทำ�การ

อนุญาตโดยกำ�หนดเงื่อนไข

ไม่อนุญาตโดยชี้แจงเหตุผล

อบรม/หรือยกเว้น
การอบรมก่อนเดินทาง

เดินทางผ่านด่าน
ตรวจคนหางาน

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม
การแจ้งการเดินทางกลับไปทำ�งานต่างประเทศ (Re-entry)
หมายถึง กรณีที่คนหางานเดินทางไปทำ�งานในต่างประเทศแล้วเดินทาง
กลับมาพักผ่อนหรือทำ�ธุระชัว่ คราวทีป่ ระเทศไทยในระหว่างสัญญาจ้าง แล้วกลับไป
ทำ�งานกับนายจ้างรายเดิม รวมทั้งกรณีที่ทำ�งานครบกำ�หนดตามสัญญาจ้างฉบับ
เดิมแล้วได้ทำ�สัญญาจ้างใหม่กับนายจ้าง ซึ่งอาจเป็นนายจ้างรายเดิมหรือนายจ้าง
รายใหม่กไ็ ด้ แล้วจึงเดินทางกลับมาพักผ่อนหรือทำ�ธุระทีป่ ระเทศไทย แล้วเดินทาง
กลับไปทำ�งานอีก ต้องแจ้งการเดินทางให้กรมการจัดหางานทราบก่อนวันเดินทาง
เอกสารที่ใช้ดังนี้
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้าน
2. สำ�เนาหนังสือเดินทาง
3. สำ�เนา Re-entry Visa
4. หลักฐานการติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศ (ถ้ามี)
5. สำ�เนาบัตรโดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี)
6. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีบุคคลอายุ
		 ต่ำ�กว่า 20 ปี ไปทำ�งาน)
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ขั้นตอนดังแผนผัง
คนหางาน
ยื่นแบบแจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง (จง.39 ก)

กรมการจัดหางาน
หรือสำ�นักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่
หรือสำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัด
ด่านตรวจคนหางาน

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ออกแบบรายงาน
การเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร
(จง.12) 45 นาที
เดินทาง

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ไปทำ�งานในต่างประเทศ
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2529 ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ดังนี้
1) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับ
ประเทศไทย
2) ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึง่ ไปหรือจะไปทำ�งานในต่างประเทศหรือ
ทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกล่าว
3) การคัดเลือกและทดสอบฝีมอื และการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทาง
ไปทำ�งานในต่างประเทศ
คู่มือ
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คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุน

1) คนหางานทีเ่ ดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ โดยบริษทั จัดหางานเป็นผูจ้ ดั ส่ง
2) คนหางานทีเ่ ดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานเป็นผูจ้ ดั ส่ง
3) คนหางานที่แจ้งเดินทางไปทำ�งานด้วยตนเอง และประสงค์สมัครเป็น
สมาชิกกองทุน

อัตราค่าสมัครสมาชิกกองทุน

คนหางานทีส่ มัครเป็นสมาชิกกองทุน จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนในวันสมัคร
เป็นสมาชิกในอัตราคนละ 300 – 500 บาท ซึง่ แตกต่างกันตามประเทศทีค่ นหางาน
จะเดินทางไปทำ�งาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน
สาธารณรัฐเกาหลี อัตราคนละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 บรูไน กาตาร์ คูเวต บาห์เรน โอมาน อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย
โมร็อคโค จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จิบูตี ตูนีเซีย ซูดาน โซมาลี แอลจีเรีย
เลบานอน ลิเบีย สิงคโปร์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน ฮ่องกง
อัตราคนละ 400 บาท
กลุ่มที่ 3 ประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อัตรา
คนละ 300 บาท

สถานที่รับสมัครและรับเงินเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ

คนหางาน ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนที่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน
เมื่อเอกสารหลักฐานครบสามารถสมัครและจ่ายเงินเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ดังนี้
1) ส่วนกลาง สมัครและส่งเงินได้ทส่ี �ำ นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กลุม่ งานกองทุน และงานสนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายกองทุน
เพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ ชัน้ 10 อาคารสำ�นักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน
2) ส่วนภูมภิ าค สมัครและส่งเงินได้ทสี่ �ำ นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
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กรณีที่คนหางานเดินทางไปทำ�งานในต่างประเทศด้วยตนเอง และไม่ได้ส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนฯ คนหางานสามารถส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้ เมือ่ เดินทางกลับมาพักชัว่ คราว
ที่ประเทศไทย (Re-entry)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานใน
ต่างประเทศ

คนหางานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุน หากประสบปัญหาสามารถยืน่ คำ�ร้องขอรับ
การสงเคราะห์จากกองทุนฯ ได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. กรณีสมาชิกกองทุนถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำ�เป็น ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน
คนละ 30,000 บาท
2. ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหรือทายาท กรณีประสบปัญหาดังนี้
2.1 กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำ�งานต่างประเทศหรือประสบอันตราย
ในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าทีจ่ า่ ยจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท
2.2 กรณีถูกเลิกจ้าง โดยมีสาเหตุจากการประสบอันตรายและเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ เป็นเงินคนละ 15,000 บาท
2.3 กรณีประสบอันตรายจนพิการ เป็นเงินคนละ 15,000 บาท และ
กรณีทุพพลภาพ เป็นเงินคนละ 30,000 บาท
2.4 กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของ
สมาชิกกองทุนเป็นเหตุให้สญ
ู เสียรายได้จากการทำ�งาน หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
จากนายจ้าง สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ �ำ เป็นระหว่างอยูใ่ นต่างประเทศตามทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกินคนละ 30,000 บาท
2.5 กรณีสมาชิกกองทุนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรค
ต้องห้ามตามบังคับของประเทศนั้น ไม่ให้ทำ�งานหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ
สงเคราะห์เป็นเงินคนละ 25,000 บาท เมือ่ ถูกส่งตัวกลับภายใน 6 เดือน และเป็นเงิน
คนละ 15,000 บาท เมื่อถูกส่งกลับหลังจากการทำ�งานไปแล้วเกิน 6 เดือน
คู่มือ
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2.6 กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากภัย
สงครามหรือปัญหาความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาดที่ทางการ
ของประเทศนั้นๆ กำ�หนดแล้ว โดยให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เป็นเงินคนละ 15,000 บาท
2.7 กรณีถูกดำ�เนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระทำ�โดย
เจตนาในต่างประเทศ หรือสมาชิกกองทุนดำ�เนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจาก
ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการทำ�งาน โดยสงเคราะห์เป็นค่าจ้างทนายความเท่าที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท
2.8 กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตเนื่องจากประสบอันตรายก่อนไป
ทำ�งานต่างประเทศ โดยให้การสงเคราะห์ทายาทเป็นเงินคนละ 30,000 บาท หรือ
กรณีเสียชีวิตขณะกลับประเทศไทยเป็นเงิน คนละ 30,000 บาท และกรณีเสียชีวิต
ในต่างประเทศเป็นเงินคนละ 40,000 บาท
2.9 กรณีอื่นๆ ที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องให้การสงเคราะห์สมาชิก
กองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ

การขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน

สมาชิกกองทุนหรือทายาทสามารถยืน่ คำ�ร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนฯ
ได้ที่สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำ�นักงานบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ หรือยื่นคำ�ร้องในต่างประเทศ ณ สำ�นักงานแรงงานในต่างประเทศ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ

ระยะเวลาขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน

สมาชิกกองทุนทีป่ ระสงค์รบั การสงเคราะห์จากกองทุนฯ สามารถยืน่ คำ�ร้อง
ขอรับการสงเคราะห์ภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดสิทธิ เช่นวันที่สมาชิกกองทุน
ประสบอันตราย หรือเสียชีวิต หรือวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพและแพทย์ระบุว่า
เป็นโรคต้องห้ามตามบังคับของประเทศนั้น
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การบริการสินเชื่อเพื่อการไปทำ�งานต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำ�งาน
ต่างประเทศแต่ไม่มีเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทำ�งานต่างประเทศ ให้มีโอกาส
กู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยสามารถกู้ได้ทั้งคนหางานที่เดินทางไปทำ�งานโดยบริษัท
จัดหางานและกรมการจัดหางานจัดส่ง
ปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1. ระบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเงินกู้
2. ระบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลค้ำ�ประกัน)

ระบบที่ 1 ระบบที่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้

กรมการจัดหางานได้ทำ�ข้อตกลงร่วมกับธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำ�งาน
ต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี
กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ลงนามข้อตกลง
ดำ�เนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538
พื้นที่ดำ�เนินการ ทั่วประเทศโดยมีบริการทุกสาขาธนาคารในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคอืน่ ๆ มีบริการ
