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 เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจ

 ปัจจุบันการเดินทางไปทำางานต่างประเทศยังเป็นท่ีนิยมของแรงงานไทย

เปน็จำานวนมาก และสามารถนำารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศเปน็จำานวนมหาศาล ในขณะที่

ค่าจ้างภายในประเทศปรับสูงขึ้นมาก จนอาจทำาให้การไปทำางานในต่างประเทศ

บางประเทศหรือบางตำาแหน่งไม่คุ้มค่า ประกอบกับปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

ที่ยังคงมีอยู่ถึงแม้จะลดระดับความรุนแรงลง รวมท้ังปัญหาการจ่ายค่าบริการ

และค่าใช้จ่ายในอัตราสูง จนอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ล้วนเป็นปัจจัย

ที่ผู้ท่ีจะเดินทางไปทำางานต่างประเทศต้องตัดสินใจให้ดี ถึงความคุ้มค่า ซึ่งการ

จะตัดสินใจได้จำาเป็นที่คนหางานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทาง

ไปทำางานตา่งประเทศอยา่งถกูตอ้ง ตอ้งศกึษาขอ้มลูตา่งๆ เก่ียวกับประเทศท่ีตอ้งการ

ไปทำางาน และการเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจไปทำางาน

ปัจจัยที่ต้องตระหนักก่อนตัดสินใจไปทำางานต่างประเทศ ดังนี้

 1. เร่ืองสขุภาพ คนหางานตอ้งเปน็ผู้ท่ีมสีขุภาพรา่งกายแขง็

แรง ไมม่โีรคประจำาตวัทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่การทำางาน รวมท้ัง

สุขภาพจิตใจ ที่ต้องจากครอบครัวไปทำางานไกลๆ 

 2. อัตราค่าจ้างท่ีได้รับในการไปทำางานต่างประเทศ

เม่ือเปรียบเทียบกับการทำางานในประเทศ รวมถึงการต้องกู้หน้ียืมสิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทำางานต่างประเทศ รวมถึงการท่ีจะต้อง

เสียดอกเบ้ียจากเงินท่ีกู้ยืมมาในแต่ละเดือน ว่ามีความคุ้มค่ากันหรอืไม่

 3. ตน้ทุนทางสงัคมทีต่อ้งจา่ย ซึง่อยู่ในรปูของคา่เสยีโอกาส 

เช่น การเสียโอกาสในการเลี้ยงดูอบรมลูก เป็นต้น

 4. ทกัษะฝมีอื ซึง่จะเปน็ท่ีตอ้งการของนายจา้ง และจะไดร้บัคา่จ้างสงูกวา่

คนงานไร้ฝีมือ หรือกึ่งฝีมือ

 5. ประวัติอาชญากรรม หากเคยมีประวัติการกระทำาผิดต่างๆ โดยเฉพาะ

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำางานในต่างประเทศ
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การเตรียมพร้อมทำาอย่างไร

 1. ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า งานในต่างประเทศ 

มีจำานวนน้อย แต่คนหางานที่อยากไปทำางาน

มีจำานวนมาก จึงทำาให้คนหางานยอมจ่ายค่าบริการ

และคา่ใชจ้า่ยทีแ่พง สว่นงานระดบัช่างฝีมอืยังเป็นท่ี

ต้องการของนายจ้าง ในต่างประเทศเป็นจำานวนมาก ซึง่แรงงาน

ช่างฝีมือจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าแรงงานกึ่งฝีมือ/ไร้ฝีมือ

 นายจา้งไมว่า่ประเทศใด ยอ่มตอ้งการคนงานทีม่ฝีีมอื 

ขยัน ซ่ือสัตย์ สุขภาพแข็งแรง อายุไม่มาก หรือไม่น้อยเกินไป 

นายจ้างอาจกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งงาน เช่น เพศ  อายุ สว่นสงู น้ำาหนัก 

หรือไม่ต้องการผู้ที่มีรอยสักตามตัว เป็นต้น 

 เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะได้เลิกเช่ือสายหรือนายหน้าจัดหางาน

ท่ีมักจะบอกว่า “ใครวางเงินก่อนได้บินก่อน” ซ่ึงไม่เป็นความจริง เพราะหากคนหางาน

ไม่มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการก็ส่งไปไม่ได้ ซึ่งสายหรือนายหน้ามักจะให้

สัญญาด้วยคำาพูดว่า จะคืนเงินให้ หากไม่ได้ไปทำางาน ดังนั้นจึงควรขอหลักฐาน

การจ่ายเงินไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่ได้ไป

 คนหางานบางคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังโชคร้ายถูกบริษัทจัดหางาน ที่ไม่มี

ความรับผิดชอบส่งไปทำางาน เมื่อทำางานไม่ได้ตามที่นายจ้างต้องการ ต้องยอมให้

นายจ้างลดค่าจ้างหรือเปลี่ยนตำาแหน่งไปทำางานอื่นที่ได้ค่าจ้างต่ำากว่าท่ีระบุ

ในสัญญา เพราะไม่อยากถูกส่งกลับ

 2. ต้องไม่เชื่อคำาโฆษณาชักชวนจากทั้งตัวบุคคลและในสื่อสังคมออนไลน์ 

ว่ามีตำาแหนง่งาน มรีายไดดี้ ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูกบักรมการจดัหางานกอ่นทกุครัง้

 3. ต้องรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติตามท่ีนายจ้างต้องการหรือไม่ นายจ้างจะ

กำาหนดคณุสมบัติของคนหางานไวเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัตำาแหนง่ สภาพการจา้งและ

การทำางาน เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำาหนัก ระดับการศึกษา สุขภาพ เช่นกำาหนด

โรคต้องห้ามไว้ ซึ่งคนหางานต้องรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
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ตามที่นายจ้างต้องการหรือไม่ ส่วนเรื่องสุขภาพและฝีมือทางช่าง ต้องผ่านการ

ตรวจสอบสุขภาพจากสถานพยาบาล และการทดสอบฝีมือจากสถานทดสอบฝีมือ

แรงงานที่กำาหนด

 4. ต้องรู้ว่าการไปทำางานต่างประเทศต้องทำาตามสัญญาจ้าง

  สัญญาจ้าง คือ สัญญาระหว่างนายจ้างในต่างประเทศกับคนงาน

  สญัญาจา้ง ตอ้งมช่ืีอและทีอ่ยูข่องนายจา้งกับคนงานทีต่กลงทำาสญัญา

  จ้างงานกัน

  สัญญาจ้าง จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำาแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง 

  ระยะเวลาการจา้ง วนั เวลาทำางาน วนัหยุด ค่าลว่งเวลา คา่รักษาพยาบาล

  และสวัสดิการอื่นๆ 

 5. ต้องรู้วิธีการ ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิธีการไปทำางานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี คือ

  1. บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำางาน

  2. กรมการจัดหางานจัดส่งไปทำางาน

  3. คนหางานติดต่อทำาสัญญาจ้างกับนายจ้างโดยตรง

  4. บริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปทำางาน

  5. บริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปฝึกงาน

 เอกสารสำาคัญที่ต้องใช้ในการเดินทางไปทำางานต่างประเทศ

  1) ใบผ่านการตรวจโรค

  2) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

  3) วีซ่า

  4) สัญญาจ้างงาน

  5) สัญญาจัดหางาน

  6) ใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย

  7) เอกสารอื่นที่จำาเป็น เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
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ขั้นตอนการไปทำางานต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพ

 หากท่านต้องการไปทำางานต่างประเทศ 

ตอ้งเตรยีมความพรอ้มดา้นสขุภาพกอ่นทีจ่ะเตรยีม

ความพร้อมในเรื่องอื่นๆ เพราะหากท่านมีสุขภาพ

ไม่แข็งแรงหรือเป็นโรคต้องห้ามในการไปทำางาน

ในประเทศนั้น หรือมีโรคประจำาตัวที่เป็นอุปสรรค

ต่อการทำางานหนัก หรือเป็นโรคท่ีอาจกำาเริบรุนแรงข้ึน

เม่ือไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ท่านจะได้เลิกคิดไปทำางาน

เมืองนอก ไม่ต้องเสียเงินเพื่อเตรียมตัวในเร่ืองอ่ืน รวมทั้งไม่ต้องดิ้นรนกู้ยืมเงิน

จำานวนมากเพือ่จา่ยค่าบรกิารและคา่ใชจ้า่ย รวมท้ังไมต่อ้งเปน็หนีโ้ดยไมเ่กดิประโยชน์

ผู้ท่ีจะไปทำางานต่างประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ท้ังก่อน

ตัดสินใจไปทำางาน ภายหลังสมัครหรือได้รับคัดเลือกไปทำางานแล้ว และขณะทำางาน

ในต่างประเทศ โดยในแต่ละขั้นจะต้องเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตัว ดังนี้

 ก่อนตัดสินใจสมัครไปทำางานต่างประเทศ ควรที่จะต้อง

 1. ไปตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลในชุมชน 

ซ่ึงเสียค่าตรวจไม่มากนัก เพ่ือจะได้รู้ว่าท่านเป็นโรคต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดหรือไม่ 

เพราะแต่ละประเทศจะกำาหนดโรคต้องห้ามไว้แตกต่างกัน โรคต้องห้ามส่วนใหญ่ 

ได้แก่ ซิฟิลิส วัณโรคปอด ไวรัสตับอักเสบบี และโรคเอดส์ หากท่านมีโรคประจำาตัว

อื่นๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ควรสอบถามแพทย์ว่า จะเป็น

อุปสรรคต่อการไปทำางานเมืองนอกหรือไม่

 2. ไปตรวจหาโรคเอดสท์ีค่ลนีคินรินามของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต และโรงพยาบาลของรัฐ

ทุกแห่ง ผู้ที่ไปตรวจไม่ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่
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 3. ต้องรู้ด้วยว่าประเทศท่ีท่านสนใจไปทำางานมีโรคต้องห้ามอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

เพ่ือจะได้ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลในชุมชนเพ่ิมเติม 

เช่น เกาหลี มีโรคต้องห้ามคือ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส โรควัณโรค 

โรคเท้าช้าง โรคหัวใจทุกชนิด โรคคุดทะราด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคไต โรคตับ โรคจิต โรคประสาท โรคเลือด กระดูกสันหลังคด นิ้วมือนิ้วเท้าขาด 

กระดูกแขนขาโก่ง ตาบอดสี สายตาส้ัน (เกิน 400) และหูตึง ท้ังน้ีรายการโรคต้องห้าม

แต่ละประเทศสามารถดูได้จากเว็บไซต์สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

www.overseas.doe.go.th

ข้อควรระวัง : ถ้าไม่อยากถูกหลอกอย่าจ่ายเงินให้กับสายหรือนายหน้า 

และอย่าจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายโดยไม่มีหลักฐาน หรือพยานรู้เห็นเป็นอันขาด

 

 ภายหลังสมัครงานหรือได้รับคัดเลือกแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ไปตรวจสุขภาพด้วยตนเองที่สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางาน

ประกาศรายชื่อไว้ ทั้งนี้ สถานพยาบาลเอกชนเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจาก

