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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การรับแจ้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเองของคนหางาน
พ.ศ. 2547
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทํางานบนเรือเดินทะเลในต่างประเทศ พ.ศ.
2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เลขที่ 18 ถนนไชยบุรี ตําบล วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
คูหาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-614141 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนหางานที่อยู่ในประเทศไทยที่ติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศเพื่อจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
ด้วยตนเอง โดยมิได้ทําสัญญาจัดหางานหรือไม่ผ่านผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ หรือ
กรมการจัดหางาน ให้ยื่นแบบแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศดัวยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานตามที่
กําหนดไว้ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่ส มบูร ณ์ เป็น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
/ บันทึกข้อมูล และออกเอกสารแบบรายงาน
การเดินทางไปทํางานนอกราชอาณาจักร
(จง. 12)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3. เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา/ลงนามใน
แบบรายงานการเดินทางไปทํางานนอก
ราชอาณาจักร (จง. 12)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
แบบแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง. 39) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาสัญญาว่าจ้างซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
คนไทยในประเทศนั้น จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทํางานในประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน (วีซ่า) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีบุคคลอายุต่ํากว่า 20 ปี ไปทํางาน) จํานวน
1 ฉบับ

1.
2.
3.
4.
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7. สําเนาหนังสือคนประจําเรือ (SEAMAN BOOK) (กรณีทํางานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล OFF SHORE)
(และทํางานบนเรือเดินทะเลในต่างประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาหนังสือเชิญจากนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง (กรณีทํางานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล OFF SHORE)
(และทํางานบนเรือเดินทะเลในต่างประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาสัญญาจ้าง (กรณีทํางานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล OFF SHORE และทํางานบนเรือเดินทะเล
ในต่างประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
10. สํา เนาหนัง สือ รับ รองหรือ เอกสารเชิญ ให้ ไปเก็ บ ผลไม้ป่ า (ถ้ า มี ) (กรณีเ ก็บ ผลไม้ ป่า ตามฤดูก าลใน
ต่างประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
11. สําเนาหนังสือผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ (SAFETY BOOK) (กรณี
ทํา งานเกี่ย วกับ อุ ต สาหกรรมน้ํา มัน และก๊ า ซ และกรณีทํา งานนอกชายฝั่งทะเลหรื อในทะเล OFF
SHORE) จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคําขอ
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
18 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 074-614141 www.doe.go.th/phatthalung
- ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567
- E-Mail:damrongdhama@gmail.com
- สายด่วน 1694

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง. 39)