ที่สาขาอำ�เภอเมืองจังหวัดละ 1 สาขา
จำ�นวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับลูกค้า
รายย่อยชั้นดีลบร้อยละ 3 ต่อปี (MRR – 3) โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จ่ายส่วน
ต่างของดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ให้ธนาคารแทนผู้กู้ ภายในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ
90,000 บาท เช่น ปัจจุบันดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 5.00
ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ ไม่เกิน 18 เดือน แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินกำ�หนดอายุสญ
ั ญา
การจ้างงาน
คู่มือ
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คุณสมบัติผู้กู้
1. ต้องเป็นผู้ที่จะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัท
จัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน หรือโดยการ
จัดส่งของกรมการจัดหางาน
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ โดยมี
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) และผ่านการตรวจโรคจากสถานพยาบาลที่ราชการ
กำ�หนด
3. มีหลักประกันการกูเ้ งินอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ เงินฝากในธนาคาร หรือ
พันธบัตร หรือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
4. ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ห นั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ก ารกู้ เ งิ น ตามโครงการสิ น เชื่ อ ฯ
ที่กรมการจัดหางานออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
วิธีขอกู้เงิน
1. ติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ได้จากกรมการจัดหางาน
1.1 ส่วนกลาง ขอได้ที่
			 1) สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายกองทุนเพื่อ
				 ช่วยเหลือคนหางานไปต่างประเทศ)
			 2) สำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
1.2 ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ดังนี้
- สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
- สำ�เนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
- สำ�เนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือหนังสือรับรองการ
รับสมัครคนหางานจากบริษัทจัดหางาน หรือสำ�เนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหา
งานไปทำ�งานในต่างประเทศและจง.11
3. นำ�หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือพร้อมเอกสารตามข้อ 2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และ
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สำ�เนาหลักทรัพย์ เช่น สำ�เนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น
4. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและรับเงินกู้จากธนาคาร
1.2 ธนาคารออมสิน ตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำ�งานต่างประเทศ
กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารออมสินลงนามข้อตกลงดำ�เนินงานโครงการฯ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
พื้นที่ดำ�เนินการ ให้บริการทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
สาขาจังหวัดทุกจังหวัด
จำ�นวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ ผูก้ ตู้ อ้ งจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ MLR + 1.50% ต่อปี
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ดังนั้นผู้กู้จ่ายดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)
ระยะเวลาการผ่อนชำ�ระ / คุณสมบัตผิ กู้ ู้ / วิธขี อกู้ ไม่เกิน 18 เดือน แต่ทง้ั นี้
ต้องไม่เกินกำ�หนดอายุสญ
ั ญาการจ้างงาน ทัง้ นีธ้ นาคารออมสินกำ�หนดให้สามารถ
ใช้บุคคลค้ำ�ประกันได้
1.3 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามโครงการ
สินเชื่อเพื่อไปทำ�งานต่างประเทศ
กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ลงนามข้อตกลงดำ�เนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546
พื้นที่ดำ�เนินการทุกสาขาทั่วประเทศ
จำ�นวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ ธนาคารคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินกูป้ กติตามชัน้ ของ
ลูกค้า คือ ตั้งแต่ MRR ถึง MRR + 3.00 ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ
ร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ ไม่เกิน 18 เดือน แต่ตอ้ งไม่เกินกำ�หนดอายุสญ
ั ญาจ้างงาน
วิธีขอกู้เงิน คนหางานที่เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศโดยการจัดส่งของ
คู่มือ
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บริษัทจัดหางาน และประสงค์ขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิการ
กูเ้ งินจากกรมการจัดหางาน โดยเตรียมเอกสารการกูเ้ งิน เช่น สำ�เนาบัตรประชาชน
สำ�เนาทะเบียนบ้าน สำ�เนาหนังสือเดินทาง สำ�เนาหนังสืออนุญาตให้รบั สมัครคนหางาน
หรือหนังสือรับรองการสมัครคนหางานจากบริษทั จัดหางาน หรือสำ�เนาหนังสืออนุญาต
ให้จดั ส่งคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ และจง.11 พร้อมสำ�เนาหลักทรัพย์ไปติดต่อ
ขอกู้เงินจากธนาคารโดยตรง