กรมการจดัหางานเทา่นัน้ ทีส่ามารถตรวจสขุภาพคนหางานกอ่นเดนิทางไปทำางาน

ต่างประเทศได้ ส่วนสถานพยาบาลภาครัฐเช่นโรงพยาบาลประจำาจังหวัดต่างๆ 

สามารถตรวจได้ แต่ท้ังน้ี ในบางประเทศจะกำาหนดให้สถานพยาบาลเพียงบางแห่ง

เท่านั้นที่สามารถตรวจได้ อย่างเช่นกรณีการไปทำางานไต้หวันท่านจะต้องเข้ารับ

การตรวจท่ีสถานพยาบาลทีท่างการไต้หวันกำาหนดเทา่นัน้ ไดแ้ก ่โรงพยาบาลศริริาช 

จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ราชวิถี มหาราชนครราชสีมา และลำาปาง โดยท่านต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลว่าท่านตรวจโรคเพื่อเดินทางไปทำางานประเทศไหน 

เนือ่งจากรายการตรวจสขุภาพและใบรบัรองผลการตรวจสขุภาพของแตล่ะประเทศ

ไม่เหมือนกัน (ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพ แบบ ก แบบ ข แบบ ค 

ตามเอกสารแนบ)

 2. นำาใบรับรองผลการตรวจสุขภาพไปย่ืนต่อกรมการจัดหางาน (กรณีเดินทาง

ไปทำางานโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง) หรือบริษัทจัดหางานผู้จัดส่ง (กรณีบริษัทจัดหางาน

เป็นผู้จัดส่ง) โดยท่านต้องเก็บใบรับรองแพทย์ตัวจริงท่ีสถานพยาบาลออกให้อีก 
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1 ชุด ไว้กับตัวเองและนำาติดตัวไปด้วย เพื่อใช้แสดงต่อหน่วยงานต่างประเทศ กรณี

มีการตรวจสอบ นอกจากน้ันท่านจะต้องเก็บสำาเนาใบรับรองแพทย์ไว้ท่ีครอบครัวด้วย

เพื่อใช้ เป็นหลักฐานกรณีที่มีความจำาเป็น เช่น เป็นหลักฐานประกอบการร้องทุกข์

กรณีท่ีท่านเดินทางไปทำางานแล้วเกิดปัญหาถูกส่งตัวกลับเน่ืองจากไม่ผ่านการตรวจโรคซ้ำา

ท่ีประเทศน้ัน ท้ังน้ี ใบรับรองแพทย์มีกำาหนดระยะเวลาการหมดอายุ ดังน้ันท่านจะต้อง

สอบถามสถานพยาบาลถึงกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย เน่ืองจากหากใบรับรองแพทย์

หมดอายุก่อนที่ท่านจะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ ท่านอาจจะต้องเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพใหม่ 

 อัตราค่าตรวจสุขภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล และประเทศ

ทีไ่ปทำางาน แตท่ัง้นี ้จะตอ้งไมเ่กนิอตัราทีก่รมการจดัหางานกำาหนด คอื 1,500 บาท 

ขอดูรายชื่อสถานพยาบาลตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำางานต่างประเทศ ได้ที่

สำานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

หรือที่ http://overseas.doe.go.th/health/20140716_hospital.pdf

หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 3. ต้องระวังรักษาสุขภาพก่อนเดินทาง โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

  (1) ปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอนามัย เช่น กินอาหารสุก ดื่มน้ำาสะอาด 

นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ ออกกำาลงักาย สวมรองเทา้เสมอ และไมเ่ทีย่วสำาสอ่น

ทางเพศ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันการรับเชื้อใหม่เข้าสู่ร่างกาย 

  (2) ก่อนเดินทางไม่ควรเลี้ยงฉลองจนเกินสมควร กินอาหารสุกๆ ดิบๆ 

เพราะอาจทำาให้ท่านได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เช่น พยาธิ และไม่ควรด่ืมสุรา

หรือสิ่งมึนเมา แล้วไปเที่ยวใช้บริการทางเพศโดยไม่ป้องกันซ่ึงอาจทำาให้ได้รับ

เชื้อกามโรคหรือเอดส์ได้ 

  (3) ก่อนเดินทางประมาณหน่ึงสัปดาห์ ควรไปตรวจเลือด อุจจาระ และ

ปัสสาวะซ้ำาที่โรงพยาบาลเดิม เพื่อความแน่ใจว่าท่านไม่ได้รับเชื้อใหม่เข้าสู่ร่างกาย 

หรือเชื้อโรคที่มีอยู่เดิมแสดงอาการ
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อย่า! เลี้ยงฉลองความยินดีด้วยการ

ดื่มสุราหรือเที่ยวเตร่จนลืมตัว เพราะเมื่อ

มีการตรวจโรคซำ้าที่เมืองนอก 

หากตรวจพบโรคต้องห้าม

ของประเทศนั้นๆ 

จะถูกส่งกลับประเทศทันที

 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเรื่องฝีมือ

 ผูท่ี้จะเดนิทางไปทำางานตำาแหนง่ชา่งจะตอ้งผา่นการทดสอบฝมีอืจากสถาน

ทดสอบฝีมือที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียดได้ที่

เอกสารแนบ) ยกเวน้ผูท้ีม่ใีบรบัรองจากสถาบนัการศกึษา 

หรอืสมาคมอาชพี ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งทดสอบฝีมอื 

ค่าทดสอบฝีมือตามกฎหมายไม่เกิน 500 บาท 

กรณีมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท สถานทดสอบฝีมือ

จะเรยีกเก็บได้ตามอตัราท่ีอธบิดกีรมพฒันา

ฝีมือแรงงานกำาหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ

1,000 บาท สอบถามรายชื่อสถานทดสอบ

ฝีมือ ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ สำานัก

พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

กรมพฒันาฝมีอืแรงงาน โทร. 0-2643-4987-8
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ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนไปทำางานต่างประเทศ

 การลงทะเบียนผู้ทีประสงค์จะไปทำางานต่างประเทศเป็นวิธีการให้ความ

คุม้ครองคนหางาน เพ่ือลดปญัหาการถกูหลอกลวงโดยสายหรอืนายหนา้จดัหางาน 

ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน

 วัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน

วัยทำางานมีงานทำา

 2. มีรายได้ท่ีเหมาะสมและได้รับ

บรกิารขอ้มลูข่าวสารตลาดแรงงานทีร่วดเรว็ 

ถูกต้อง ทั่วถึง ทันเหตุการณ์

 3. เพือ่เตรยีมความพรอ้มคนหางาน

ที่ประสงค์เดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

ทั้งด้านสุขภาพ ฝีมือ การเงิน

 4. เพือ่ใหค้นหางานท่ีลงทะเบยีนไวก้บัศูนยท์ะเบยีนคนหางานฯ ไดร้บัการ

คัดเลือกไปทำางานต่างประเทศรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสายหรือนายหน้า

 5. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของคนหางานและเพ่ือลดปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

 คนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำางานต่างประเทศต้องลงทะเบียนกับศูนย์

ทะเบยีนคนหางานไปทำางานตา่งประเทศ (Labour Bank) ซ่ึงเป็นศนูยร์วมข้อมลูคน

หางานทีต่อ้งการเดนิทางไปทำางานตา่งประเทศ โดยคนหางานตอ้งแจง้ขอ้มลูทีส่ำาคญั 

เช่น ประเทศ และตำาแหน่งงานที่ต้องการทำา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

การทำางาน ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยนายจ้าง บริษัทจัดหางานที่ต้องการ

รับสมคัรคนหางานเพือ่จดัสง่ไปทำางานกบันายจา้งตา่งประเทศ จะตอ้งคดัเลอืกคน

หางานทีมี่คณุสมบตัติรงตามทีต่อ้งการจากศนูยท์ะเบยีนคนหางานฯ เปน็ลำาดบัแรก 
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 หลักฐานการลงทะเบียนใช้บัตรประจำาตัวประชาชนเป็นหลัก

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

 1. กรณสีมคัรในตำาแหนง่ชา่งจะตอ้งมหีนงัสือรับรองการทดสอบฝมีอืจาก

สถานทดสอบฝีมือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง หรือใบผ่านงานในตำาแหน่งที่

สมัคร กรณีไม่มีหลักฐานเจ้าหน้าที่จะบันทึกการสมัครในตำาแหน่งคนงานท่ัวไปให้

ก่อนจนกว่าจะนำาเอกสารมาแสดงจึงจะเปลี่ยนตำาแหน่งให้

 2. ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจสุขภาพสำาหรับการไปทำางาน

ต่างประเทศจากสถานพยาบาลที่กรมการจัดหางานอนุญาต

 3. หนังสือเดินทาง 

ศูนย์ทะเบียนฯ จะทำาการปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนทุก 4 เดือน โดยศูนย์ทะเบียนจะส่ง

จดหมายถึงผู้ลงทะเบียนให้ยืนยันการเก็บชื่อไว้ในศูนย์ทะเบียนฯ ถ้าไม่มีการตอบกลับ

ศูนย์ทะเบียนฯ จะลบข้อมูลออกจากระบบ

สถานที่รับลงทะเบียน

 ศูนย์ทะเบียนคนหางาน ศูนย์บริการการไปทำางานต่างประเทศ 

(Thailand Overseas Employment Administration) สำานักงานบริหาร

แรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายทะเบียนคนหางาน

และสารสนเทศ ช้ัน 1 อาคารสำานักงานประกันสังคม

เขตพืน้ที ่3 บรเิวณกระทรวงแรงงาน ถ.มติรไมตร ี

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-9435-6 

หรือสำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ทั้ง 10 เขต 

หรอืสำานกังานจดัหางานจงัหวัดทกุแหง่ หรือลงทะเบียน

ผ่าน www.overseas.doe.go.th

วิธีการไปทำางานต่างประเทศที่ถูก
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วิธีการไปทำางานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีที่ 1 บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่ง

 หมายถึง การไปทำางานต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน 

โดยบริษัทจัดหางานที่จะส่งคนงานไปทำางานต่างประเทศได้นั้นต้องเป็นบริษัท

ท่ีจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จัดหางานให้คนหางาน

เพื่อไปทำางานต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

 วิธีการตรวจสอบ สอบถามรายช่ือบริษัทจัดหางานท่ีจดทะเบียนถูกต้องได้จาก

สำานกังานจดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวดั หรอืตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่โทร. 0-2245-6496 

หรอืเวบ็ไซตส์ำานกังานบรหิารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ www.overseas.doe.go.th

 2. ลกูจา้งหรอืตวัแทนจดัหางาน จะตอ้งจดทะเบยีนตามกฎหมาย เนือ่งจาก

ผู้ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนมกัจะเปน็สาย หรอืนายหนา้จดัหางานเถ่ือน ซ่ึงมคีวามผดิตาม

กฎหมาย

 วิธีตรวจสอบ ขอดูบัตรประจำาตัวลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานจากผู้ท่ี

มาชักชวนไปทำางาน และสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจ อย่าจ่ายเงิน

ให้กับสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน

 3. บริษัทจัดหางานจะรับสมัครคนหางานได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก

กรมการจดัหางานกอ่น และจะตอ้งคดัเลอืกคนหางานจากศนูยท์ะเบียนคนหางานก่อน

เป็นลำาดับแรก หากผู้ลงทะเบียนไว้ในศูนย์ทะเบียนฯ ไม่มีคุณสมบัติตามต้องการ 

หรือมีจำานวนไม่ครบตามที่ต้องการ จึงจะสามารถประกาศรับสมัครคนหางาน

เป็นการทั่วไปได้

 วิธีตรวจสอบ ขอดูหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า 

(จต.2 ตัวอย่างหน้า 38)

 4.  เมือ่บรษิทัจดัหางานคดัเลอืกคนหางานตามคณุสมบตัทิีน่ายจ้างตอ้งการ

ได้แล้วจะต้องส่งคนหางานนั้นไปตรวจสุขภาพ และทดสอบฝีมือ ตามรายละเอียด

ในหน้า 6-9
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ในหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานไปทำางานต่างประเทศ ท่านควรตรวจสอบว่า

บริษัทจัดหางานมารับสมัครในช่วงเวลาท่ีรับอนุญาตหรือไม่ โดยดูจากวันท่ี

ท่ีได้รับอนุญาต และระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต และตรวจสอบตำาแหน่งงานท่ีได้รับเสมอว่า

ตรงกับท่ีได้รับอนุญาตหรือไม่ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าท่ีว่า

บริษัทจัดหางานน้ันได้รับอนุญาตให้รับสมัครคนงานเพื่อไปทำางานต่างประเทศ

จริงหรือไม่ และรับสมัครในตำาแหน่งอะไร จำานวนเท่าไร

 5. สัญญาที่คนหางานต้องทำากับบริษัทจัดหางานมี 2 อย่างคือ

  (1) สัญญาจัดหางานเพ่ือให้คนหางานไปทำางานต่างประเทศ (แบบ จง.33)

   สัญญาจัดหางานเป็นสัญญาท่ีทำาขึ้นระหว่างบริษัทจัดหางาน

กับคนหางาน สัญญาดังกล่าวจะระบุว่าบริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางานไปทำางาน

ให้กับบริษัทจัดหางานเป็นจำานวนเท่าใด

  (2) สัญญาจ้างงาน

   เป็นสัญญาที่ทำาขึ้นระหว่างนายจ้างในต่างประเทศกับคนงาน

ซึ่งระบุว่านายจ้างคือใคร และตกลงว่าจ้างคนหางานไปทำางานในตำาแหน่งใด 

อัตราค่าจ้างเท่าใด และรายละเอียดอื่นๆ เช่น อายุการจ้างงาน ชั่วโมงการทำางาน 

วันหยุดต่างๆ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ท่ีคนงานจะได้รับ สัญญาจ้างงาน

เป็นหนังสือสำาคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี และควรถ่ายสำาเนาให้ครอบครัวเก็บไว้ 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากสำานักงานแรงงานไทย

ในต่างประเทศ หรือสถานทูตไทย สถานกงสุลไทยที่ประจำาอยู่ในประเทศนั้น

 6. ใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย (แบบ จง.37)

 เมือ่คนหางานไดจ่้ายเงนิคา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยแก่บรษิทัจัดหางานในการไป

ทำางานตา่งประเทศ บริษทัจัดหางานต้องออกใบเสรจ็รับเงนิคา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ย 

ตามแบบที่กำาหนด (จง.37 ตัวอย่างหน้า 39) ซึ่งท่านต้องตรวจสอบว่า วัน เดือน ปี 

ทีบ่รษิทัจดัหางานออกใบรบัเงนิให ้และจำานวนเงนิในใบรบัเงนิถกูตอ้งตรงกบัความ

เป็นจริง
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 เมื่อจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายแก่บริษัทจัดหางานแล้ว บริษัทจัดหางาน

ต้องจัดการให้คนหางานได้เดินทางไปทำางานต่างประเทศภายใน 30 วัน หากเกิน

กำาหนดเวลาให้แจ้งต่อสำานักงานจัดหางานจังหวัดของท่าน หรือที่กองตรวจและ

คุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

 สัญญาจ้างงาน สัญญาจัดหางาน และใบรับเงิน ค่าบริการและค่าใช้จ่าย 

เปน็เอกสารสำาคญัทีใ่ชเ้ปน็หลกัฐานในการรอ้งเรยีนขอคา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยคนืจาก

บริษัทจัดหางาน ในกรณีท่ีคนหางานไม่ได้ไปทำางานต่างประเทศตามสัญญาจัดหางาน 

หรอืเดินทางไปแลว้แตไ่มมี่งานทำา หรอืมงีานทำาแตไ่มต่รงตามท่ีระบใุนสญัญา หรอื

ได้เงินค่าจ้างต่ำากว่าที่ระบุในสัญญา คนหางานจึงควรถ่ายสำาเนาเอกสารสำาคัญ

ทัง้ 3 อย่างดังกลา่วเกบ็ไว้ 1 ชุด เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการรอ้งเรยีนกรณเีกดิปญัหา

 7. บริษัทจัดหางานจะต้องขออนุญาตจัดส่งคนหางานท่ีผ่านการตรวจสุขภาพ

และทดสอบฝีมือแล้วไปทำางานกับนายจ้างต่อกรมการจัดหางาน โดยบริษัทจัดหางาน

จะต้องแจ้งรายละเอียดของคนหางานท่ีขออนุญาตจัดส่ง โดยระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ี

บตัรประจำาตวัประชาชน ทีอ่ยูข่องคนหางาน อาชพีกอ่นการเดนิทาง ระดบัการศกึษา 

ระยะเวลาการทำางาน ช่ือนายจ้าง และสถานท่ีทำางานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

จะอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำางานต่างประเทศภายในระยะเวลา 60 วัน 

นบัตัง้แต่วันท่ีไดร้บัอนญุาต หากมเีหตจุำาเปน็อาจขยายเวลาในการจดัสง่ออกไปได ้

ไม่เกิน 30 วัน ดังนั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดหางานจะต้องจัดส่ง

คนหางานไปทำางานภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีกรมการจัดหางาน

อนุญาต ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำางานได้ที่

ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-9435-6

 8.  ก่อนเดินทางไปทำางานบริษัทจัดหางานจะต้องส่งคนหางานที่ได้รับ

อนุญาตให้ไปทำางานต่างประเทศเข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่กรม

การจัดหางานจะเป็นผู้อบรมให้ฟรี คนหางานไม่ต้องเสียค่าอบรม เพราะเป็นข้ัน

ตอนตามกฎหมายทีบ่งัคบัไว้เพือ่ให้คนงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับสญัญาจา้ง

งาน ข้อห้าม กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่ตนไปทำางาน
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 สถานที่อบรมคนหางานก่อนเดินทาง ได้แก่ สำานักงานบริหารแรงงานไทย

ไปต่างประเทศ หรือสำานักงานจัดหางานจังหวัด จำานวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดเชียงราย ลำาปาง นครสวรรค์ สุโขทัย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น 

สกลนคร นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา

** กรณีบริษัทจัดหางานอ้างว่า ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จัดส่งคนหางาน

ไปทำางานแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทางเป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน พึงระวังว่าท่านอาจถูกหลอก

** หากบริษัทจัดหางานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดการให้ท่านเดินทางไปทำางานโดยไม่ได้ส่งท่าน

เข้าอบรมท่ี กรมการจัดหางานหรือสำานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีกำาหนด 

พึงระวังว่าท่านอาจถูกหลอก

 9. บรษัิทจัดหางานตอ้งจดัการใหน้ายจา้งในตา่งประเทศสง่เงนิเขา้กองทนุ

เพือ่ชว่ยเหลอืคนหางานทีไ่ปทำางานในตา่งประเทศ ถา้ไมอ่าจจดัการได้ บรษิทัจดัหา

งานต้องเป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนแทน

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตาม

กฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์คนหางานท่ีถูกทอดท้ิงอยู่ในต่างประเทศ

 

 10. บริษัทจัดหางานต้องพาคนงานเดินทางผ่านด่านตรวจคนหางาน

ของกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะตรวจสอบว่าคนหางาน

ที่จะเดินทางไปทำางานเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานแล้วและถือ

เอกสารสำาคัญไปด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ สัญญาจ้างงาน อย่าคืนให้บริษัท

จัดหางานเป็นอันขาด

บริษัทจัดหางานไม่สามารถเรียกรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำางานจากท่าน

ก่อนวันเดินทางเกินกว่า 90 วัน 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด รายละเอียดหน้า 37
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หากพบว่าผู้ท่ีเก่ียวข้องนำาท่านเดินทางไปทำางานโดยไม่ผ่านการแจ้งและตรวจสอบจาก

ด่านตรวจคนหางาน พึงระวังว่า ท่านอาจโดนหลอกไปทำางาน และอาจถูกลอยแพ

เมื่อเดินทางถึงต่างประเทศ

 

 11. บริษัทจัดหางานต้องแจ้งรายชื่อคนหางานและสถานที่ทำางานในต่าง

ประเทศให้สำานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานทูตไทย สถานกงสุล

ไทยที่ดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายใน 15 วัน 

 12. บริษัทจัดหางานต้องดูแลให้คนงานได้รับค่าจ้าง และตำาแหน่งงานตรง

ตามสัญญาจ้างงาน

หากคนหางานไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาจ้างงานหรือได้ทำางานไม่ตรงกับตำาแหน่งงาน 

ให้ร้องทุกข์ต่อสำานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทย

ท่ีดูแลคนไทยในประเทศน้ัน หรือร้องต่อกรมการจัดหางาน ภายใน 90 วัน 

เพื่อท่ีจะได้ให้ความช่วยเหลือ

 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางานมีอย่างไร?

