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การขออนุญาตพาลูกจ้ างไปทํางานต่ างประเทศ
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
พระราชบั ญ ญั ติ จ ั ด หางานและคุ ้ ม ครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญ ญัติจดั หางานและคุ ม้ ครองคนหางาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 49 และระเบี ยบ
กระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2538
2. สถานทีย่ ื่นคําขอ
2.1 ส่ วนกลาง (กรุ งเทพมหานคร)
- สํานักงานบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุ งเทพ 1-10 เขต
2.4 ส่ วนภูมิภาค
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
3. ผู้มีอาํ นาจพิจารณา
อธิบดีกรมการจัดหางานหรื อผูท้ ี่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย
4. แบบคําขอ
แบบ จง.23 (คําขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศ)
5. หลักฐานทีใ่ ช้ ยื่นประกอบการพิจารณา
(1) คําขออนุญาตฯ (แบบ จง.23) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน จํานวน 1 ชุด
(2) หนังสื อรับรองนิติบุคคลของบริ ษทั ฯ (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
(3) รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
(4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 1 ชุด
(5) สัญญาหรื อเอกสารแสดงการได้งาน เช่น สัญญาที่นายจ้างประมูลงานในต่างประเทศ
ฯลฯ จํานวน 1 ชุด
(6) หลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ใช้ ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดื อน) หรื อ
หลั ก ฐานการเข้า เป็ นสมาชิ ก กองทุ น ประกั น สั ง คมหรื อบั ต รรั บ รองสิ ทธิ ก าร
รักษาพยาบาลของประกันสังคม จํานวน 1 ชุด
(7) หลักฐานแสดงการอนุญาตให้นาํ คนงานเข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ จํานวน 1 ชุด
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(8) หลักฐานจ้างแรงงานในต่างประเทศ ซึ่งอย่างน้อย จํานวน 4 ชุด ต้องระบุเงื่อนไขดังนี้
8.1 ระยะเวลาการทํางาน
8.2 สวัสดิการอาหาร ที่พกั
8.3 ค่าโดยสารเครื่ องบิน
8.4 ค่ารักษาพยาบาล
8.5 ค่าจ้าง (ไม่ต่าํ ว่าอัตรามาตรฐานที่กรมกําหนด)
8.6 การทําประกันชี วิตให้ลูกจ้างโดยมีผลครอบคลุมทั้งในและนอกเวลาทํางาน
บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปทํางานในต่างประเทศและสาขาที่ไปทํางานในต่างประเทศ จํานวน 4 ชุด
(9) บัญ ชี รายชื่ อลู ก จ้างที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้น ายจ้างพาไปทํางานในต่ างประเทศ จํานวน
4 ชุด
(11) หนังสื อมอบอํานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมายื่น และติดต่อ
เรื่ องกรณี นายจ้างไม่มาติดต่อเอง (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) จํานวน 1 ชุด
(12) หนังสื อขอส่ งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
6. การตรวจคําขออนุญาตและหลักฐาน
(1) รายชื่อบริ ษทั และสถานที่ต้ งั สํานักงานหรื อสํานักงานสาขาในแบบ จง.23 ต้องตรงกับ
หนังสื อรับรองการจดทะเบียน
(2) รายละเอียดนายจ้างผูย้ นื่ แบบแจ้งในแบบ จง.23 คือนายจ้างตามหลักฐานข้อ (1) ไม่ใช่
ผูร้ ับมอบอํานาจและต้องมีประทับตรานิติบุคคลด้วย
(3) ตรวจหลักฐานการมอบอํานาจการยืน่ แบบแจ้ง
(4) ตรวจเอกสารว่าผูท้ ี่จะส่ งไปทํางานต่างประเทศเป็ นลูกจ้าง
(5) ตรวจสัญญาจ้างงานในต่างประเทศว่าเงื่อนไขไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนด
(6) ตรวจรายชื่อลูกจ้างที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
(7) ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานที่ระบุในท้ายแบบ จง.23
(8) ตรวจหลักฐานการได้รับอนุญาตเข้าประเทศที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
7. การจัดเรียงเอกสาร
(1) คําขออนุ ญาต (แบบ จง.23) ซึ่ งกรอกข้อความให้ครบถ้วน จํานวน 1 ชุด ผูล้ งนามใน
คําขออนุญาตต้องเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอาจกระทําการในนามของบริ ษทั หรื อตัวนายจ้างที่แท้จริ ง
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(2) เอกสารรับรองของส่ วนราชการแสดงฐานะหรื อกิจการของผูข้ ออนุ ญาต เช่น หนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิ ติบุคคล จํานวน 1 ชุด รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น จํานวน
1 ชุด
(3) สัญญาหรื อเอกสารแสดงการได้งาน เช่น สัญญาที่นายจ้างประมูลงานได้ในต่างประเทศ
ฯลฯ จํานวน 1 ชุด เอกสารดังกล่าวหากเป็ นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็ นภาษาไทยด้วย