ระบบที่ 2 ระบบที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลค�้ำประกัน)

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรมการจัดหางานได้รบั ความร่วมมือจากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเปิดบริการสินเชื่อให้แก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน โดยใช้บุคคลค้ำ�ประกันและได้ทำ�ข้อตกลง
ร่วมกันเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551
พื้นที่ดำ�เนินการ ทุกสาขาทั่วประเทศ
จำ�นวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ ธนาคารคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินกูป้ กติตามชัน้ ของ
ลูกค้า คือ ตั้งแต่ MRR ถึง MRR + 3.00 ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ
ร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ ไม่เกินกำ�หนดอายุสัญญาจ้างงาน
วิธีการขอกู้เงิน
1. คนหางานที่เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศโดยการจัดส่งของกรมการ
จัดหางาน และประสงค์ขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. โดยติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการ
กู้เงินจากกรมการจัดหางาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงินจากธนาคาร
โดยสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินได้ที่
		 1.1 ส่วนกลาง ขอได้ที่ สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ)
1.2 ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
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2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ดังนี้
- สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
- สำ�เนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
		 - สำ�เนาสัญญาการจ้างงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านการคัดเลือก
		 จากนายจ้างเพื่อจัดส่งไปทำ�งานในต่างประเทศ
3. นำ�หนังสือรับรองสิทธิการกูเ้ งินไปติดต่อขอกูเ้ งินจากธนาคารภายใน 30
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือพร้อมเอกสารตามข้อ 2. สำ�เนา และบุคคลค้�ำ ประกัน
4. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและรับเงินกู้จากธนาคาร
เอกสารประกอบการขอกู้เงิน และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นเอกสิทธิ์
ของธนาคารแต่ละแห่ง ดังนัน้ ผูข้ อกูจ้ งึ ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของธนาคารทีท่ า่ น
ไปติดต่อขอสินเชื่อ
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ในบางประเทศ เช่น ไต้หวัน ลิเบีย และอิสราเอล กำ�หนดให้คนหางานที่จะ
เดินทางเข้าไปทำ�งานต้องผ่านการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมก่อน โดยคนหางาน
ต้องนำ�หลักฐานไปยืน่ เพือ่ ขอตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมได้ทสี่ �ำ นักงานตำ�รวจ
สันติบาล กรมตำ�รวจ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5 วัน ในการตรวจสอบ
หลักฐานที่ต้องใช้
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
- สำ�เนาพาสปอร์ต
- สำ�นักบัตรประจำ�ตัวประชาชน
- สำ�เนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานทางทหาร (สด.9 ถ้ามี)
การร้องทุกข์
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการไปทำ�งานในต่างประเทศ ต้องการคำ�แนะนำ�
ขอคำ�ปรึกษา หรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ได้แก่
- การขอรับค่าบริการและค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากไม่ได้เดินทาง หรือเมือ่ เดินทาง
คู่มือ
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ไปแล้วประสบปัญหา ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของคนหางาน
- การขอให้ตดิ ตามญาติ ซึง่ ไปทำ�งานในต่างประเทศ แล้วขาดการติดต่อกับทางบ้าน
- การขอให้ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายของนายจ้างในต่างประเทศ การคืนภาษี
ในต่างประเทศ หรือเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต
- การถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้า หรือบริษทั จัดหางาน สามารถติดต่อได้ท่ี
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ท่านมีภูมิลำ�เนาอยู่หรือกองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-4792 พร้อมเอกสารสำ�คัญ
ประกอบการยื่นคำ�ร้องทุกข์ ดังนี้
- สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของคนหางาน
- สำ�เนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จา่ ยหรือหลักฐานอืน่ ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน
- สำ�เนาสัญญาจัดหางาน หรือสัญญาจ้าง
- สำ�เนาบัตรสมาชิกกองทุน ฯ
- เอกสารอื่นที่จำ�เป็นแล้วแต่กรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะขอเพิ่มเติม
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ราชการออกให้แก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อเป็นเอกสารประจำ�ตัวหนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่าและใช้เฉพาะตัว
ผู้อื่นจะนำ�ไปใช้ไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี
ผู้ที่ต้องการทำ�หนังสือเดินทางสามารถติดต่อทำ�ได้ที่
1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2981-7170, 0-2981-7200-19
2. ศูนย์บริการไปทำ�งานต่างประเทศ (TOEA) ชั้น 12 อาคารสำ�นักงาน
ประกันสังคมเขตพืน้ ที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2245-1042,
0-2245-9438-9
3. สำ�นักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวในเขตกรุงเทพ (ปิน่ เกล้า และบางนา)
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4. สำ�นักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
จันทบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา
สุราษฎร์ธานี ยะลา และภูเก็ต
ผู้ที่ต้องการทำ�หนังสือเดินทางต้องไปยื่นคำ�ร้องด้วยตนเอง โดยนำ�เอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับ พร้อมกับถ่ายสำ�เนาต้นฉบับทุกหน้าๆ ละ 1 ชุด ดังนี้
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
4. ใบสำ�คัญประจำ�ตัวต่างด้าวของพ่อ-แม่ ในกรณีที่พ่อแม่เป็นต่างด้าว
5. หลักฐานทางทหาร กรณีที่เป็นผู้ชาย อายุ 17 – 45 ปี
6. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า กรณีที่เป็นผู้หญิง ซึ่งสมรสหรือหย่า
แล้วแต่กรณี
นอกจากนีต้ อ้ งเตรียมเงินไปด้วย จำ�นวน 1,035 บาท ซึง่ เป็นค่าธรรมเนียมค่า
อากรแสตมป์ ค่าเขียนคำ�ร้อง และค่าถ่ายรูป เมือ่ ยืน่ คำ�ร้องพร้อมหลักฐานเรียบร้อย
แล้วหลังจากนัน้ อีก 3 วันทำ�การ ก็ไปขอรับหนังสือเดินทางได้ หรือจะจ่ายค่าแสตมป์
ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ก็ได้
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในการทำ�หนังสือเดินทางเป็นเงิน 1,000 บาท หาก
ประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก 35 บาท (รวม
เป็นเงิน 1,035 บาท)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี
อย่า!...ยื่นคำ�ร้องขอหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ทั้งที่หนังสือเดินทางที่มีอยู่
ยังไม่หมดอายุ เพราะเป็นการกระทำ�ที่ส่อเจตนาสุจริต ต้องเสียเวลาและเสียเงิน
เปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์
อย่า!...แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในหนังสือเดินทาง
เพราะจะทำ�ให้หนังสือเดินทางฉบับนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป
ผูท้ ใ่ี ช้หนังสือเดินทางปลอม จะมีความผิดทางอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม
คู่มือ
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เมื่อหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศ ต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ท้องทีแ่ ล้วนำ�หลักฐานไปแจ้งความต่อกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ
ให้ยกเลิกหนังสือเดินทางนัน้ เพือ่ ป้องกันมิให้บคุ คลอืน่ นำ�หนังสือเดินทางทีส่ ญ
ู หาย
นั้นไปใช้ในทางมิชอบ เช่น ใช้ทำ�หนังสือเดินทางปลอม
กรณี ที่หนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อ
ออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้
ความรู้เรื่องวีซ่า
วีซ่า คือ “ตรา” ที่ประทับลงในหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยสถานทูต
หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ
ได้ การเดินทางไปต่างประเทศนอกจากต้องมีหนังสือเดินทางแล้ว ต้องตรวจสอบ
ว่าจะต้องขอวีซ่าเข้าเมืองแบบใด
ทุกประเทศทีย่ อมให้คนต่างชาติเข้าไปทำ�งาน คนทำ�งานต้องได้รบั วีซา่ ประเภททำ�งาน
เพราะบางประเทศคนต่างชาติสามารถเข้าเมืองเพื่อท่องเทีย่ วได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซา่
หากเข้าไปท่องเทีย่ วไม่เกินระยะเวลาทีก่ �ำ หนด เช่น 15 วัน 30 วัน เป็นต้น