 บริษัทจัดหางานที่จัดส่งท่านไปทำางาน จะต้องรับผิดชอบท่านตามสัญญา

จัดหางาน (จง.33) ซึ่งกฎหมายกำาหนดไว้ดังนี้

  - หากไม่สามารถจัดส่งท่านไปทำางานได้ให้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

  ภายใน 30 วัน

 -  หากท่านไม่ได้งานตามสัญญา บริษัทจัดหางานต้องจัดการให้ท่าน

  เดินทางกลับประเทศไทย โดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำาเป็น และต้อง

  คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกไว้

  - หากท่านได้ค่าจ้างต่ำากว่าหรือได้ตำาแหน่งงานไม่ตรงตามสัญญาจัดหางาน 

  และท่านต้องการเดินทางกลับ ต้องจัดการให้ท่านเดินทางกลับ แต่หาก

  ท่านต้องการทำางานที่ได้ค่าจ้างต่ำากว่าต่อไป ให้คืนค่าบริการตามส่วน

  กับค่าจ้างที่ได้รับจริงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ขอรับเงิน

 -  หากท่านไม่สามารถทำางานได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้ใน 
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  สัญญาจัดหางาน เพราะถูกเลิกจ้าง โดยมิใช่สาเหตุจากตัวท่านเอง 

  บริษัทจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไปแล้ว

  ตามส่วนกับระยะเวลาที่ท่านได้ทำางานภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่าน

  ขอรับเงิน

 

วิธีที่ 2 กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

 กรมการจัดหางานจดัส่งคนหางานไปทำางานตา่งประเทศตามความตอ้งการ

ของนายจ้างและรัฐบาลของประเทศท่ีมีความตกลงร่วมกัน คนงานท่ีเดินทางไปทำางาน

โดยกรมการจัดหางานจัดส่งไม่ต้องจ่ายค่าบริการ จ่ายเพียงค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่าท่ีจำาเป็น 

การจัดส่งคนหางานไปทำางานโดยกรมการจัดหางานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา

การหลอกลวง และปัญหาคนหางานต้องจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายในจำานวนท่ีสูง 

ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำางานประเทศต่างๆ ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้

จัดส่งรายละเอียดตามหน้า 18-20

 คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปทำางานโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง จะต้อง

ดำาเนินการดังนี้

 1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำางานต่างประเทศที่ศูนย์ทะเบียน

คนหางานไปทำางานต่างประเทศ (รายละเอียด หน้า 10-11)

 2. ตรวจดูคุณสมบัติของตนเอง ว่าตรงตามความต้องการของนายจ้างหรือไม่

 3.  เตรียมความพร้อมตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการ เช่น 

เรียนภาษาเกาหลี กรณีต้องการไปทำางานเกาหลีใต้ เป็นต้น

 4. ติดตามรับฟังข่าวสารการรับสมัคร

 5.  จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน

 6.  เข้ารับการคัดเลือกตามที่กำาหนด

 7.  เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องหมั่นติดตามข่าวสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีร่บัผดิชอบ เพือ่จะไดรั้บทราบความคืบหน้าในการดำาเนนิการจดัสง่ทา่นไปทำางาน
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คณุสมบตัผิูท้ีต้่องการเดนิทางไปทำางานโดยกรมการจดัหางานจดัสง่ในประเทศ

ที่สำาคัญ ๆ

เกาหลีใต้ ภายใต้ระบบการจ้างงานสำาหรับแรงงานต่างชาติ (EPS)

 1. เพศชายและหญิง (เพศชายจะได้รับความนิยมมากกว่าเพศหญิง)

 2. อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์

 3. ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา

 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำาหนด

 5. ไม่มีประวตัถูิกลงโทษถึงขัน้จำาคุกและไมม่ปีระวตัเิกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ

 6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

 

 ผู้ที่ไม่ควรสมัครสอบคัดเลือก

 1.  ผู้ที่มีประวัติกระทำาผิดกฎหมายเข้าเมืองของเกาหลี

 2.  ผู้ที่ถูกทางการเกาหลีส่งกลับประเทศ

 3.  ผู้ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 3 เดือน

 4.  ผู้ที่พยายามเดินทางเข้าเกาหลีเพื่อไปทำางานโดยผิดกฎหมาย

 5.  ผู้ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

 6.  ผู้ที่เคยสมัครไปทำางานเกาหลใีนระบบ EPS และได้รับการคัดเลอืกจาก

นายจ้าง แต่ปฏิเสธการทำาสัญญาจ้างงาน 2 ครั้ง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก

นายจ้างแล้ว แต่สละสิทธิ์การเดินทางไปทำางานจะไม่มีสิทธิ์สมัครเพ่ือเดินทางไป

ทำางานตามระบบ EPS เป็นระยะเวลา 1 ปี

 7.  ผู้ที่เคยสมัครไปทำางานเกาหลใีนระบบ EPS และได้รับการคัดเลอืกจาก

นายจ้างพร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) แล้ว แต่ปฏิเสธไม่เดิน

ทางไปทำางานไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ๆ  กต็าม (จะตอ้งมรีะยะเวลานับแตว่นัปฏิเสธการ

เดินทางถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี)

 8.  ผู้ที่เคยเดินทางไปทำางานเกาหลีในระบบการฝึกงาน วีซ่า E-9 ก่อน

มรีะบบ EPS แตเ่ดนิทางกลบัมาประเทศไทยแลว้ ยังอยู่ในประเทศไทยไมถ่งึ 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 พำานักอยู่ในประเทศอิสราเอล

 6.  ไม่เคยทำางานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล

 7.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมต่อการทำางานภาคเกษตรในประเทศ

อิสราเอล ไม่มีอาการตาบอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัส

ตับอักเสบบีและซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วคดงอ 

กุด หรือด้วน

 8.  มีประสบการณ์ทำางานภาคเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำางานโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน

เกาหลี (ระบบ EPS) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายเม่ือเดินทาง

ถึงเกาหลี รวมประมาณ 15,980 – 20,500 บาท ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย

  (1) ค่าทำาหนังสือเดินทาง     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
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 2. ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงเกาหลี รวมประมาณ 13,500 บาท

  (1) ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 400,000 วอน (ประมาณ 

   12,000 บาท ได้รับคืนกรณีเดินทางกลับประเทศ เม่ือครบสัญญาจ้าง)

  (2) ค่าประกันอุบัติเหตุนอกเวลาทำางาน 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)

อิสราเอล ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึง

อิสราเอล รวมประมาณ 73,500 บาท ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย

  (1) ค่าทำาหนังสือเดินทาง 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) ค่าทำาหนังสือเดินทาง 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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อายุต่ำากว่า 

20 ปี

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ต้องมีผู้

ให้ความ

ยินยอม
ยื่นแบบแจ้งการเดินทางฯ 

(จง.39)

คนงาน

3 ชั่วโมง

พนักงาน

เจ้าหน้าที่

บันทึก

ถ้อยคำา

ออกแบบรายงานการเดินทางออกไป

นอกราชอาณาจักร (จง.12) ให้ผู้แจ้ง

คนงานเดินทางโดยผ่านด่านตรวจคนหางาน

วิธีที่ 3 คนหางานติดต่อทำาสัญญาจ้างกับนายจ้างโดยตรง

 เป็นกรณีท่ีคนหางานซึ่งอยู่ในประเทศไทยติดต่อนายจ้างในต่างประเทศได้

ด้วยตนเอง วิธีนี้คนหางานจะต้องแจ้งการเดินทางไปทำางานต่างประเทศต่อ

กรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

 เอกสารที่ใช้ดังนี้

 1. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน

 2. สำาเนาหนังสือเดินทาง

 3. หลักฐานการติดต่อกับนายจ้าง

 4. สำาเนาเอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำางาน

 5. สำาเนาสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรองจาก สนร. สอท.

 6. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี)

ขั้นตอนดังแผนผัง

      

     

  

หมายเหตุ 1. ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

  2.  ผูม้อีายุต่ำากว่า 20 ป ีตอ้งใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย

   ลงนามให้ความยินยอมเพื่อไปทำางานต่างประเทศ
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นายจ้าง

กรมการจัดหางาน หรือสำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

หรือสำานักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ

ยื่นคำาขออนุญาต (จง.23)

อนุญาตโดยกำาหนดเงื่อนไข

อบรม/ยกเว้นการอบรม

ก่อนเดินทางไปทำางาน

เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางาน

พิจารณาภายใน 15 วันทำาการ

ไม่อนุญาต โดยชี้แจงเหตุผล

วิธีที่ 4 นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำางานในต่างประเทศ

 หมายถึงนายจ้างในประเทศไทยท่ีมีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือ

ประมูลงานในต่างประเทศได้พาลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำางาน โดยนายจ้าง

ต้องขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานก่อน

 เอกสารที่ใช้ดังนี้

 1. สำาเนาสญัญาหรอืเอกสารแสดงการว่าจา้งระหวา่งผูว้า่จา้งในตา่งประเทศ

  กับผู้ขออนุญาต

 2. สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และรายละเอียดผู้ถือหุ้น

  (บอจ. 5)

 3. สำาเนาเอกสารการอนุญาตของทางการประเทศน้ันๆ ให้ลูกจ้างเข้าไปทำางาน

 4. สำาเนาเอกสารการอนุญาตของทางการประเทศนั้นๆ ให้ผู้ขออนุญาต

  นำาลูกจ้างเข้าไปทำางาน

 5. สำาเนาสัญญาจ้างระหว่างผู้ขออนุญาตกับลูกจ้าง

 6. บัญชีรายชื่อลูกจ้าง

ขั้นตอนดังแผนผัง

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม
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นายจ้าง

เดินทางผ่านด่าน

ตรวจคนหางาน

ออกแบบ จง.12

กรมการจัดหางาน 

หรือสำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

หรือสำานักงานจัดหางานจังหวัด

ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
ยื่นแบบแจ้งการส่ง 

(จง.46)

แจ้งผลการพิจารณาภายในวันเดียว

วธิทีี ่5 นายจา้งในประเทศไทยสง่ลกูจา้งของตนไปฝกึงานในตา่งประเทศ

 หมายถึง นายจ้างในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะส่งลูกจ้างซึ่งทำางาน

ในกิจการของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน หรือเกิน 45 วัน 

สามารถส่งลูกจ้างไปฝึกงานได้โดยนายจ้างต้องขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

ต่อกรมการจัดหางานก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังแผนผังด้านล่างนี้

 เอกสารที่ใช้ดังนี้

 1. สำาเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล รายละเอยีดหุน้ส่วนผูถ้อืหุน้

 2. สำาเนาประกอบใบอนุญาตกิจการ (ถ้ามี)

 3. เอกสารแสดงความเป็นลูกจ้าง

 4. หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศของประเทศนั้น

 5. หลักสูตรการฝึกงาน

 6. สัญญาการฝึกงาน

 7. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปฝึกงาน

ขั้นตอนดังนี้

 • กรณฝีกึงานไมเ่กนิ 45 วนั และลกูจา้งไดร้บัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน

ไม่ต่ำากว่าที่กำาหนด
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นายจ้าง

อนุญาตโดยกำาหนดเงื่อนไข

อบรม/หรือยกเว้น

การอบรมก่อนเดินทาง

ไม่อนุญาตโดยชี้แจงเหตุผล

เดินทางผ่านด่าน

ตรวจคนหางาน

กรมการจัดหางาน 
หรือสำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

หรือสำานักงานจัดหางานจังหวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

ยื่นแบบแจ้ง

การส่งลูกจ้าง (จง.44)

พิจารณาภายใน 7 วันทำาการ

 • กรณีฝึกงานเกิน 45 วัน 

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

การแจ้งการเดินทางกลับไปทำางานต่างประเทศ (Re-entry)

 หมายถึง กรณีที่คนหางานเดินทางไปทำางานในต่างประเทศแล้วเดินทาง

กลบัมาพักผอ่นหรอืทำาธรุะชัว่คราวทีป่ระเทศไทยในระหวา่งสญัญาจา้ง แลว้กลบัไป

ทำางานกับนายจ้างรายเดิม  รวมทั้งกรณีที่ทำางานครบกำาหนดตามสัญญาจ้างฉบับ

เดิมแล้วได้ทำาสัญญาจ้างใหม่กับนายจ้าง ซึ่งอาจเป็นนายจ้างรายเดิมหรือนายจ้าง

รายใหมก็่ได ้แลว้จงึเดนิทางกลับมาพกัผอ่นหรอืทำาธรุะทีป่ระเทศไทย แลว้เดินทาง

กลับไปทำางานอีก ต้องแจ้งการเดินทางให้กรมการจัดหางานทราบก่อนวันเดินทาง

 เอกสารที่ใช้ดังนี้

 1. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้าน

 2. สำาเนาหนังสือเดินทาง

 3. สำาเนา Re-entry Visa

 4. หลักฐานการติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศ (ถ้ามี)

