เอกสารแนะนาการยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด กับมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
2. มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนทุนทั้งหมดและจะต้องมีจานวน
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
๕. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
๖. มี ผู้ จั ด การซึ่ งเป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติแ ละไม่ มีลั ก ษณะต้อ งห้ า มตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 คือ
6.1 มีสัญชาติไทย
6.2 มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
6.3 ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
6.4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
6.5 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6.6 ไม่เป็นไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6.7 ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.8 ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
6.9 ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
หรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6.10 ไม่เคยได้รั บ โทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่ งที่ช อบด้ว ยกฎหมายให้ จาคุก
ในความผิ ด ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ถื อ เอาการกระท าโดยทุ จ ริ ต เป็ น องค์ ป ระกอบ หรื อ ในความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
6.11 มีหลักประกันเป็นจานวนเงิน 5,000,000 บาท วางไว้กับนายทะเบียนจัดหางานกลาง
เพื่อเป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
7. สถานที่ตั้งสานักงานต้องมีลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
7.1 สถานที่ที่มีสานักงานจัดหางานตั้งอยู่แล้ว
7.2 สถานที่ซึ่งมิใช่ โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจานา สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนัน
เป็นปกติธุระ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพักฟื้น มูลนิธิ
สมาคม สหกรณ์ สโมสร ร้านค้าของเก่า สถานที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
7.3 สถานที่ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าสิบหกตารางเมตร
7.4 สถานที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งไม่อาจแยกเป็นสัดส่วนได้ หรือสถานที่อื่นซึ่งไม่เหมาะสม

-2การยื่นคาขอ
ผู้ประสงค์จะยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศให้ยื่ นคาขอ
ดังนี้
1. ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง กรณีบริษัทฯ มีสานักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ ยื่ น ค าขอ ณ กลุ่ ม งานทะเบี ย นจั ด หางานกลาง กองทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้นที่ 4 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
2. ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด กรณีบริษัทฯ มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่น
คาขอ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่
เอกสารประกอบคาขอ
1. คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง.5)
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ซึ่งรับรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. บัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนทุนทั้งหมด และจะต้องมีจานวนผู้ ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. ถ้า มีกรรมการผู้ มีสิ ท ธิล งนามผู ก พัน บริ ษัทเกิ น 1 คน ต้อ งแนบรายงานการประชุมแต่ งตั้งให้
กรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัทคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ และมีหนังสือมอบอานาจจากกรรมการผู้มีสิทธิ
ลงนามผู ก พั น บริ ษัท มอบอ านาจให้ กรรมการผู้ มี สิ ท ธิ ล งนามผู กพั น บริ ษั ทคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด การจัด หางาน
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
5. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินการของนิติบุคคล
6. หนังสือรั บรองตนเองของผู้ มีอานาจลงชื่ อแทนนิติบุคคลผู้ ขออนุญาตว่าไม่เป็นลูกจ้าง/ตัว แทน
จัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางาน กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศและในประเทศ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หรืออยู่ใน
ระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงาน เช่น สาเนาโฉนดที่ดิน สัญญา
เช่าอาคาร หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงาน สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนเจ้าของอาคาร สาเนาทะเบียนบ้านอาคารที่เป็นสถานที่ตั้งสานักงาน
8. แผนที่ตั้งสานักงาน และรูป ถ่ายอาคารสานักงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งแสดง
ให้เห็นเลขที่ตั้งสานักงาน
9. สาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้อง
มีบัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต
10. สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
11. ใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองว่าผู้จัดการคนใหม่ เป็นผู้มีลักษณะต้ องห้ามตาม
มาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด หางานและคุ้ ม ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 กล่ า วคื อ ไม่ เ ป็ น คน
ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ใบรับรองแพทย์)