หากท่านไปทำ�งานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท่านต้องได้รบั วีซา่
ประเภททำ�งานเท่านัน้ คนหางานทีใ่ ช้วซี า่ เข้าเมืองแบบนักท่องเทีย่ วจะถูกผูห้ ลอกลวง
พาไปเร่รอ่ นหางานทำ� หากได้งานก็มกั จะได้คา่ จ้างต่�ำ ไม่มสี วัสดิการใดๆ เมือ่ เจ็บป่วย
หรือประสบอันตรายจากการทำ�งานก็ไม่ได้รบั การช่วยเหลือตามกฎหมาย เวลาทำ�งาน
ก็ต้องคอยหลบซ่อนตัว เพราะหากถูกทางการจับตัวได้ก็จะได้รับโทษตามกฎหมาย
ของประเทศนัน้ และจะต้องถูกเนรเทศ บางคนโชคร้ายเสียชีวติ ในขณะทีห่ ลบซ่อนตัว
ทำ�งานอยู่ ครอบครัวทางบ้านจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ทุกประเทศต่างก็มกี ฎหมายเป็นของตนเองทีจ่ ะยอมหรือไม่ยอมให้จา้ งคนต่างชาติในอาชีพ
หรือตำ�แหน่งงานใด เป็นจำ�นวนมากน้อยเพียงใด ไม่ ใช่วา่ ทุกประเทศจะยอมให้คนงานต่าง
ชาติเข้าไปทำ�งานได้อย่างเสรี
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พวกมิจฉาชีพมักจะหลอกพาคนงานไปเร่รอ่ นหางานทำ�ในประเทศทีย่ อมให้
คนต่างชาติเข้าเมืองในระยะเวลา 15 ถึง 30 วัน เพื่อท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
เพราะสามารถหลอกคนหางานเข้าเมืองได้โดยง่าย ผู้ที่หลอกจะพูดจาชวนเชื่อว่า
หากไม่ได้ไปภายใน 1 เดือนจะคืนเงินให้ทันที
ดังนั้น หากมีผู้เข้ามาชักชวนให้ไปทำ�งานในต่างประเทศ หรือได้รู้จาก
ข่าวหนังสือพิมพ์ หรือได้ยินได้ฟังมาว่ามีการเปิดรับแรงงานไทย ก็ขอให้ฟังหูไว้หู
และอย่าตื่นข่าวลือ ถ้าไม่อยากถูกหลอก และทางที่ดีควรตรวจสอบข้อมูลจาก
กรมการจัดหางาน หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทีท่ า่ นมีภมู ลิ �ำ เนาอยูก่ อ่ นตัดสินใจ
อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทำ�งานต่างประเทศ
ผูร้ บั อนุญาตจัดหางานเพือ่ ไปทำ�งานในต่างประเทศจะเรียกหรือรับค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายจากคนหางานได้ไม่เกินจำ�นวนดังนี้
ค่าบริการ ไม่เกินค่าจ้างเดือนแรก 1 เดือน สำ�หรับสัญญาจ้างที่มีกำ�หนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีสัญญาจ้างมีกำ�หนดระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
ต้องลดค่าบริการลงตามส่วน
ค่าใช้จ่าย เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินจำ�นวน 3 เท่าของค่าจ้างรายเดือน กรณี
สัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1. การจัดหางานไปทำ�งานในประเทศอิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี
ที่มีสัญญาจ้างกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่สองปีขึ้นไป ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทำ�งานในต่างประเทศ เรียกหรือรับค่าใช้จา่ ยได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนสีเ่ ท่า
ของค่าจ้างรายเดือนที่คนหางานจะได้รับจากนายจ้างในเดือนแรก
ปัจจุบนั การจัดส่งคนหางานไปทำ�งานอิสราเอลในตำ�แหน่งคนงานภาคเกษตร และส่งไป
ทำ�งานเกาหลีตามระบบ EPS กรมการจัดหางานเป็นผูจ้ ดั ส่งเท่านัน้ บริษทั จัดหางานเอกชน
ไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปทำ�งานได้

2. การจัดหางานเพือ่ ไปทำ�งานในไต้หวัน ทีม่ สี ญ
ั ญาจ้างกำ�หนดระยะเวลา
น้อยกว่าสองปี ผูร้ บั อนุญาตจัดหางานเพือ่ ไปทำ�งานในต่างประเทศจะเรียกหรือรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคนหางานได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนสองเท่าครึ่งของ
ค่าจ้างรายเดือนที่คนหางานจะได้รับจากนายจ้างในเดือนแรก
คู่มือ
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คำ�เตือน
1. ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำ�งานในต่างประเทศออกใบรับเงิน
ให้แก่คนหางานทันที เมื่อรับเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย
2. ห้ามมิให้ผรู้ บั อนุญาตจัดหางานเพือ่ ไปทำ�งานในต่างประเทศหรือรับเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นใดจากคนหางานนอกจากค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งเรียก
หรือรับได้ไม่เกินอัตราที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำ�หนด
3. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำ�งานในต่างประเทศเรียกหรือ
รับค่าบริการจากคนงานล่วงหน้าเกินสามสิบวันก่อนเดินทางในกรณีมีเหตุจำ�เป็น
อาจร้องขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางได้ไม่เกินสามสิบวัน
ผูฝ้ า่ ฝืนตามข้อ 2 หรือ 3 จะต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ ปี และปรับห้าเท่า
ของค่าบริการ และหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเกินหรือเรียกล่วงหน้า หรือสามเท่าของเงิน
หรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่รับไว้เป็นประกันค่าบริการ และหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
โครงการ “การทูตเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศได้จดั พิมพ์แบบคำ�แปล
เอกสารสำ�คัญต่าง ๆ ขึน้ เพื่อบริการประชาชนโดยไม่คดิ มูลค่า แต่การขอให้รบั รองเอกสาร
คิดค่าธรรมเนียมหน้าละ 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ฝ่ายสัญชาติและนิตกิ รณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร.0-2575-1056-61

เอกสารอื่นที่จำ�เป็น
ผูท้ ที่ �ำ งานในต่างประเทศมักประสบปัญหาเกีย่ วกับการขอลดหย่อนภาษีเงินได้
ในประเทศที่ตนเดินทางไปทำ�งาน ตลอดจนขอใบอนุญาตต่างๆ เนื่องจาก
ไม่มีเอกสารที่จำ�เป็นติดตัวไปด้วย เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประจำ�ตัวประชาชน
ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น และบางทีแม้จะมีเอกสารดังกล่าวติดตัวไป
แต่กไ็ ม่ได้แปลเอกสารนัน้ และให้ฝา่ ยสัญชาติและนิตกิ รณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
รับรองคำ�แปลก่อน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และทำ�ให้การดำ�เนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องล่าช้าเสียหาย

