เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัคร
หรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นการลดอุปสรรค
และเพิ่มโอกาสในการจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตจิ ัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ประกอบกั บ มาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด หางานและคุ้ ม ครองคนหางาน พ.ศ. 2528
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ จง.๒๒ ท้ายระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้แบบ จง.๒๒
ท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ การยื่นคาขอตามข้อ ๕ ต้องยื่นสาเนาเอกสารซึ่งผู้รับอนุญาตรับรองว่าเป็นภาพถ่าย
จากต้นฉบับ จานวน ๒ ชุด พร้อมแสดงต้นฉบับ ประกอบคาขออนุญาต ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือของนายจ้างในต่างประเทศซึ่งขอให้ผู้รับอนุญาตจัดหาคนหางาน โดยต้องระบุ
ประเภทหรือลักษณะของงาน จานวนคนหางาน อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงทางาน ระยะเวลาการจ้าง และ
สวัสดิการของคนหางานที่จะได้รับ
(๒) หนังสือของนายจ้างในต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้ผู้รับอนุญาตเป็นตัวแทนในการรับสมัคร
และคัดเลือกคนหางาน รวมทั้งให้มีอานาจลงนามในสัญญาจ้างแทนนายจ้าง
(๓) หลักฐานการจดทะเบียนประกอบกิจการของนายจ้าง
(๔) เอกสารที่ทางการของประเทศนั้นอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารตาม (๑) (๒) และ (๓) จะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิก
หรื อ หอการค้ า หรื อหน่ ว ยงานซึ่ง มี ห น้ า ที่ รับ รองของประเทศที่ นายจ้ า งถื อ สัญ ชาติ หรื อของประเทศ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ที่คนหางานจะไปทางาน และถ้าประเทศที่คนหางานจะไปทางานมีสานักงานแรงงานไทยประจาอยู่
จะต้องให้ สานั กงานแรงงานไทยรับรองความถูกต้องของโนตารีปับลิกหรือหอการค้าหรือหน่วยงาน
ซึ่งมีหน้าที่รับรองด้วย”
ข้อ ๕ คาขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
และยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ ให้ถือว่าเป็นคาขอตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
การดาเนิ นการใดที่ไ ด้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีผลเป็นอันใช้ได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แบบ จง. ๒๒
เลขรับที่................................................
วันที่......................................................
ลายมือชื่อ.............................ผู้รับคําขอ
เอกสารครบถ้วนวันที่
.............................................................
คําขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า
เขียนที่....................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.............
เรียน

นายทะเบียนจัดหางาน.........................................................................................................................

ข้าพเจ้า...................................................................................ผู้รับอนุญาตจัดหางาน (ระบุชื่อสํานักงาน)
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..............................................ตรอก/ซอย.............................................................................
ถนน...................................................................หมู่ที่........................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด.................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.........................................................
ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต............................./....................................มีความประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการ
รับสมัครคนหางานในพื้นที่จังหวัด (ระบุจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตมีสํานักงานตั้งอยู่)……………………………………………………
เพื่อจัดส่งไปทํางานกับนายจ้างชื่อ.....................................................................ตั้งอยู่เลขที่...................................
...............................................................................................................................................................................
ประเทศ..............................................................โครงการ/หน่วยงานตั้งอยู่เมือง...................................................
ประเทศ...............................................................จํานวน............................ตําแหน่ง รวม................................คน
ซึ่งข้าพเจ้าได้แนบสําเนาเอกสารที่ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับ จํานวน ๒ ชุด พร้อมแสดง
ต้นฉบับเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังนี้
๑. หนั ง สื อ ของนายจ้ า งในต่ า งประเทศซึ่ ง ขอให้ ข้ า พเจ้ า จั ด หาคนหางาน โดยต้ อ งระบุ ป ระเภท
หรือลักษณะของงาน จํานวนคนหางาน อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงทํางาน ระยะเวลาการจ้าง และสวัสดิการของ
คนหางานที่จะได้รับ

คําเตือน
หากผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศดําเนินการรับสมัครหรือประกาศรับสมัคร
คนหางานเป็นการล่วงหน้า โดยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือสั่งพักใช้
ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528

-2๒. หนังสือของนายจ้างในต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนในการรับสมัครและคัดเลือก
คนหางาน รวมทั้งให้มีอํานาจลงนามในสัญญาจ้างแทนนายจ้าง
๓. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบกิจการของนายจ้าง
๔. เอกสารที่ทางการของประเทศนั้นอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ จะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิก
หรือหอการค้าหรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับรองของประเทศที่นายจ้างถือสัญชาติหรือของประเทศที่คนหางาน
จะไปทํางาน และถ้าประเทศที่คนหางานจะไปทํางานมีสํานักงานแรงงานไทยประจําอยู่ จะต้องให้สํานักงาน
แรงงานไทยรับรองความถูกต้องของโนตารีปับลิกหรือหอการค้าหรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับรองด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและเอกสารที่แนบมาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางาน
เป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับการติดต่อจากนายจ้างจริง

(ลายมือชื่อ).................................................ผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(..................................................)

