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การขออนุญาตส่ งลูกจ้ างไปฝึ กงานต่ างประเทศเกิน 45 วัน
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 49 ทวิ
(3) กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศ
และการส่ งลูกจ้างเดิ นทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่ อง
การยืน่ รายการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรของลูกจ้าง
2. สถานทีย่ ื่นคําขอ
2.1 ส่ วนกลาง (กรุ งเทพมหานคร)
- สํานักงานบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุ งเทพ 1-10 เขต
2.6 ส่ วนภูมิภาค
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
3. ผู้มีอาํ นาจพิจารณา
อธิบดีกรมการจัดหางานหรื อผูท้ ี่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย
4. แบบคําขอ
แบบ จง.44 (แบบแจ้งการส่ งลูก จ้างไปฝึ กงานในต่ างประเทศเกิ น 45 วัน ตามมาตรา 49
ทวิ (3)
5. เอกสารประกอบการยื่นแบบแจ้ ง
(1) แบบแจ้งการส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศเกิน 45 วัน ตามมาตรา 49 ทวิ(3) (แบบ
จง.44) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน
(2) หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริ ษทั ฯ (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
(3) รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ (แบบ บอจ.5) จํานวน 1 ชุด (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
(4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 1 ชุด
(5) หนังสื อเชิ ญฝึ กงานจากต่างประเทศ หรื อข้อตกลงของบริ ษทั ในต่างประเทศเกี่ ยวกับ
การจัดส่ งลูกจ้างไปฝึ กงาน จํานวน 1 ชุด
(6) ตารางฝึ กงาน จํานวน 1 ชุด
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(7) หลักฐานแสดงว่าลูกจ้าง เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ โดยใช้ ภ.ง.ด. 1 (ย้อนหลัง 6 เดื อน)
หรื อหลักฐานการเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรื อบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลของ
ประกันสังคม จํานวน 1 ชุด
(8) หลักฐานแสดงการอนุ ญาตให้นําผูฝ้ ึ กงานเข้าประเทศ เช่ น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี . ฯลฯ จํานวน
1 ชุด
(9) สัญญาฝึ กงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้
(9.1) ระยะเวลาการฝึ ก วัน เวลา วันหยุด
(9.2) สวัสดิการ อาหาร ที่พกั
(9.3) ค่าโดยสารเครื่ องบิน
(9.4) ค่ารักษาพยาบาล
(9.5) อัต ราค่ า เบี้ ยเลี้ ยง ต้อ งไม่ ต่ ํา กว่ า ตามประกาศกรมการจัด หางาน เรื่ อง
หลักเกณฑ์การส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศและการส่ งลูกจ้างเดินทางกลับ พ.ศ. 2538
(9.6) การจ่ายค่าจ้างในประเทศไทย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ไปฝึ กงานเต็มตาม
เงินเดือนที่ได้รับ โดยนายจ้างนําเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างในประเทศไทย
(10) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างส่ งไปฝึ กงานในต่างประเทศระบุตาํ แหน่ ง/สาขาที่ฝึกงาน
จํานวน 1 ชุด
(11) บัญ ชี รายชื่ อลูกจ้างที่ ได้รับอนุ ญ าตให้น ายจ้างส่ งไปฝึ กงานในต่ างประเทศ จํานวน
4 ชุด
(12) หนั ง สื อ มอบอํา นาจของนายจ้า งมอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งมายื่ น เรื่ อ ง
(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และถ่ายสําเนา จํานวน 2 ชุด
(13) หนังสื อขอส่ งพนักงาน/ลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิเทศ จํานวน 1 ชุด
6. การตรวจคําขออนุญาต และหลักฐาน
(1) รายชื่อบริ ษทั และสถานที่ต้ งั สํานักงานหรื อสํานักงานสาขาในแบบ จง.44 ต้องตรงกับ
หนังสื อรับรองการจดทะเบียน
(2) รายละเอียดนายจ้างผูย้ ื่นแบบแจ้ง (จง.44) คือ นายจ้างตามหลักฐาน ข้อ (1) ไม่ใช่ ผรู ้ ับ
อํานาจและต้องมีประทับตรานิติบุคคลด้วย
(3) ตรวจหลักฐานการมอบอํานาจการยืน่ แบบแจ้ง
(4) ตรวจเอกสารว่าผูฝ้ ึ กงานเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ในประเทศไทย
(5) ตรวจสัญญาฝึ กงานในต่างประเทศว่าเงื่อนไขไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนด
(6) ตรวจรายชื่อลูกจ้างที่จะไปฝึ กงานในต่างประเทศ
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(7) ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานที่ระบุในท้ายแบบ จง.44