40

คู่มือ

การไปทำ�งานต่างประเทศ

ดังนั้นก่อนการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
• สอบถามจากหน่วยงาน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ละเอียดว่าต้องนำ�เอกสารใด
		 ติดตัวไปบ้าง
• แปลเอกสารเหล่านัน้ เป็นภาษาอังกฤษ และให้ฝา่ ยสัญชาติและนิตกิ รณ์
		 กระทรวงการต่างประเทศรับรองคำ�แปล
• ต้องสอบถามให้แน่ใจด้วยว่าต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอืน่ เช่น ภาษาจีน
		 กรณีไปทำ�งานในไต้หวัน หรือภาษาอารบิค กรณีไปทำ�งานในซาอุดอิ าระเบีย
		 หรือไม่
ข้อแนะนำ�ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
คนหางานที่มีความต้องการจะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ มีข้อแนะนำ�
ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศดังนี้
1. มีงานที่มั่นคงหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วไม่ควรไป
2. ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำ�ตัว ไม่ควรไป
3. ถ้าต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ไม่ควรไป
4. คำ�นวณรายรับ – รายจ่าย ให้ดวี า่ การเดินทางไปทำ�งานคุม้ กับค่าใช้จา่ ย
ที่เสียไปหรือไม่
5. สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าสมัครงาน
กับสาย/นายหน้าเถื่อน
6. ตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนว่าบริษัทจัดหางานที่สมัครงาน
มีงานจริงหรือไม่
7. ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร
เพื่อเข้าบัญชีบริษัทจัดหางาน หรือผู้รับอนุญาตจัดหางานโดยตรง
8. หลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใบปลิวรับสมัครงาน สำ�เนาบัตรประชาชน
ผู้ชักชวนไปทำ�งาน ทะเบียนรถยนต์ต้องจดจำ�และรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
9. เมือ่ จ่ายเงินแล้วให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษทั จัดหางานไว้เป็นหลักฐาน
กรณีกู้เงินจากธนาคารหรือนายทุนต้องมีหลักฐานเอกสารว่าจ่ายเงินให้กับบริษัท
จัดหางานจำ�นวนเท่าใด
คู่มือ
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10. หลังจากจ่ายเงินแล้ว 1 เดือน ยังไม่ได้เดินทางให้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ สี่ �ำ นักงาน
จัดหางานจังหวัด หรือกรมการจัดหางานทันที อย่าช้า
11. ก่อนเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศจะต้องเข้ารับการอบรมจากกรมการ
จัดหางานก่อน อย่าเชื่อใครว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ไม่ต้องอบรม
12. คนหางานจะต้องเดินทางออกไปทำ�งานโดยผ่านด่านตรวจคนหางาน
และต้องยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ผู้ใดไม่ผ่านด่าน
ตรวจคนหางานถูกหลอกแน่นอน

หน่วยงานภายในสำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
			
โทร. 0-2245-6499, 0-2245-6500
ฝ่ายพิจารณาการไปทำ�งานต่างประเทศ 1
โทร. 0-2245-6712-3
- หน้าทีค่ วามรับผิดชอบพิจารณาอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ได้แก่ ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, ไต้หวัน,
ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, เวียดนาม,ออสเตรเลีย
ฝ่ายพิจารณาการไปทำ�งานต่างประเทศ 2
โทร. 0-2245-6714-5
- หน้าทีค่ วามรับผิดชอบพิจารณาอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกลาง, แอฟริกา, ยุโรปและอเมริกา
ฝ่ายพิจารณาการไปทำ�งานตามระบบ IOM และประเทศอืน่ ๆ โทร. 0-2245-9428
(ประเทศอิสราเอลและประเทศอื่นๆ)
- หน้าที่ความรับผิดชอบสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตามความ
ต้องการของนายจ้างต่างประเทศ (ยกเว้นสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น)
ฝ่ายพิจารณาการไปทำ�งานตามระบบ EPS (สาธารณรัฐเกาหลี) โทร.0-2245-6716-7
- หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตามความ
ต้องการของนายจ้างสาธารณรัฐเกาหลี
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ฝ่ายพิจารณาการไปทำ�งานตามระบบ IM (ประเทศญี่ปุ่น) โทร. 0-2245-9428
- หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตาม
ความต้องการของนายจ้างประเทศญี่ปุ่น
ฝ่ายพิจารณาการไปทำ�งานตามระบบ TIC (ประเทศอิสราเอล) โทร. 0-2245-0978
- หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตาม
ความต้องการของนายจ้างประเทศอิสราเอล
ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ โทร. 0-2245-9498
- หน้าที่ความรับผิดชอบการอบรมคนหางานก่อนไปทำ�งานต่างประเทศ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำ�งานต่างประเทศ โทร. 0-2245-6706-7
- หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
การดำ�เนินงานของศูนย์บริการการไปทำ�งานต่างประเทศ (TOEA) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนหางานและสถานฝึกอบรมคนหางาน
ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ 		
โทร. 0-2245-6708-9
- หน้าทีค่ วามรับผิดชอบประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ เพือ่ กำ�หนดทิศทางและวางแผนการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
ฝ่ายกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ โทร. 0-2245-6710-1
- หน้าทีค่ วามรับผิดชอบช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ และสงเคราะห์แรงงานไทย
ที่เป็นสมาชิกที่ไปทำ�งานต่างประเทศให้มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ
ฝ่ายสำ�นักงานจัดหางาน			
โทร. 0-2245-6496
- หน้าทีค่ วามรับผิดชอบคำ�ขอใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำ�งานในต่างประเทศ
คำ�ขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนต่างๆ
ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ		
โทร. 0-2245-9435-6
- หน้าที่ความรับผิดชอบรับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
คนหางานที่ประสงค์จะไปทำ�งานในต่างประเทศ
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ข้อควรคิด
1. การไปทำ�งานเมืองนอกไม่ใช่เรื่องโก้ หรือจะทำ�ให้รวยทุกคน
2. คนที่ไปทำ�งานเมืองนอกต้องอดทน บางคนต้องทุกข์กาย ทุกข์ใจ แต่ไม่มีใคร
		 กล้าเล่าความจริงเพราะอาย
3. คิดให้ดวี า่ การไปทำ�งานเมืองนอกใครได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ นายจ้างในต่างประเทศ
		 บริษัทจัดหางาน นายทุนเงินกู้ หรือคนหางาน
4. ถ้าคนไทยไปทำ�งานเมืองนอกกันหมด ในขณะทีเ่ มืองไทยคลาดแคลนแรงงาน
		 บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไร
5. ถ้าทุกคนพร้อมใจไม่ยอมจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สนใจจะไป
		 ทำ�งานเมืองนอก
		 • บริษัทจัดหางานจะต้องมาอ้อนวอนขอให้ไป
		 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายจะถูกลง และเป็นไปตามกฎหมาย
6. ผู้ที่อยากไปทำ�งานเมืองนอกจะถูกหลอกง่าย และยอมจ่ายค่าบริการ และ
		 ค่าใช้จ่ายแพง แม้ว่าสายหรือนายหน้าจะไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้
		 เพราะกลัวไม่ได้ไป
7. จ่ายเงินไปเกือบแสนแล้วไม่ได้ไปทำ�งานสักที ก็ยังไม่กล้าไปร้องทุกข์ เพราะ
		 ยังเชื่อที่เขาหลอกให้มีความหวังว่าจะได้บิน
8. ไม่มีใครหลอกพวกเราได้ ถ้าเราไม่ยอมให้เขาหลอก เพราะความที่อยากไป
		 เมืองนอกมาก