-312. รูปถ่ายของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตจัดหางานฯ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ขนาด 4x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป (กรณีขอหนังสือรับรองใบอนุญาตจัดหางาน
ฉบับภาษาอังกฤษ ให้เพิ่มรูปถ่ายอีก 2 รูป ต่อหนังสือรับรอง 1 ฉบับ)
13. หลั ก ประกั น จ านวนเงิ น 5,000,000 บาท โดยหลั ก ประกั น อาจเป็ น เงิ น สด พั น ธบั ต ร
ของรัฐบาลไทยหรือหนังสือสัญญาค้าประกันของธนาคาร
14. กรณีขอหนังสือรับรองใบอนุญาตจัดหางานฉบับภาษาอังกฤษให้ระบุจานวนที่ต้องการ
15. ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
16. ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสานักงานของบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ
๑๗. หนังสือตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอรับใบอนุญาต
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
เมื่อรับคาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศพร้อมเอกสารประกอบ
ค าขอแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ จ ะด าเนิ น การตรวจสอบประวั ติ แ ละพฤติ ก ารณ์ บ ริ ษั ท และผู้ ข ออนุ ญ าตจั ด หางาน
ว่ามีปัญหาของคนหางานร้องทุกข์แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หรือมีเรื่องอยู่ระหว่างดาเนินคดีหรือไม่
อย่างไร โดยทาหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. กองนิติการ
๒. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นทีห่ รือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่
๓. กลุ่มงานตรวจและวินิจฉัยคาร้องทุกข์ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกัน ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาค้าประกันของธนาคาร ต้องให้
ธนาคารออกหนังสือยืนยันรับรองความถูกต้องของหนังสือสัญญาค้าประกัน
๕. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตจัดหางานฯ ว่าจดทะเบียนเป็นผู้รับ
อนุญาตจัดหางาน กรรมการ หุ้นส่วน ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางาน
ในต่างประเทศและในประเทศหรือไม่ หรืออยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตจั ดหางาน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จั ดหางานหรื ออยู่ ในระหว่างใช้ สิ ทธิอุทธรณ์ คาสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจั ดหางานให้ คนหางานเพื่อไปท างานใน
ต่างประเทศและในประเทศใดอยู่หรือไม่ อย่างไร
๖. ตรวจสถานที่ตั้งสานักงาน เจ้าหน้าที่จะไปดาเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานว่าเหมาะสมเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือไม่
๗. เจ้าหน้าที่พิจารณาสรุปความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานกลาง พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
โดยมีระยะเวลาดาเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

-4การรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
เมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ เป็นบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไป
ทางานในต่างประเทศแล้ว ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลบริษัทจัดหางาน ต้องไปรับใบอนุญาตจัดหางานฯ
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมตรานิติบุคคลที่มีคาว่า “ จัดหางาน ”
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ฉบับละ 10,000 บาท
2. ค่ า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ รั บ รองใบอนุ ญ าตจั ด หางานให้ ค นหางานเพื่ อ ไปท างานในต่ า งประเทศ ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 400 บาท

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
กลุ่มงานทะเบียนจัดหางานกลาง
โทร. 0 2248 7291

หนังสือรับรอง
เขียนที่……………………....……………………
วันที…่ ……….เดือน……………..……..…….พ.ศ………….….
ข้อ 1. ข้าพเจ้า……………………………….….......…......……………..เมือ่ วันที่…………………………....………………
ได้ยื่นคาขออนุญาต.............................................................................................................................. ..................
โดยใช้ชื่อบริษัท/สานักงาน....................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………………หมู่ที่..........ซอย……………...……..ถนน……………..…….ตาบล/แขวง…..…............………..
อาเภอ/เขต………………..………..จังหวัด………………..…….……….หมายเลขโทรศัพท์……………...........…...…………….
ข้อ 2. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกรรมการ หุ้นส่วน ลูกจ้างจดทะเบียน หรือผู้จัดการ
ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นและไม่ได้เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล
ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการจั ดหางานและคุ้มครองคนหางาน หรือตามพระราชกาหนดการบริห ารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
ข้อ 3. หากปรากฏว่าคารับรองตามข้อความดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าไม่เป็นการถูกต้องหรือ
เป็นการกล่าวเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีอาญาฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่พนักงาน
ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 137
เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นสาคัญ
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………………..……………………….)
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

หนังสือแต่งตัง้ ผู้จัดการ
เขียนที่.......................................................
วันที่............เดือน...................พ.ศ.................
ข้าพเจ้าบริษัท.................................................................................โดย..................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่............................................................................................................................................
..........................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
.