(4) เอกสารของประเทศที่ลูกจ้างจะไปทํางานที่อนุ ญาตให้ลูกจ้างเข้าประเทศได้ เช่น วีซ่า,
เอ็น.โอ.ซี ฯลฯ จํานวน 1 ชุด
(5) สัญญาจ้างกรณี ส่งลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศ ซึ่งกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างและต้องมีมาตรฐานไม่ต่าํ กว่าการคุม้ ครองแรงงานในประเทศที่ลูกจ้างจะเดินทางไปทํางาน
ตลอดจนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมสําหรับค่าครองชีพในประเทศนั้น
(6) หลักฐานแสดงการเป็ นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างที่พาไปทํางาน
ต่างประเทศ เป็ นลูกจ้างของนายจ้างจริ ง โดยระบุวนั เดือนปี ที่เริ่ มจ้าง ตําแหน่ง ฯลฯ เอกสารดังกล่าว
นี้อาจะเป็ นสัญญาจ้างหรื อเอกสารอื่น ๆ ก็ได้
(7) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
(8) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างพาไปทํางานในต่างประเทศ
(9) หนังสื อมอบอํานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาติดต่อเรื่ องพร้อม
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
8. การดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเห็นครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและวันที่รับเรื่ อง กรณี ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ให้คืน
ผูม้ ายืน่ และบันทึกเหตุผล
(2) เมื่อตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องดําเนินการ ดังนี้
- สรุ ปเงื่อนไขการจ้างและเสนอความเห็ นต่อหัวหน้างานเพื่อนําเสนอตามลําดับ
ขั้น เพื่ออธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุญาตต่อไป
- เมื่ออธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีลงนามแล้วให้ดาํ เนินการดังนี้
(3) ประทับ ตรายางครุ ฑ ในสั ญ ญาทํางานทุ ก ชุ ด บัญ ชี รายชื่ อลู ก จ้างที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้
นายจ้างพาไปทํางานทุกแผ่น
(4) มอบหนังสื ออนุ ญาตให้ลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศพร้อมสัญญาทํางาน จํานวน
2 ชุ ด บัญชี รายชื่ อลูกจ้างที่ ได้รับอนุ ญาตให้ไปทํางาน จํานวน 3 ชุ ด หนังสื อมอบอํานาจ จํานวน
1 ชุ ด (เจ้า หน้ า ที่ เก็ บ ไว้ใ นเรื่ อ งอย่ า งละ 1 ชุ ด ) ให้ น ายจ้า งหรื อ ผู ้รั บ มอบอํา นาจนํ า ไปยื่ น ต่ อ
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ฝ่ ายกองทุนเพื่อช่ วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ หรื อเจ้าหน้าที่งานอบรมปฐมนิ เทศ
คนหางานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อนําลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิ เทศก่อนเดินทางไปทํางาน
ในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดท้ายหนังสื ออนุญาต
(5) หลังจากอบรมหรื อปฐมนิ เทศแล้ว ให้มอบหนังสื ออนุ ญาตตามข้อ (4) บัญชี รายชื่ อ
ลูกจ้างซึ่ งประทับตรายางครุ ฑและสัญญาทํางานในต่างประเทศ ซึ่ งประทับตรายางครุ ฑพร้อมแบบ
จง.12 จํานวน 1 ชุ ด สําหรั บลู ก จ้าง จํานวน 1 ราย ให้น ายจ้างเพื่ อนําไปให้ลูกจ้างที่ จะเดิ น ทาง
สําหรับแสดงต่อด่านตรวจคนหางานก่อนเดินทางต่อไป
9. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคมว่ าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจ้ าง
ไปทํางานต่ างประเทศ พ.ศ. 2538 ได้ กาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการฯ ดังนี้
(1) ในกรณี จดั หางานจังหวัดได้รับคําขออนุ ญาตและการอนุ ญาตพาลูกจ้างไปทํางานใน
ต่างประเทศ (จง.23) ให้จดั หางานจังหวัดทําความเห็ นเสนอให้อธิ บดีกรมการจัดหางานหรื อผูซ้ ่ ึ ง
อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมายพิจารณา ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคําขอ
(2) ให้อธิ บดีกรมการจัดหางานหรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีกรมการจัดหางานมอบหมาย พิจารณาออก
หนังสื ออนุญาตหรื อไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้แก่ผยู ้ นื่ คําขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้
รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน
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ขั้นตอนการขออนุญาตพาลูกจ้ 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

อธิบดีหรื อผูท้ ี่อธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใน
หนังสื ออนุญาตให้ส่ง/พาลูกจ้างไปทํางาน/ฝึ กงาน
ในต่างประเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม 2 วัน
ทําการ