44

คู่มือ

การไปทำ�งานต่างประเทศ

เอกสารแนบ

สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำ�งานในต่างประเทศ
เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร
ที่ ชื่อสถานทดสอบฝีมือ
(ประเภทหน่วยงาน)

ที่อยู่

โทรศัพท์

สาขาอาชีพ

1 เกริกไทยพัฒนาฝีมือ เลขที่ 84/1 ถ.ศรีนครินทร์		0-2377-3440-2
		 (ภาคเอกชน)
หัวหมาก เขตบางกะปิ 			
			
กรุงเทพมหานคร 10240			
						

ช่างไม้แบบ
ช่างไม้โครงสร้าง
ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
ฯลฯ

2		 กรุงเทพบริการ
เลขที่ 300 ซ.ลาดพร้าว 20		0-2938-7531
		 (ภาคเอกชน)
ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล			
			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
			
10900			
						

ช่างก่ออิฐ
ช่างไม้แบบ
ช่างประปา
(เดินท่อ,ประกอบท่อ)
ฯลฯ

3		 ช่างเชื่อมอัล-การิม
		 (ภาคเอกชน)
			

เลขที่ 60/355 รามอินทรา 42 0-2966-4954-5 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ถ.รามอินทรา คลองกุม่ เขตบึงกุม่ 			 ช่างเชือ่ มประกอบโครงสร้าง
กรุงเทพมหานคร 10230 			 ฯลฯ

4 ครัววันดี (ภาคเอกชน)
			
			

เลขที่ 294/16-17 ถ.ประดิพทั ธ์ 0-2279-9844-5 พนักงานประกอบอาหาร
สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400		

5		
		
		

เลขที่ 21/848 หมู่ที่ 12		0-2399-1099 พนักงานประกอบอาหาร
ถ.บางนา-ตราด กม.2 บางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การศึกษา
การปรุงอาหาร
(ภาคเอกชน)

6 สถานทดสอบฝีมอื พรเพ็ญ
		 เทสติ้ง เซ็นเตอร์
		 (ภาคเอกชน)
			
			

เลขที่ 52/48 หมู่ที่ 4
0-2928-1496-8
สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ			
เทสติง้ เซ็นเตอร์ ถ.ประชาอุทศิ 			
สีกัน เขตดอนเมือง 			
กรุงเทพมหานคร 10210		
คู่มือ

ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน
ช่างปูกระเบื้อง ฯลฯ

การไปทำ�งานต่างประเทศ
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ที่ ชื่อสถานทดสอบฝีมือ
(ประเภทหน่วยงาน)
7		 สถานทดสอบ
		 ฝีมือแรงงานทีดีซี
		 (ภาคเอกชน)

ที่อยู่

โทรศัพท์

สาขาอาชีพ

เลขที่ 5/37 หมูท่ ่ี 5 ถ.โยธินพัฒนา 0-2553-1767-9 ช่างไม้แบบ
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว			 ช่างไม้โครงสร้าง
กรุงเทพมหานคร 10230			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ

8		 วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 แก่นทอง ถ.ศรีนครินทร์ 0-2361-7805		
		 (ภาคเอกชน)
หนองบอน เขตประเวศ 			
			
กรุงเทพมหานคร 10250			
						
						

พนักงาน
ทำ�ความสะอาด
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
พนักงานประกอบอาหาร
พนักงานผสมเครือ่ งดืม่

9		 บิสโก้ (ภาคเอกชน)
			
			

เลขที่ 389 อ่อนนุช 39 		0-2322-8082 ช่างไม้แบบ
ถ.สุขุมวิท 77 สวนหลวง 			 ช่างก่ออิฐ
เขตสวนหลวง 			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ

			

กรุงเทพมหานคร 10250

10		 วินซ์ (ภาคเอกชน)
			
			

เลขที่ 163 หมูท่ ่ี 12 ถ.นวลจันทร์ 		 0-2949-9572 ช่างไม้แบบ
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 			 ช่างก่ออิฐ
กรุงเทพมหานคร 10230			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ

11		 แม่บ้านฮ่องกง
		 (ภาคเอกชน)
			

เลขที่ 68-70 ถ.สุทธิสารวินจิ ฉัย		0-2271-1368 ผู้ช่วยงานบ้าน
สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

12		 ไทยอัศวเลิศ
		 (ภาคเอกชน)
			