ขอแต่งตั้งให้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................

เป็นผู้จัดการของบริษัทจัดหางาน..........................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................กรรมการบริษัท
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................กรรมการบริษัท
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................กรรมการบริษัท
(..................................................)
(ประทับตรานิติบุคคลของบริษัท)

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงาน
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.................................................................................เป็นเจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่เลขที่...............
..............................................................................................................................................................................
ตามเอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ซึ่ ง แนบมาพร้ อ มนี้ ขอท าหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ไ ว้ เ พื่ อ แสดงว่ า ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้
บริษัท........................................................................ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถ านที่ตั้งสานักงาน/บริษัทจัดหา
งานเพื่อไปทางานในต่างประเทศได้ และได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ...............................................เจ้าของอาคาร
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................พยายน
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..................................................)

หนังสือมอบอำนำจ

ปิดอากร
แสตมป์
30 บาท

เขียนที่…………………........................…………........………..
วันที่……….……เดือน………….….………พ.ศ…….…….………
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าบริษัท………………………………………………………….……….................……………
โดย………………………………………………....................................................................……........………………..
กรรมการผู้ มี อ านาจกระท าการแทนนิ ติ บุ ค คลของบริ ษั ท ฯ ส านั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ …………..…ตรอก/
ซอย……………......….........……ถนน……………………………หมู่ท…ี่ ..……..………แขวง/ตาบล…………..................………
เขต/อาเภอ………………….………จังหวัด……………........…………หมายเลขโทรศัพท์..............................................
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................อยู่บ้านเลขที่……........…….ตรอก/
ซอย……………..........….......…ถนน……………….……………หมู่ท…ี่ ..........…….. แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ………….......………จังหวัด……..............……………หมายเลขโทรศัพท์..............................................
เป็นผู้รับมอบอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายมีอานาจในการขออนุญาตจัดหางานเพื่อประกอบกิจการส่งคนหางาน
ไปทางานในต่างประเทศ ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดส่งคนหางานรวมถึงการรับเงิน เอกสารติดต่อราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการรับผิดชอบด้านจัดหางานอันมีผลผูกพันกับบริษัทได้เพียงผู้เดียว
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาในขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมายข้างต้น ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัทฯ
ได้กระทาด้วยตนเอง และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ
ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอานาจได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วเห็นว่าถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสาคัญต่อหน้าพยานสองคน ณ วัน เดือน ปี ดังระบุข้างต้น
ลงชื่อ………………………..…………….ผู้มอบอานาจ (ประทับตรา)
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………....……....………….ผู้มอบอานาจ
(…………..………………….……..)
ลงชื่อ………………....……....………….ผู้มอบอานาจ
(…………..………………….……..)
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบอานาจ
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………..………..…….พยาน
(…………..………………….……..)
ลงชื่อ………………………..………..…….พยาน
(…………..………………….……..)

หัวกระดาษบริษัท
วันที่..................................................

เรื่อง ขอหนังสือรับรองใบอนุญาตฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
เรียน ผู้อานวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ข้าพเจ้าบริษัท.................................................................................โดย..................................................
กรรมการผู้จัดการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล สานักงานตั้งอยู่เลขที่......................................................
...................................................................................................................... มีความประสงค์ขอหนังสือรับรอง
ใบอนุญาตฯ ฉบับภาษาอังกฤษ จานวน.........................ฉบับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท : บริษัทจัดหางาน.....................................................................
ที่อยู่ : .....................................................................................................
Company name : ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ...........................................
Address : ที่อยู่บริษัทภาษาอังกฤษ.........................................................
ชื่อผู้รับใบอนุญาตฯ : ...............................................................................(ไทย)
...............................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(.............................................)
ผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(ประทับตรำนิติบคุ คลของบริ ษัท)

*ระบุคำที่มคี วำมหมำยว่ำ จัดหำงำนด้ วย คำภำษำอังกฤษที่นิยมใช้ เช่น RECRUITMENT, MANPOWER ,
PLACEMENT ตัวอย่ำงเช่น บริ ษัทจัดหำงำน เอบี จำกัด “ AB MANPOWER CO,LTD.”