(8) ตรวจหลักฐานการได้รับอนุญาตเข้าประเทศที่จะไปฝึ กงานในต่างประเทศ
7. การจัดเรียงเอกสาร
(1) คําขออนุ ญ าตส่ งลู ก จ้างไปฝึ กงานในต่ างประเทศเกิ น 45 วัน ตามมาตรา 49 ทวิ (3)
(แบบ จง.44) ซึ่ งกรอกข้อ ความให้ ครบถ้ว น 1 ชุ ด ผูล้ งนามในคําขออนุ ญ าตต้องเป็ นกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการในนามของบริ ษทั หรื อเป็ นตัวนายจ้างที่แท้จริ ง
(2) เอกสารรับรองของส่ วนราชการแสดงฐานะหรื อกิ จการขอผูข้ ออนุ ญาต เช่น หนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 1 ชุด รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 1 ชุด
(3) สัญญาหรื อหนังสื อเชิ ญไปฝึ กงานในต่างประเทศ จํานวน 1 ชุ ด เอกสารดังกล่าวหาก
เป็ นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็ นภาษาไทยด้วย
(4) เอกสารของประเทศที่ลูกจ้างจะไปฝึ กงานที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าประเทศได้ เช่น วีซ่า ,
เอ็น.โอ.ซี ฯลฯ 1 ชุด
(5) สัญญาฝึ กงาน ซึ่ งกําหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับระยะเวลาการไปฝึ กงาน อัตราค่าจ้างใน
ประเทศไทยและอัตราเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศที่ลูกจ้างจะได้รับในระหว่างฝึ กงาน สวัสดิการต่าง ๆ
ที่นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างในระหว่างฝึ กงาน เช่น อาหาร ที่พกั ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปและกลับ ฯลฯ
(6) หลักฐานแสดงการเป็ นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างที่ส่งไปฝึ กงาน
ต่ างประเทศเป็ นลู ก จ้างของนายจ้างจริ ง โดยระบุ ว นั เดื อ น ปี ที่ เริ่ ม จ้าง ตําแหน่ ง ฯลฯ เอกสาร
ดังกล่าวนี้อาจเป็ นสัญญาจ้างหรื อเอกสารอื่น ๆ ก็ได้
(7) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่จะไปฝึ กงานในต่างประเทศ จํานวน 1 ชุด
(8) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างส่ งไปฝึ กงานในต่างประเทศ
(9) หนังสื อมอบอํานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาติดต่อเรื่ อง (พร้อม
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
8. การดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและวันที่รับเรื่ อง กรณี ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องให้คืน
ผูม้ ายืน่ คําขอฯ และบันทึกเหตุผล
(2) เมื่อตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องดําเนินการ ดังนี้
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- สรุ ป เงื่ อ นไขการฝึ กงาน และเสนอความเห็ น ต่ อ หั ว หน้ า งานเพื่ อ นํ า เสนอ
ตามลําดับชั้น เพื่ออธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุญาตต่อไป
- เมื่ออธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีลงนามแล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
(3) ประทับ ตรายางครุ ฑ ในสัญ ญาฝึ กงานทุ ก ชุ ด บัญ ชี รายชื่ อ ลู ก จ้างที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้
นายจ้างส่ งไปฝึ กงานทุกแผ่น
(4) มอบหนังสื ออนุ ญาตให้ลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศพร้ อมกับสัญญาจ้างฝึ กงาน
(2 ชุ ด ) บัญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก จ้า งที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปฝึ กงาน (3 ชุ ด ) หนั ง สื อ มอบอํา นาจ (1 ชุ ด )
(เจ้าหน้าที่ เก็บไว้ในเรื่ องอย่างละ 1 ชุ ด) ให้นายจ้างหรื อผูร้ ั บมอบอํานาจนําไปยื่นต่อฝ่ ายกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ หรื อเจ้าหน้าที่งานอบรมปฐมนิเทศ คนหางานของ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิ เทศก่อนเดินทางไปฝึ กงานในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดท้ายหนังสื ออนุญาต
(5) หลังจากอบรมหรื อปฐมนิ เทศแล้วให้ม อบหนังสื ออนุ ญ าตตามข้อ (4) บัญ ชี รายชื่ อ
ลูกจ้างซึ่งประทับตรายางครุ ฑและสัญญาฝึ กงานในต่างประเทศ ซึ่งประทับตรายางครุ ฑพร้อม จง.12
จํานวน 1 ชุ ด สําหรับลูกจ้าง 1 ราย ให้นายจ้างเพื่อนําไปให้ลูกจ้างที่ จะเดิ นทาง สําหรั บแสดงต่อ
ด่านตรวจคนหางานก่อนเดินทางต่อไป
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แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้ างทีส่ ่ งไปฝึ กงานในต่ างประเทศ
ตามมาตรา 49 ทวิ