			

เลขที่ 4 ปุณณวิถี 24		0-2730-5626 ช่างไม้แบบ
ถ.สุขุมวิท 101 บางจาก 			 ช่างก่ออิฐ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ
10260		

13 บีโอที (ภาคเอกชน)
			
			
			

เลขที่ 83 หมูท่ ่ี 4 รามอินทรา 23		 0-2552-2104 ช่างไม้แบบ		
ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย์ 			 ช่างก่ออิฐ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ
10220		
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ที่ ชื่อสถานทดสอบฝีมือ
(ประเภทหน่วยงาน)

ที่อยู่

โทรศัพท์

สาขาอาชีพ

14 แรงงาน พี เอ อี เทคนิคอล
		 (ภาคเอกชน)
			
			

เลขที่ 69 อ่อนนุช 64 (สุขสมาน)		 0-2322-0222 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง 			 ช่างเชื่อมเอกซเรย์
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 			 ช่างประกอบท่อ ฯลฯ
10250

15		 มหานคร (ภาคเอกชน)
			
			
			

เลขที่ 20/146-148 หมู่ที่ 9 		0-2539-1618 ช่างไม้แบบ		
ลาดพร้าว 116 ถ.ลาดพร้าว 			 ช่างก่ออิฐ
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ
กรุงเทพมหานคร 10310		

16 เค เอส พี (ภาคเอกชน) เลขที่ 42/11 หมู่ที่ 7 จตุโชติ 0-2974-5831-3 ช่างไม้แบบ
ถ.จตุโชติ ออเงิน เขตสายไหม 			 ช่างก่ออิฐ
			
			
กรุงเทพมหานคร 10220			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ

เขตพื้นที่: ส่วนภูมิภาค
ที่ ชื่อสถานทดสอบฝีมือ
(ประเภทหน่วยงาน)

ที่อยู่

โทรศัพท์

สาขาอาชีพ

1 สถานทดสอบฝีมือสุริยา เลขที่ 43 หมูท่ ่ี 4 ถ.หนองแซง 0-4321-0381		 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
		 (ภาคเอกชน)
บ้านแฮด ขอนแก่น 40110			 ช่างตัดโลหะ
						 ช่างประกอบท่อ ฯลฯ
2		บริษัท เชียงใหม่เทสติ้ง เลขที่ 143 หมูท่ ่ี 2 บ้านมอญ		0-5396-0212 ช่างไม้แบบ
		 เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ถ.เชียงใหม่ สันกำ�แพง			 ช่างก่ออิฐ
		 (ภาคเอกชน)
สันกลาง เชียงใหม่ 50130			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ
3		 เบสท์พรหมมา
		 (ภาคเอกชน)
			
			

0-4421-3940-2 ช่างไม้แบบ
เลขที่ 2842/16
ถ.มิตรภาพในเมือง 			 ช่างก่ออิฐ
เมืองนครราชสีมา 			 ช่างฉาบปูน ฯลฯ
นครราชสีมา 30000		

คู่มือ

การไปทำ�งานต่างประเทศ
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ที่ ชื่อสถานทดสอบฝีมือ
ที่อยู่
โทรศัพท์
(ประเภทหน่วยงาน)
เลขที่ 1125/16-17-18 หมูท่ ่ี 1 0-4428-9603-4
4		 สถานทดสอบ
		 ฝีมือแรงงานเฟื่องฟู ถ.เพชรมาตุคลา หัวทะเล			
		 (ภาคเอกชน)
เมืองนครราชสีมา			
			
นครราชสีมา 30000
5 ไทยพัฒนา (ภาคเอกชน) เลขที่ 33/1 ถ.ติวานนท์ 		0-2975-6306
			
บ้านกลาง เมืองปทุมธานี 		0-2975-6850
			
ปทุมธานี			
6		 แรงงาน เค ที ซี
เลขที่ 37/8 หมูท่ ่ี 3 ถ.ลำ�ลูกกา		0-2998-6374
		 (ภาคเอกชน)
ลาดสวาย ลำ�ลูกกา 		0-2998-6377
			
ปทุมธานี 12150			
7 บางเสาธง (ภาคเอกชน) เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 7 		0-2725-5624
			
บางนาการ์เด้น 3 ถ.บางเสาธง 			
			
บางเสาธง สมุทรปราการ 			
			
10450			
8		 ไทยพัฒนาอุดรธานี เลขที่ 294 หมู่ที่ 7		0-4224-1357
		 เทสติ้งเซ็นเตอร์
ถ.มิตรภาพโนนสูง			
		 (ภาคเอกชน)
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000			
9		 แม้นศรีอุดรธานี
เลขที่ 585/4-7 หมู่ที่ 4			
		 (ภาคเอกชน)
ถ.อุดร-ขอนแก่น บ้านจั่น 			
			
เมืองอุดรานี อุดรธานี			
10		 แรงงาน อุบล ซี.เค. เลขที่ 142 หมู่ที่ 5		0-4526-7845
		 (ภาคเอกชน)
ถ.ดำ�น้ำ�แซบ วารินชำ�ราบ 			
			
อุบลราชธานี 34190			
						
11 อ.บ.ไทย (ภาคเอกชน) เลขที่ 91 ถ.บูรพาใน ในเมือง 		0-4524-1077
			
เมืองอุบลราชธานี 			
			
อุบลราชธานี 34000			
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คู่มือ

การไปทำ�งานต่างประเทศ

สาขาอาชีพ
ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างก่ออิฐ
ช่างฉาบปูน ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างฉาบปูน
ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
ช่างสีอาคาร ฯลฯ
ช่างไม้แบบ
ช่างฉาบปูน
ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
ช่างเชื่อมไฟฟ้า ฯลฯ