 5. สำาเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี)

 6. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีบุคคลอายุ

  ต่ำากว่า 20 ปี ไปทำางาน)
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คนหางาน

เดินทาง

ออกแบบรายงาน   

การเดินทางออกไป

นอกราชอาณาจักร

(จง.12) 45 นาที

กรมการจัดหางาน 

หรือสำานักจัดหางาน

กรุงเทพเขตพื้นที่

หรือสำานักงานจัดหางาน

จังหวัด

ด่านตรวจคนหางาน

ยื่นแบบแจ้งการเดินทาง

ด้วยตนเอง (จง.39 ก)

ขั้นตอนดังแผนผัง

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน

ไปทำางานในต่างประเทศ

 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำางานในต่างประเทศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 

พ.ศ. 2529 ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ดังนี้

 1) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดท้ิงอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับ

ประเทศไทย

 2) ใหก้ารสงเคราะหแ์กค่นหางานซึง่ไปหรอืจะไปทำางานในต่างประเทศหรอื

ทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกล่าว

 3)  การคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทาง

ไปทำางานในต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุน

 1)  คนหางานท่ีเดินทางไปทำางานต่างประเทศ โดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

 2) คนหางานท่ีเดินทางไปทำางานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

 3) คนหางานที่แจ้งเดินทางไปทำางานด้วยตนเอง และประสงค์สมัครเป็น

สมาชิกกองทุน

อัตราค่าสมัครสมาชิกกองทุน

 คนหางานทีส่มคัรเป็นสมาชิกกองทุน จะตอ้งจ่ายเงนิเขา้กองทนุในวนัสมัคร

เปน็สมาชิกในอัตราคนละ 300 – 500 บาท ซึง่แตกตา่งกนัตามประเทศทีค่นหางาน

จะเดินทางไปทำางาน 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 สมัครและส่งเงินได้ท่ีสำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

กลุม่งานกองทนุ และงานสนบัสนนุการจดัสง่แรงงานไทยไปตา่งประเทศ ฝา่ยกองทนุ

เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ ช้ัน 10 อาคารสำานักงานประกันสังคม 

เขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน

 2) สว่นภมูภิาค สมคัรและสง่เงินไดท้ีส่ำานกังานจดัหางานจงัหวดัทกุจังหวดั
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กรณีที่คนหางานเดินทางไปทำางานในต่างประเทศด้วยตนเอง และไม่ได้ส่งเงิน

เขา้กองทนุฯ กอ่นเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร หากประสงคจ์ะสมคัรเปน็สมาชกิ

กองทนุฯ คนหางานสามารถส่งเงินเขา้กองทนุฯ ได ้เมือ่เดินทางกลบัมาพกัชัว่คราว

ที่ประเทศไทย (Re-entry)

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำางานใน

ต่างประเทศ

 คนหางานทีเ่ป็นสมาชิกกองทนุ หากประสบปญัหาสามารถย่ืนคำารอ้งขอรบั

การสงเคราะห์จากกองทุนฯ ได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. กรณีสมาชิกกองทุนถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่า

พาหนะ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำาเป็น ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน

คนละ 30,000 บาท

 2. ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหรือทายาท กรณีประสบปัญหาดังนี้

   2.1 กรณปีระสบอนัตรายกอ่นไปทำางานตา่งประเทศหรอืประสบอันตราย

ในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ 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

สมาชกิกองทุนเปน็เหตใุหส้ญูเสยีรายไดจ้ากการทำางาน หรอืไม่ไดร้บัความเปน็ธรรม

จากนายจ้าง สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นระหว่างอยู่ในต่างประเทศตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกินคนละ 30,000 บาท

   2.5  กรณีสมาชิกกองทุนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรค

ต้องห้ามตามบังคับของประเทศน้ัน ไม่ให้ทำางานหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ

สงเคราะห์เป็นเงินคนละ 25,000 บาท เม่ือถูกส่งตัวกลับภายใน 6 เดือน และเป็นเงิน

คนละ 15,000 บาท เมื่อถูกส่งกลับหลังจากการทำางานไปแล้วเกิน 6 เดือน
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   2.6 กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทย เน่ืองจากภัย

สงครามหรือปัญหาความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาดที่ทางการ

ของประเทศนั้นๆ กำาหนดแล้ว โดยให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เป็นเงินคนละ 15,000 บาท

   2.7 กรณีถูกดำาเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระทำาโดย

เจตนาในต่างประเทศ หรือสมาชิกกองทุนดำาเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เน่ืองจาก

ไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมจากการทำางาน โดยสงเคราะหเ์ปน็คา่จา้งทนายความเทา่ที่

จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท

   2.8 กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตเนื่องจากประสบอันตรายก่อนไป

ทำางานต่างประเทศ โดยให้การสงเคราะห์ทายาทเป็นเงินคนละ 30,000 บาท หรือ

กรณีเสียชีวิตขณะกลับประเทศไทยเป็นเงิน คนละ 30,000 บาท และกรณีเสียชีวิต

ในต่างประเทศเป็นเงินคนละ 40,000 บาท

   2.9 กรณีอื่นๆ ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้การสงเคราะห์สมาชิก

กองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ

การขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน

 สมาชิกกองทุนหรือทายาทสามารถย่ืนคำาร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนฯ 

ได้ท่ีสำานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำานักงานบริหารแรงงานไทย

ไปต่างประเทศ หรือยื่นคำาร้องในต่างประเทศ ณ สำานักงานแรงงานในต่างประเทศ 

สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ

ระยะเวลาขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน

 สมาชกิกองทนุทีป่ระสงคร์บัการสงเคราะหจ์ากกองทนุฯ สามารถยืน่คำารอ้ง

ขอรับการสงเคราะห์ภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดสิทธิ เช่นวันท่ีสมาชิกกองทุน

ประสบอันตราย หรือเสียชีวิต หรือวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพและแพทย์ระบุว่า

เป็นโรคต้องห้ามตามบังคับของประเทศนั้น
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การบริการสินเชื่อเพื่อการไปทำางานต่างประเทศ

 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำางาน

ต่างประเทศแต่ไม่มีเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทำางานต่างประเทศ ให้มีโอกาส

กู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยสามารถกู้ได้ทั้งคนหางานที่เดินทางไปทำางานโดยบริษัท

จัดหางานและกรมการจัดหางานจัดส่ง

 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

 1. ระบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้

 2. ระบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลค้ำาประกัน)

ระบบที่ 1 ระบบที่มีหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินกู้ 

 กรมการจัดหางานได้ทำาข้อตกลงร่วมกับธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

 1.1 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำางาน

ต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ลงนามข้อตกลง

ดำาเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538 

 พื้นที่ดำาเนินการ ทั่วประเทศโดยมีบริการทุกสาขาธนาคารในภาคเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล สว่นภาคอ่ืนๆ มบีรกิาร

ที่สาขาอำาเภอเมืองจังหวัดละ 1 สาขา

 จำานวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท

 อัตราดอกเบี้ย ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบ้ียสำาหรับลูกค้า

รายย่อยชั้นดีลบร้อยละ 3 ต่อปี (MRR – 3) โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จ่ายส่วน

ต่างของดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ให้ธนาคารแทนผู้กู้ ภายในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 

90,000 บาท เช่น ปัจจุบันดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 

ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)

 ระยะเวลาผ่อนชำาระ ไมเ่กนิ 18 เดอืน แตท่ัง้น้ีตอ้งไมเ่กินกำาหนดอายสัุญญา

การจ้างงาน
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คุณสมบัติผู้กู้

 1. ต้องเป็นผู้ที่จะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัท

จัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน หรือโดยการ

จัดส่งของกรมการจัดหางาน

 2. ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ โดยมี

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) และผ่านการตรวจโรคจากสถานพยาบาลที่ราชการ

กำาหนด

 3. มหีลกัประกันการกู้เงนิอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดแ้ก ่เงนิฝากในธนาคาร หรอื

พันธบัตร หรือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 4.  ต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อฯ 

ที่กรมการจัดหางานออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

วิธีขอกู้เงิน

 1. ติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ได้จากกรมการจัดหางาน

   1.1 ส่วนกลาง ขอได้ที่ 

   1) สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายกองทุนเพื่อ

    ช่วยเหลือคนหางานไปต่างประเทศ)

   2) สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10

   1.2 ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่ สำานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ดังนี้

   - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

   - สำาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

   - สำาเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือหนังสือรับรองการ

รับสมัครคนหางานจากบริษัทจัดหางาน หรือสำาเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหา

งานไปทำางานในต่างประเทศและจง.11

 3. นำาหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือพร้อมเอกสารตามข้อ 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน และ
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สำาเนาหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น

 4. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและรับเงินกู้จากธนาคาร

 1.2 ธนาคารออมสิน ตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำางานต่างประเทศ 

 กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารออมสินลงนามข้อตกลงดำาเนินงานโครงการฯ 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545

 พื้นที่ดำาเนินการ ให้บริการทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ

สาขาจังหวัดทุกจังหวัด

 จำานวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท

 อัตราดอกเบ้ีย ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ีย MLR + 1.50% ต่อปี 

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ดังน้ันผู้กู้จ่ายดอกเบี้ย 

ร้อยละ 8.375 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)

 ระยะเวลาการผ่อนชำาระ / คุณสมบัติผู้กู้ / วิธีขอกู้ ไม่เกิน 18 เดือน แต่ท้ังน้ี

ตอ้งไมเ่กนิกำาหนดอายสัุญญาการจ้างงาน ทัง้น้ีธนาคารออมสนิกำาหนดให้สามารถ

ใช้บุคคลค้ำาประกันได้

 1.3 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามโครงการ

สินเชื่อเพื่อไปทำางานต่างประเทศ 

 กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ลงนามข้อตกลงดำาเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

 พื้นที่ดำาเนินการทุกสาขาทั่วประเทศ

 จำานวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท

 อตัราดอกเบ้ีย ธนาคารคิดดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้เงนิกูป้กตติามชัน้ของ

ลูกค้า คือ ตั้งแต่ MRR ถึง MRR + 3.00 ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ

ร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)

 ระยะเวลาผ่อนชำาระ ไม่เกิน 18 เดือน แต่ต้องไม่เกินกำาหนดอายุสัญญาจ้างงาน

 วิธีขอกู้เงิน คนหางานที่เดินทางไปทำางานต่างประเทศโดยการจัดส่งของ
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บริษัทจัดหางาน และประสงค์ขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิการ

กูเ้งนิจากกรมการจดัหางาน โดยเตรยีมเอกสารการกูเ้งนิ เชน่ สำาเนาบตัรประชาชน 

สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาหนังสือเดินทาง สำาเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน

หรือหนังสือรับรองการสมัครคนหางานจากบริษัทจัดหางาน หรือสำาเนาหนังสืออนุญาต

ให้จัดส่งคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ และจง.11 พร้อมสำาเนาหลักทรัพย์ไปติดต่อ

ขอกู้เงินจากธนาคารโดยตรง

ระบบที่ 2 ระบบที่ไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลคำ้าประกัน) 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 กรมการจดัหางานไดร้บัความรว่มมอืจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรเปิดบริการสินเชื่อให้แก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ

โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน โดยใช้บุคคลค้ำาประกันและได้ทำาข้อตกลง

ร่วมกันเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551

 พื้นที่ดำาเนินการ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 จำานวนเงินที่ให้กู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท

 อตัราดอกเบีย้ ธนาคารคดิดอกเบ้ียในอตัราดอกเบีย้เงนิกูป้กตติามชัน้ของ

ลูกค้า คือ ตั้งแต่ MRR ถึง MRR + 3.00 ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ

ร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

 ระยะเวลาผ่อนชำาระ ไม่เกินกำาหนดอายุสัญญาจ้างงาน

วิธีการขอกู้เงิน

 1. คนหางานที่เดินทางไปทำางานต่างประเทศโดยการจัดส่งของกรมการ

จัดหางาน และประสงค์ขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. โดยติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการ

กู้เงินจากกรมการจัดหางาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงินจากธนาคาร 

โดยสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินได้ที่

  1.1 ส่วนกลาง ขอได้ที่ สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

(ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ)

   1.2 ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่ สำานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด



33คู่มือ

           การไปทำางานต่างประเทศ

 2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ดังนี้

   - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

   - สำาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

  - สำาเนาสัญญาการจ้างงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านการคัดเลือก

    จากนายจ้างเพื่อจัดส่งไปทำางานในต่างประเทศ

 3. นำาหนงัสอืรบัรองสทิธกิารกูเ้งนิไปตดิตอ่ขอกูเ้งนิจากธนาคารภายใน 30 

วนั นบัตัง้แตว่นัทีอ่อกหนงัสอืพรอ้มเอกสารตามขอ้ 2. สำาเนา และบุคคลค้ำาประกนั

 4. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและรับเงินกู้จากธนาคาร

 เอกสารประกอบการขอกู้เงิน และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นเอกสิทธ์ิ

ของธนาคารแตล่ะแห่ง ดังนัน้ผูข้อกูจ้งึตอ้งปฏบัิตติามขอ้กำาหนดของธนาคารทีท่่าน

ไปติดต่อขอสินเชื่อ

 

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 ในบางประเทศ เช่น ไต้หวัน ลิเบีย และอิสราเอล กำาหนดให้คนหางานที่จะ

เดินทางเข้าไปทำางานต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อน โดยคนหางาน

ตอ้งนำาหลกัฐานไปยืน่ เพือ่ขอตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมไดท้ีส่ำานกังานตำารวจ

สันติบาล กรมตำารวจ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5 วัน ในการตรวจสอบ

 หลักฐานที่ต้องใช้

 - รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

 - สำาเนาพาสปอร์ต

 - สำานักบัตรประจำาตัวประชาชน

 - สำาเนาทะเบียนบ้าน

 - หลักฐานทางทหาร (สด.9 ถ้ามี)

 การร้องทุกข์

 หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการไปทำางานในต่างประเทศ ต้องการคำาแนะนำา 

ขอคำาปรึกษา หรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ได้แก่

 - การขอรบัคา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากไมไ่ด้เดนิทาง หรอืเมือ่เดนิทาง
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ไปแล้วประสบปัญหา ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของคนหางาน

 - การขอให้ติดตามญาติ ซ่ึงไปทำางานในต่างประเทศ แล้วขาดการติดต่อกับทางบ้าน

 - การขอให้ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายของนายจ้างในต่างประเทศ การคืนภาษี

ในต่างประเทศ หรือเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

 - การถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้า หรือบริษัทจัดหางาน สามารถติดต่อได้ท่ี 

สำานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ท่านมีภูมิลำาเนาอยู่หรือกองตรวจและ

คุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-4792 พร้อมเอกสารสำาคัญ 

 ประกอบการยื่นคำาร้องทุกข์ ดังนี้ 

 - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของคนหางาน

 - สำาเนาทะเบียนบ้าน

 - หลักฐานการจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายหรือหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน

 - สำาเนาสัญญาจัดหางาน หรือสัญญาจ้าง

 - สำาเนาบัตรสมาชิกกองทุน ฯ

 - เอกสารอื่นที่จำาเป็นแล้วแต่กรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะขอเพิ่มเติม

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ราชการออกให้แก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศ

เพื่อเป็นเอกสารประจำาตัวหนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่าและใช้เฉพาะตัว 

ผู้อื่นจะนำาไปใช้ไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี

ผู้ที่ต้องการทำาหนังสือเดินทางสามารถติดต่อทำาได้ที่

 1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขท่ี 123 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2981-7170, 0-2981-7200-19 

 2. ศูนย์บริการไปทำางานต่างประเทศ (TOEA) ชั้น 12 อาคารสำานักงาน

ประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2245-1042, 

0-2245-9438-9

 3. สำานกังานหนงัสอืเดินทางช่ัวคราวในเขตกรงุเทพ (ปิน่เกลา้ และบางนา)



35คู่มือ

           การไปทำางานต่างประเทศ

 4. สำานกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราวในตา่งจงัหวัด ไดแ้ก่ จงัหวัดนครสวรรค ์

จันทบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา 

สุราษฎร์ธานี ยะลา และภูเก็ต

 ผู้ที่ต้องการทำาหนังสือเดินทางต้องไปยื่นคำาร้องด้วยตนเอง โดยนำาเอกสาร

ที่เป็นต้นฉบับ พร้อมกับถ่ายสำาเนาต้นฉบับทุกหน้าๆ ละ 1 ชุด ดังนี้

 1. บัตรประจำาตัวประชาชน

 2. ทะเบียนบ้าน

 3. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

 4. ใบสำาคัญประจำาตัวต่างด้าวของพ่อ-แม่ ในกรณีที่พ่อแม่เป็นต่างด้าว

 5. หลักฐานทางทหาร กรณีที่เป็นผู้ชาย อายุ 17 – 45 ปี

 6. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า กรณีที่เป็นผู้หญิง ซึ่งสมรสหรือหย่า 

แล้วแต่กรณี

 นอกจากนีต้้องเตรียมเงินไปดว้ย จำานวน 1,035 บาท ซึง่เปน็ค่าธรรมเนยีมค่า

อากรแสตมป ์คา่เขยีนคำารอ้ง และคา่ถา่ยรปู เมือ่ย่ืนคำารอ้งพรอ้มหลักฐานเรยีบรอ้ย

แลว้หลงัจากน้ันอกี 3 วนัทำาการ กไ็ปขอรบัหนงัสอืเดินทางได ้หรือจะจา่ยค่าแสตมป์

ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ก็ได้

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในการทำาหนังสือเดินทางเป็นเงิน 1,000 บาท หาก

ประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก 35 บาท (รวม

เป็นเงิน 1,035 บาท)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี

 อย่า!...ยื่นคำาร้องขอหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ทั้งที่หนังสือเดินทางที่มีอยู่

ยังไม่หมดอายุ เพราะเป็นการกระทำาที่ส่อเจตนาสุจริต ต้องเสียเวลาและเสียเงิน

เปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์

 อย่า!...แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในหนังสือเดินทาง 

เพราะจะทำาให้หนังสือเดินทางฉบับนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป

 ผู้ท่ีใช้หนังสือเดินทางปลอม จะมีความผิดทางอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม
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 เม่ือหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศ ต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทอ้งทีแ่ลว้นำาหลกัฐานไปแจ้งความตอ่กองหนังสอืเดนิทาง กระทรวงการตา่งประเทศ 

ใหย้กเลกิหนงัสอืเดนิทางนัน้ เพือ่ปอ้งกนัมใิหบ้คุคลอืน่นำาหนงัสอืเดนิทางทีส่ญูหาย

นั้นไปใช้ในทางมิชอบ เช่น ใช้ทำาหนังสือเดินทางปลอม

 กรณี ที่หนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อ

ออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้

ความรู้เรื่องวีซ่า

 วีซ่า คือ “ตรา” ที่ประทับลงในหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยสถานทูต 

หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ

ได้ การเดินทางไปต่างประเทศนอกจากต้องมีหนังสือเดินทางแล้ว ต้องตรวจสอบ

ว่าจะต้องขอวีซ่าเข้าเมืองแบบใด

ทุกประเทศท่ียอมให้คนต่างชาติเข้าไปทำางาน คนทำางานต้องได้รับวีซ่าประเภททำางาน

เพราะบางประเทศคนต่างชาติสามารถเข้าเมืองเพื่อท่องเท่ียวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

หากเข้าไปท่องเท่ียวไม่เกินระยะเวลาท่ีกำาหนด เช่น 15 วัน 30 วัน เป็นต้น

 หากท่านไปทำางานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท่านต้องได้รับวีซ่า

ประเภททำางานเท่าน้ัน คนหางานท่ีใช้วีซ่าเข้าเมืองแบบนักท่องเท่ียวจะถูกผู้หลอกลวง

พาไปเร่ร่อนหางานทำา หากได้งานก็มักจะได้ค่าจ้างต่ำา ไม่มีสวัสดิการใดๆ เมือ่เจบ็ปว่ย

หรือประสบอันตรายจากการทำางานก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย เวลาทำางาน

ก็ต้องคอยหลบซ่อนตัว เพราะหากถูกทางการจับตัวได้ก็จะได้รับโทษตามกฎหมาย

ของประเทศน้ันและจะต้องถูกเนรเทศ บางคนโชคร้ายเสียชีวิตในขณะท่ีหลบซ่อนตัว

ทำางานอยู่ ครอบครัวทางบ้านจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น

ทุกประเทศต่างก็มีกฎหมายเป็นของตนเองท่ีจะยอมหรือไม่ยอมให้จ้างคนต่างชาติในอาชีพ

หรือตำาแหน่งงานใด เป็นจำานวนมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะยอมให้คนงานต่าง

ชาติเข้าไปทำางานได้อย่างเสรี
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 พวกมิจฉาชีพมักจะหลอกพาคนงานไปเร่ร่อนหางานทำาในประเทศท่ียอมให้

คนต่างชาติเข้าเมืองในระยะเวลา 15 ถึง 30 วัน เพื่อท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