ลําดับที่

นายจ้างในประเทศไทย
บริ ษทั /หจก................................................................................................
............................................................................................................
แจ้ง/ได้รับอนุญาตส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศเมื่อ..........................
จํานวน.....................คน
เป็ นเวลา...........................วัน
ชื่อ - สกุลลูกจ้าง
เลขที่หนังสื อ
ตําแหน่งที่ไปฝึ กงาน
เดินทาง

สถานที่ฝึกงานในต่างประเทศ
....................................................................................................................โดย
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
การเดินทางไปฝึ กงาน
ตั้งแต่วนั ที่
ถึงวันที่

นายจ้างยืน่ รายงานพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทางของลูกจ้างแต่ละคน ดังนี้
1. หน้าหนังสื อเดินทางที่ปรากฏและเลขที่หนังสื อเดินทาง
2. หน้าหนังสื อเดินทางที่ปรากฏเครื่ องหมายตราประทับของสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง แสดงวันที่เดินทางออกไปและกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

วันที่กลับเข้ามา
ในราชอาณาจักร

ตําแหน่งที่ทาํ ใน
ปัจจุบนั

หมายเหตุ

รวมลูกจ้างที่เดินทางกลับจํานวน.............คน ชาย...........คน หญิง.............คน
ลงชื่อ................................................................
(............................................................)
ตําแหน่ง.................................................................ผูร้ ายงาน
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ขั้นตอนการขออนุญาตพา/ลูกจ้ างไปทํางาน/ฝึ กงานในต่ างประเทศ
นายจ้าง/สถานประกอบการ/ผูร้ ับมอบอํานาจจากนายจ้างยืน่ แบบ

เจ้าหน้าที่รับคําขอ/ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการจัดตั้งบริ ษทั นายจ้างเอกสารการได้งาน/
หนังสื อเชิญฝึ กงานจากนายจ้างในต่างประเทศ, หลักฐานแสดงการอนุญาตให้นาํ คนหางานเข้าประเทศ,
สัญญา, บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ให้พา/ส่ งไปฝึ กงาน/ทํางาน,และบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ/ผูร้ ับมอบอํานาจ แก้ไขเอกสาร

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลังจากดําเนินการแก้ไขแล้ว
หัวหน้างานพิจารณาและเสนอความเห็นการพิจารณา

หัวหน้าฝ่ ายพิจารณาและเสนออธิบดีหรื อผูท้ ี่อธิบดีมอบหมายพิจารณา

อธิบดีบ
หรืเงิอน
ผูท้ เข้ี่อธิาบกองทุ
ดีมอบหมายพิ
จารณาลงนามในหนั
สื อ น
การรั
นและออกบั
ตรสมาชิกงกองทุ
อนุญาตให้ส่ง/พาลูกจ้างไปทํางาน/ฝึ กงานในต่างประเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม 2 วัน
ทําการ

