1/3

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

นายจ้างขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเกิน 45 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานใน
ต่างประเทศตามมาตรา 49 ทวิ (2) และ (3)
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศและการส่งลูกจ้าง
เดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งลูกจ้างไป
ฝึกงานในต่างประเทศ)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (ชั้น 3) ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-246257
โทรสาร 055-249228

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

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. นายจ้างซึ่งประสงค์จะส่งลู กจ้ างซึ่งทางานในกิจการตามวัตถุประสงค์ข องนายจ้างไปฝึ กงานใน
ต่างประเทศ เกิน 45 วัน โดยลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับในต่างประเทศ ต่ากว่าอัตราและ
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนด หรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน
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2. การส่งลูกจ้างไปฝึกงานดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่นใดมิได้
3. นายจ้างซึ่งส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจ้าง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ประทับตราลงนามในสัญญา
ฝึกงาน / เสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา/ลงนาม
ในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้าง
ที่ได้รับอนุญาตส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ /
ลงนามแบบ จง.12

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ จง. 44) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน จานวน
1 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
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3. สาเนารายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือเชิญฝึกงานจากต่างประเทศ หรือข้อตกลงของบริษัทในต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน จานวน 1 ฉบับ (เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นไทยด้วย)
6. หลักสูตรการฝึกงานในต่างประเทศ จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัท เช่น ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐาน
การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตให้นาผู้ฝึกงานเข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
9. สัญญาฝึกงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไขดังนี้ จานวน 4 ฉบับ
9.1 ระยะเวลาการฝึกงาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน
9.4 ค่ารักษาพยาบาล
9.5 อัตราเบี้ยเลี้ยง
9.6 การจ่ายค่าจ้างในประเทศไทย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ไปฝึกงานเต็มตามเงินเดือนที่ได้รับโดย
นายจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างในประเทศไทย
10. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ ระบุตาแหน่ง/สาขาที่ไปฝึกงาน จานวน 1 ชุด
11. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ จานวน 4 ชุด
12. หนังสือมอบอานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นและติดต่อเรื่อง กรณีนายจ้าง
ไม่มายื่นเอง (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) จานวน 1 ฉบับ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1. สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2. นายจ้าง หรือผู้รับมอบอานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ชุดละ 10 บาท
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-246257
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบคาขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ จง.44)