เพราะสามารถหลอกคนหางานเข้าเมืองได้โดยง่าย ผู้ที่หลอกจะพูดจาชวนเช่ือว่า 

หากไม่ได้ไปภายใน 1 เดือนจะคืนเงินให้ทันที

 ดังนั้น หากมีผู้เข้ามาชักชวนให้ไปทำางานในต่างประเทศ หรือได้รู้จาก

ข่าวหนังสือพิมพ์ หรือได้ยินได้ฟังมาว่ามีการเปิดรับแรงงานไทย ก็ขอให้ฟังหูไว้หู

และอย่าตื่นข่าวลือ ถ้าไม่อยากถูกหลอก และทางที่ดีควรตรวจสอบข้อมูลจาก

กรมการจดัหางาน หรอืสำานกังานจัดหางานจงัหวดัทีท่า่นมภีมิูลำาเนาอยูก่่อนตดัสินใจ

อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทำางานต่างประเทศ

 ผูร้บัอนญุาตจดัหางานเพือ่ไปทำางานในต่างประเทศจะเรยีกหรอืรับคา่บรกิาร

และค่าใช้จ่ายจากคนหางานได้ไม่เกินจำานวนดังนี้

 ค่าบริการ ไม่เกินค่าจ้างเดือนแรก 1 เดือน สำาหรับสัญญาจ้างที่มีกำาหนด

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีสัญญาจ้างมีกำาหนดระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี

ต้องลดค่าบริการลงตามส่วน

 ค่าใช้จ่าย เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินจำานวน 3 เท่าของค่าจ้างรายเดือน กรณี

สัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การจัดหางานไปทำางานในประเทศอิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี 

ที่มีสัญญาจ้างกำาหนดระยะเวลาต้ังแต่สองปีขึ้นไป ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป

ทำางานในต่างประเทศ เรียกหรือรับค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำานวนส่ีเท่า

ของค่าจ้างรายเดือนที่คนหางานจะได้รับจากนายจ้างในเดือนแรก

ปัจจุบันการจัดส่งคนหางานไปทำางานอิสราเอลในตำาแหน่งคนงานภาคเกษตร และส่งไป

ทำางานเกาหลีตามระบบ EPS กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเท่าน้ัน บริษัทจัดหางานเอกชน

ไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปทำางานได้

 2. การจดัหางานเพ่ือไปทำางานในไตห้วัน ทีม่สีญัญาจา้งกำาหนดระยะเวลา
น้อยกวา่สองป ีผูร้บัอนญุาตจดัหางานเพือ่ไปทำางานในตา่งประเทศจะเรยีกหรอืรบั
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคนหางานได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำานวนสองเท่าครึ่งของ
ค่าจ้างรายเดือนที่คนหางานจะได้รับจากนายจ้างในเดือนแรก
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คำาเตือน

 1. ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำางานในต่างประเทศออกใบรับเงิน

ให้แก่คนหางานทันที เมื่อรับเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย

 2. หา้มมใิหผู้ร้บัอนญุาตจดัหางานเพือ่ไปทำางานในตา่งประเทศหรอืรบัเงนิ

หรือทรัพย์สินอ่ืนใดจากคนหางานนอกจากค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งเรียก

หรือรับได้ไม่เกินอัตราที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำาหนด

 3. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำางานในต่างประเทศเรียกหรือ

รับค่าบริการจากคนงานล่วงหน้าเกินสามสิบวันก่อนเดินทางในกรณีมีเหตุจำาเป็น

อาจร้องขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางได้ไม่เกินสามสิบวัน

 ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 2 หรือ 3 จะต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงปี และปรับห้าเท่า

ของคา่บริการ และหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกินหรอืเรยีกลว่งหนา้ หรอืสามเทา่ของเงนิ

หรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่รับไว้เป็นประกันค่าบริการ และหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

โครงการ “การทูตเพื่อประชาชน”  ของกระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์แบบคำาแปล

เอกสารสำาคัญต่าง ๆ ข้ึนเพื่อบริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า แต่การขอให้รับรองเอกสาร 

คิดค่าธรรมเนียมหน้าละ 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ 

โทร.0-2575-1056-61 

เอกสารอื่นที่จำาเป็น

 ผูท้ีท่ำางานในตา่งประเทศมกัประสบปญัหาเกีย่วกบัการขอลดหย่อนภาษีเงนิได้

ในประเทศที่ตนเดินทางไปทำางาน ตลอดจนขอใบอนุญาตต่างๆ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารที่จำาเป็นติดตัวไปด้วย เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประจำาตัวประชาชน 

ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น และบางทีแม้จะมีเอกสารดังกล่าวติดตัวไป 

แตก่ไ็มไ่ด้แปลเอกสารนัน้ และให้ฝ่ายสัญชาตแิละนติกิรณ์ กระทรวงการตา่งประเทศ

รับรองคำาแปลก่อน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

และทำาให้การดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องล่าช้าเสียหาย
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 ดังนั้นก่อนการเดินทางไปทำางานต่างประเทศ

 • สอบถามจากหน่วยงาน หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ละเอียดว่าต้องนำาเอกสารใด

  ติดตัวไปบ้าง

 • แปลเอกสารเหลา่นัน้เป็นภาษาองักฤษ และใหฝ่้ายสัญชาตแิละนติกิรณ์

  กระทรวงการต่างประเทศรับรองคำาแปล

 • ต้องสอบถามให้แน่ใจด้วยว่าต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอ่ืน เช่น ภาษาจีน

  กรณไีปทำางานในไต้หวัน หรอืภาษาอารบิค กรณไีปทำางานในซาอดุอิาระเบยี

  หรือไม่

ข้อแนะนำาก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำางานต่างประเทศ

 คนหางานที่มีความต้องการจะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ มีข้อแนะนำา

ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปทำางานต่างประเทศดังนี้

 1.  มีงานที่มั่นคงหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วไม่ควรไป

 2.  ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำาตัว ไม่ควรไป

 3.  ถ้าต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ไม่ควรไป

 4.  คำานวณรายรบั – รายจ่าย ใหดี้ว่าการเดนิทางไปทำางานคุม้กบัคา่ใชจ้า่ย

ที่เสียไปหรือไม่

 5.  สมัครงานกับบริษัทจัดหางานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย อย่าสมัครงาน

กับสาย/นายหน้าเถื่อน

 6.  ตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนว่าบริษัทจัดหางานที่สมัครงาน

มีงานจริงหรือไม่

 7. ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร

เพื่อเข้าบัญชีบริษัทจัดหางาน หรือผู้รับอนุญาตจัดหางานโดยตรง

 8.  หลักฐานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ใบปลวิรบัสมัครงาน สำาเนาบตัรประชาชน

ผู้ชักชวนไปทำางาน ทะเบียนรถยนต์ต้องจดจำาและรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

 9.  เมือ่จา่ยเงนิแล้วใหข้อใบเสร็จรับเงนิจากบรษิทัจดัหางานไวเ้ป็นหลักฐาน 

กรณีกู้เงินจากธนาคารหรือนายทุนต้องมีหลักฐานเอกสารว่าจ่ายเงินให้กับบริษัท

จัดหางานจำานวนเท่าใด



42 คู่มือ

           การไปทำางานต่างประเทศ

 10. หลงัจากจา่ยเงนิแล้ว 1 เดอืน ยังไมไ่ดเ้ดนิทางใหแ้จง้เจา้หนา้ทีท่ีส่ำานกังาน

จัดหางานจังหวัด หรือกรมการจัดหางานทันที อย่าช้า

 11. กอ่นเดนิทางไปทำางานตา่งประเทศจะต้องเขา้รบัการอบรมจากกรมการ

จัดหางานก่อน อย่าเชื่อใครว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ไม่ต้องอบรม

 12. คนหางานจะต้องเดินทางออกไปทำางานโดยผ่านด่านตรวจคนหางาน 

และต้องยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง ผู้ใดไม่ผ่านด่าน

ตรวจคนหางานถูกหลอกแน่นอน

หน่วยงานภายในสำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

                                       โทร. 0-2245-6499, 0-2245-6500

ฝ่ายพิจารณาการไปทำางานต่างประเทศ 1            โทร. 0-2245-6712-3

 - หน้าท่ีความรับผิดชอบพิจารณาอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ได้แก่ ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, ไต้หวัน, 

ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, เวียดนาม,ออสเตรเลีย

ฝ่ายพิจารณาการไปทำางานต่างประเทศ 2            โทร. 0-2245-6714-5

 - หน้าท่ีความรับผิดชอบพิจารณาอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกลาง, แอฟริกา, ยุโรปและอเมริกา

ฝา่ยพจิารณาการไปทำางานตามระบบ IOM และประเทศอืน่ๆ โทร. 0-2245-9428

(ประเทศอิสราเอลและประเทศอื่นๆ)

 - หน้าท่ีความรับผิดชอบสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตามความ

ต้องการของนายจ้างต่างประเทศ (ยกเว้นสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น)

ฝา่ยพจิารณาการไปทำางานตามระบบ EPS (สาธารณรฐัเกาหล)ี โทร. 0-2245-6716-7

 - หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตามความ

ต้องการของนายจ้างสาธารณรัฐเกาหลี
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ฝ่ายพิจารณาการไปทำางานตามระบบ IM (ประเทศญี่ปุ่น)   โทร. 0-2245-9428

 -  หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตาม

ความต้องการของนายจ้างประเทศญี่ปุ่น

ฝา่ยพจิารณาการไปทำางานตามระบบ TIC (ประเทศอสิราเอล) โทร. 0-2245-0978

 -  หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตาม

ความต้องการของนายจ้างประเทศอิสราเอล

ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำางานต่างประเทศ  โทร. 0-2245-9498

 -  หน้าที่ความรับผิดชอบการอบรมคนหางานก่อนไปทำางานต่างประเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำางานต่างประเทศ   โทร. 0-2245-6706-7

 - หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ

การดำาเนินงานของศูนย์บริการการไปทำางานต่างประเทศ (TOEA) พิจารณาให้ความ

เห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนหางานและสถานฝึกอบรมคนหางาน

ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ         โทร. 0-2245-6708-9

 -  หน้าท่ีความรับผิดชอบประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยใน

ต่างประเทศ เพ่ือกำาหนดทิศทางและวางแผนการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

ฝ่ายกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ   โทร. 0-2245-6710-1

 - หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบชว่ยเหลอืสมาชิกกองทนุฯ และสงเคราะห์แรงงานไทย

ที่เป็นสมาชิกที่ไปทำางานต่างประเทศให้มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ

ฝ่ายสำานักงานจัดหางาน   โทร. 0-2245-6496

 - หน้าท่ีความรับผิดชอบคำาขอใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำางานในต่างประเทศ 

คำาขอจดทะเบยีนลกูจ้าง/ตวัแทนจัดหางาน ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางทะเบยีนต่างๆ

ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ        โทร. 0-2245-9435-6

 - หน้าที่ความรับผิดชอบรับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล

คนหางานที่ประสงค์จะไปทำางานในต่างประเทศ
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ข้อควรคิด
 1. การไปทำางานเมืองนอกไม่ใช่เรื่องโก้ หรือจะทำาให้รวยทุกคน

 2. คนที่ไปทำางานเมืองนอกต้องอดทน บางคนต้องทุกข์กาย ทุกข์ใจ แต่ไม่มีใคร

  กล้าเล่าความจริงเพราะอาย

 3. คิดให้ดีว่าการไปทำางานเมืองนอกใครได้ประโยชน์มากท่ีสุด นายจ้างในต่างประเทศ

  บริษัทจัดหางาน นายทุนเงินกู้ หรือคนหางาน

 4. ถา้คนไทยไปทำางานเมืองนอกกนัหมด ในขณะทีเ่มอืงไทยคลาดแคลนแรงงาน 

  บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไร

 5. ถ้าทุกคนพร้อมใจไม่ยอมจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สนใจจะไป

