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ระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศของคนหางาน
ที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงระเบียบกรมการจัด หางานว่าด้ว ยการแจ้ งการเดิน ทางกลั บ
ไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้คุ้มครองคนหางานซึ่งเดินทางไปทางานต่างประเทศ และได้เดินทางกลับ
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ในการยื่นแบบรายการการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนหางาน ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมการจัด หางานว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลั บ
ไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกรมการจั ด หางานว่ า ด้ ว ยการแจ้ ง การเดิ น ทางกลั บ ไปท างาน
ต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คนหางาน” หมายความว่า บุคคลที่เดินทางไปทางานกับนายจ้างในต่างประเทศแล้วเดินทาง
กลับมาพักผ่อนหรือทาธุรกิจชั่วคราวในประเทศไทยในระหว่างสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลที่กลับมา
พักผ่อนหรือทาธุรกิจชั่วคราวในประเทศไทยภายหลังจากที่ทางานจนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานฉบับเดิมแล้ว
ได้ทาสัญญาจ้างงานฉบับใหม่กับนายจ้างในต่างประเทศไม่วา่ นายจ้างเดิมหรือนายจ้างคนใหม่ก่อนเดินทาง
กลับประเทศไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ข้อ ๕ คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปทางานกับนายจ้างตามสัญญาจ้างในต่างประเทศ
ให้ยื่นแบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศตามแบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ
(แบบ จง. ๓๙ ก) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
ข้อ ๖ การยื่นแบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (แบบ จง. ๓๙ ก) ตามข้อ ๕
ให้ยื่น ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ
สานักงานจัดหางานจังหวัด ก่อนวันเดินทาง
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ข้อ ๗ เมื่อเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์แบบรายการการเดินทางออกไปทางานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง. ๑๒)
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซงึ่ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการตัง้ แต่ระดับปฏิบัตกิ าร
ขึ้นไปหรือตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป ประทับตราข้อความ “ได้แจ้งการเดินทางกลับ
ไปทางานต่างประเทศแล้ว ” พร้อมลงชื่อและวันเดือนปีที่รับแจ้ง ในแบบรายการการเดินทางออกไป
ทางานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง. ๑๒) เพื่อนาไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนหางาน
ในวันที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๘ กรณี ค นหางานที่ เ ดิ น ทางไปถึ ง ด่ า นตรวจคนหางานแล้ ว ไม่ มี ห ลั ก ฐานว่ า ได้ แ จ้ ง
การเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด ให้คนหางานนั้นยื่นแบบแจ้ง
การเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (แบบ จง. ๓๙ ก) พร้อมกับกรอกแบบรายการการเดินทาง
ออกไปท างานนอกราชอาณาจั ก ร (แบบ จง. ๑๒) แล้ ว ยื่ น พนัก งานเจ้า หน้ าที่ ประจ าด่านตรวจ
คนหางานได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจคนหางานประทับตรา “ได้แจ้งการเดินทาง
กลั บ ไปท างานต่ า งประเทศ ณ ด่ า นตรวจคนหางาน” พร้ อ มลงชื่ อ และวั น เดื อ นปี ก ากั บ ไว้ ใ น
แบบรายการการเดินทางออกไปทางานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง. ๑๒) ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แบบ จง. ๓๙ ก
แบบแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
___________
เขียนที่..........................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ………….
๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล........................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................อายุ........................ป สัญชาติ......................
บานเลขที่...........................หมูที่....................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย..................................หมายเลขโทรศัพท........................................การศึกษา........................................................
หนังสือเดินทางเลขที่..............................................ออกใหเมื่อ........................................หมดอายุวันที่......................................
๒. ขาพเจามีความประสงคจะเดินทางกลับไปทํางานในตําแหนง.....................................................................
อัตราคาจางชั่วโมงละ/วันละ/เดือนละ.......................................บาท ระยะเวลาในสัญญา.............................................เดือน/ป
ไปทํางานกับนายจาง/บริษัทชื่อ...................................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่..........................ถนน.......................................เมือง......................................ประเทศ...............................................
รหัสไปรษณีย..................................หมายเลขโทรศัพท.........................................................
๓. ขาพเจาไดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พรอมแนบหลักฐานและเอกสารตนฉบับ ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทาง
๓.๒ สําเนาการตรวจลงตราประเภท RE-ENTRY VISA หรือการตรวจลงตราประเภทอื่น หรือเอกสารอื่น
ซึ่งคนหางานสามารถเดินทางกลับเขาไปทํางานในประเทศนั้นได หรือคนเดินทางผานราชอาณาจักร ยกเวนการตรวจลงตรา
ประทับตราประเภทนักทองเที่ยว
๓.๓ สําเนาสัญญาจาง หรือหนังสือรับรองจากนายจาง หรือใบอนุญาตทํางาน หรือเอกสารอื่นใดที่ยืนยัน
ไดวาคนหางานไดทํางานกับนายจางรายเดิม ที่ยังมีอายุการจางงานเหลืออยู
๓.๔ สํา เนาเอกสารหนังสือคนประจําเรือ (SEAMAN BOOK) ในกรณีเปน คนหางานที่เดิน ทางไป
ทํางานเปนคนประจําเรือบนเรือเดินทะเลและคนหางานที่ทํางานนอกชายฝงทะเลหรือในทะเล (Off Shore)
๓.๕ สําเนาตั๋วเครื่องบิน (ถามี)
(ลงลายมือชื่อ).............................................................ผูแจงการเดินทาง
(..............................................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชองนี้สําหรับพนักงานเจาหนาที่กรอก
ไดแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศแลว ณ
 กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
 สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่................
 สํานักงานจัดหางานจังหวัด........................................
 ดานตรวจคนหางาน...................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ตําแหนง....................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................
หมายเหตุ : กรณีคนหางานไมสามารถดําเนินการตามขอ ๓.๓ ได ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับแจงการเดินทางตรวจสอบขอมูลการเดินทาง

ไปทํางานตางประเทศของคนหางานจากฐานขอมูลในระบบสารสนเทศกรมการจัดหางาน เพื่อใชประกอบการพิจารณารับแจงการเดินทางนั้น

