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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอืน่

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจ้างไปทางานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจ้างไป
ทางานในต่างประเทศ พ.ศ. 2538)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0 7562 1279 /0 7562 1527 โทรสาร 0 7562 1112

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(ให้บริการช่วงพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. นายจ้างในประเทศไทย (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ที่มีความประสงค์จะพาลูกจ้างไปทางานใน
ต่างประเทศจะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการจัดหางานตามความในมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.จัดหางานและ
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คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537
2. การยื่นคาขออนุญาตดังกล่าว นายจ้างที่มีสานักงานในกรุงเทพให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสานักงานจัดหางานเขตในพื้นที่ที่สานักงานตั้งอยู่ นายจ้าง
ที่มีสานักงานในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร / บันทึก
ข้อมูล / พิมพ์หนังสืออนุญาต / ประทับตราลง
นามในสัญญาจ้างแรงงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

3. พิจารณาให้ความเห็น / เสนอผู้มีอานาจพิจารณา

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

4. อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม
หนังสืออนุญาตและแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่
ได้รับอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

5. ออกหนังสืออนุญาตฯ / พิมพ์แบบ จง.12
ตรวจสอบประทับตรา ลงนามแบบ จง. 12

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(1) แบบคาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง. 23) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน
จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาสัญญาหรือเอกสารแสดงการว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างในต่างประเทศกับผู้ขออนุญาต เช่น สัญญาที่
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นายจ้างประมูลงานในต่างประเทศ ฯลฯ (เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นไทยด้วย)
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษทั (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนารายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทางาน
ในประเทศนั้น เช่น วีซ่า , เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
(7) สาเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของส่วนราชการแห่งประเทศของผู้ว่าจ้างที่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตนา
ลูกจ้างเข้าไปทางานในประเทศ จานวน 1 ฉบับ
(8) สาเนาหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัท เช่น ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการ
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิงทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม จานวน 1 ฉบับ
(9) หลักฐานการจ้างแรงงานในต่างประเทศ จานวน 4 ชุด ต้องระบุเงื่อนไขดังนี้
9.1 ระยะเวลาการทางาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน
9.4 ค่ารักษาพยาบาล
9.5 ค่าจ้าง (ไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างมาตรฐานที่กรมกาหนด)
9.6 การทาประกันชีวิตให้ลูกจ้างโดยมีผลครอบคลุมทั้งในและนอกเวลาทางาน
(10) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปทางานในต่างประเทศและสาขาที่ไปทางานในต่างประเทศ จานวน 4 ชุด
(11) หนังสือมอบอานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่น และติดต่อเรื่องกรณีนายจ้าง
ไม่มาติดต่อเอง (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) จานวน 1 ฉบับ
(12) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ 1. สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2. นายจ้าง หรือผู้รับมอบอานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ชุดละ 10 บาท
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
1) สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 1279 / 0 7562 1527 โทรสาร 0 7562 1112
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2) กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2247 9423 / 0 2248 4743
/สายด่วน 1694
3) ศูนย์ดารงธรรม ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7562 7937
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 ( เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ 99 หมู่ 4
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900
- สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 2) ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 2306-7
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบคาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง.23)