  ทำางานเมืองนอก

  • บริษัทจัดหางานจะต้องมาอ้อนวอนขอให้ไป

  • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายจะถูกลง และเป็นไปตามกฎหมาย

 6. ผู้ที่อยากไปทำางานเมืองนอกจะถูกหลอกง่าย และยอมจ่ายค่าบริการ และ

  ค่าใช้จ่ายแพง แม้ว่าสายหรือนายหน้าจะไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้

  เพราะกลัวไม่ได้ไป

 7. จ่ายเงินไปเกือบแสนแล้วไม่ได้ไปทำางานสักที ก็ยังไม่กล้าไปร้องทุกข์ เพราะ

  ยังเชื่อที่เขาหลอกให้มีความหวังว่าจะได้บิน

 8. ไม่มีใครหลอกพวกเราได้ ถ้าเราไม่ยอมให้เขาหลอก เพราะความที่อยากไป

  เมืองนอกมาก
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เอกสารแนบ

สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำางานในต่างประเทศ
เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร

  ที่  ชื่อสถานทดสอบฝีมือ             ที่อยู่    โทรศัพท์             สาขาอาชีพ

       (ประเภทหน่วยงาน) 

 1  เกริกไทยพัฒนาฝีมือ เลขที่ 84/1 ถ.ศรีนครินทร์  0-2377-3440-2 ช่างไม้แบบ

  (ภาคเอกชน) หัวหมาก เขตบางกะปิ    ช่างไม้โครงสร้าง

   กรุงเทพมหานคร 10240   ชา่งเหลก็เสริมคอนกรีต

      ฯลฯ

 2  กรุงเทพบริการ เลขที่ 300 ซ.ลาดพร้าว 20  0-2938-7531 ช่างก่ออิฐ

  (ภาคเอกชน) ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล   ช่างไม้แบบ

   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   ช่างประปา

   10900   (เดินท่อ,ประกอบท่อ) 

      ฯลฯ

 3  ช่างเชื่อมอัล-การิม เลขท่ี 60/355 รามอินทรา 42 0-2966-4954-5 ช่างเชื่อมไฟฟ้า

  (ภาคเอกชน) ถ.รามอนิทรา คลองกุม่ เขตบงึกุม่   ช่างเช่ือมประกอบโครงสร้าง 

   กรุงเทพมหานคร 10230    ฯลฯ

4 ครัววันดี (ภาคเอกชน) เลขที ่294/16-17 ถ.ประดพิทัธ ์ 0-2279-9844-5 พนกังานประกอบอาหาร

   สามเสนใน เขตพญาไท 

   กรุงเทพมหานคร 10400  

 5  ศูนย์การศึกษา เลขที่ 21/848 หมู่ที่ 12  0-2399-1099 พนกังานประกอบอาหาร

  การปรุงอาหาร  ถ.บางนา-ตราด กม.2 บางนา

  (ภาคเอกชน) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 6 สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ เลขที่ 52/48 หมู่ที่ 4  0-2928-1496-8 ช่างไม้แบบ

  เทสติ้ง เซ็นเตอร์  สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ   ช่างก่ออิฐ

  (ภาคเอกชน) เทสต้ิง เซ็นเตอร์ ถ.ประชาอุทิศ    ช่างฉาบปูน

   สีกัน เขตดอนเมือง    ช่างปูกระเบื้อง ฯลฯ

   กรุงเทพมหานคร 10210  



46 คู่มือ

           การไปทำางานต่างประเทศ

 ที่  ชื่อสถานทดสอบฝีมือ             ที่อยู่    โทรศัพท์             สาขาอาชีพ

       (ประเภทหน่วยงาน) 

 7  สถานทดสอบ เลขท่ี 5/37 หมู่ท่ี 5 ถ.โยธินพัฒนา 0-2553-1767-9 ช่างไม้แบบ

  ฝีมือแรงงานทีดีซี  ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว   ช่างไม้โครงสร้าง

  (ภาคเอกชน) กรุงเทพมหานคร 10230   ช่างฉาบปูน ฯลฯ

8  วิทยาลัยดุสิตธานี  เลขท่ี 1 แก่นทอง ถ.ศรีนครินทร์  0-2361-7805         พนักงาน

  (ภาคเอกชน) หนองบอน เขตประเวศ      ทำาความสะอาด

   กรุงเทพมหานคร 10250   พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

      พนกังานประกอบอาหาร

      พนกังานผสมเครือ่งดืม่

9  บิสโก้ (ภาคเอกชน) เลขที่ 389 อ่อนนุช 39   0-2322-8082 ช่างไม้แบบ

   ถ.สุขุมวิท 77 สวนหลวง    ช่างก่ออิฐ

   เขตสวนหลวง     ช่างฉาบปูน ฯลฯ

   กรุงเทพมหานคร 10250 

10  วินซ์ (ภาคเอกชน) เลขท่ี 163 หมู่ท่ี 12 ถ.นวลจันทร์   0-2949-9572 ช่างไม้แบบ

   คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม    ช่างก่ออิฐ

   กรุงเทพมหานคร 10230   ช่างฉาบปูน ฯลฯ

11  แม่บ้านฮ่องกง  เลขท่ี 68-70 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  0-2271-1368 ผู้ช่วยงานบ้าน

  (ภาคเอกชน) สามเสนใน เขตพญาไท  

   กรุงเทพมหานคร 10400 

12  ไทยอัศวเลิศ  เลขที่ 4 ปุณณวิถี 24  0-2730-5626 ช่างไม้แบบ

  (ภาคเอกชน) ถ.สุขุมวิท 101 บางจาก    ช่างก่ออิฐ

   เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร    ช่างฉาบปูน ฯลฯ

   10260  

13 บีโอที (ภาคเอกชน) เลขท่ี 83 หมู่ท่ี 4 รามอินทรา 23  0-2552-2104 ช่างไม้แบบ  

   ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย์    ช่างก่ออิฐ

   เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร    ช่างฉาบปูน ฯลฯ

   10220  
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 ที่  ชื่อสถานทดสอบฝีมือ             ที่อยู่    โทรศัพท์             สาขาอาชีพ

       (ประเภทหน่วยงาน) 

14 แรงงาน พี เอ อี เทคนิคอล  เลขท่ี 69 อ่อนนุช 64 (สุขสมาน)  0-2322-0222 ช่างเชื่อมไฟฟ้า

  (ภาคเอกชน) 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             ที่อยู่    โทรศัพท์             สาขาอาชีพ

       (ประเภทหน่วยงาน) 

 1 สถานทดสอบฝีมือสุริยา  เลขท่ี 43 หมู่ท่ี 4 ถ.หนองแซง  0-4321-0381  ช่างเชื่อมไฟฟ้า

  (ภาคเอกชน) บ้านแฮด ขอนแก่น 40110   ช่างตัดโลหะ

      ช่างประกอบท่อ ฯลฯ

 2  บริษัท เชียงใหม่เทสติ้ง  เลขท่ี 143 หมู่ท่ี 2 บ้านมอญ  0-5396-0212 ช่างไม้แบบ

  เซ็นเตอร์ จำากัด  ถ.เชียงใหม่ สันกำาแพง   ช่างก่ออิฐ

  (ภาคเอกชน) สันกลาง เชียงใหม่ 50130   ช่างฉาบปูน ฯลฯ

 3  เบสท์พรหมมา  เลขที่ 2842/16 0-4421-3940-2 ช่างไม้แบบ

  (ภาคเอกชน) ถ.มิตรภาพในเมือง    ช่างก่ออิฐ

   เมืองนครราชสีมา    ช่างฉาบปูน ฯลฯ

   นครราชสีมา 30000  



48 คู่มือ

           การไปทำางานต่างประเทศ

 ที่  ชื่อสถานทดสอบฝีมือ             ที่อยู่    โทรศัพท์             สาขาอาชีพ

       (ประเภทหน่วยงาน) 

 4  สถานทดสอบ เลขท่ี 1125/16-17-18 หมู่ท่ี 1 0-4428-9603-4 ช่างไม้แบบ

  ฝีมือแรงงานเฟื่องฟู  ถ.เพชรมาตุคลา หัวทะเล   ช่างก่ออิฐ

  (ภาคเอกชน) เมืองนครราชสีมา   ช่างฉาบปูน ฯลฯ 

   นครราชสีมา 30000

5 ไทยพัฒนา (ภาคเอกชน) เลขที่ 33/1 ถ.ติวานนท์   0-2975-6306 ช่างไม้แบบ

   บ้านกลาง เมืองปทุมธานี   0-2975-6850 ช่างก่ออิฐ

   ปทุมธานี   ช่างฉาบปูน ฯลฯ

6  แรงงาน เค ที ซี  เลขท่ี 37/8 หมู่ท่ี 3 ถ.ลำาลูกกา  0-2998-6374 ช่างไม้แบบ

  (ภาคเอกชน) ลาดสวาย ลำาลูกกา   0-2998-6377 ช่างก่ออิฐ

   ปทุมธานี 12150   ช่างฉาบปูน ฯลฯ

7 บางเสาธง (ภาคเอกชน) เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 7   0-2725-5624 ช่างไม้แบบ

   บางนาการ์เด้น 3 ถ.บางเสาธง    ช่างก่ออิฐ

   บางเสาธง สมุทรปราการ    ช่างฉาบปูน ฯลฯ

   10450   

8  ไทยพัฒนาอุดรธานี  เลขที่ 294 หมู่ที่ 7  0-4224-1357 ช่างไม้แบบ

  เทสติ้งเซ็นเตอร์  ถ.มิตรภาพโนนสูง   ช่างก่ออิฐ

  (ภาคเอกชน) เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000   ช่างฉาบปูน ฯลฯ 

9  แม้นศรีอุดรธานี  เลขที่ 585/4-7 หมู่ที่ 4   ช่างไม้แบบ

  (ภาคเอกชน) ถ.อุดร-ขอนแก่น บ้านจั่น    ช่างก่ออิฐ

   เมืองอุดรานี อุดรธานี   ช่างฉาบปูน ฯลฯ 

10  แรงงาน อุบล ซี.เค.  เลขที่ 142 หมู่ที่ 5  0-4526-7845 ช่างไม้แบบ

  (ภาคเอกชน) ถ.ดำาน้ำาแซบ วารินชำาราบ    ช่างฉาบปูน

   อุบลราชธานี 34190   ชา่งเหลก็เสรมิคอนกรตี

      ช่างสีอาคาร ฯลฯ

11 อ.บ.ไทย (ภาคเอกชน) เลขท่ี 91 ถ.บูรพาใน ในเมือง   0-4524-1077 ช่างไม้แบบ

   เมืองอุบลราชธานี    ช่างฉาบปูน

   อุบลราชธานี 34000   ชา่งเหลก็เสรมิคอนกรตี 

      ช่างเชื่อมไฟฟ้า ฯลฯ




