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การรับแจ้ งการส่ งลูกจ้ างซึ่งทํางานในกิจการตามวัตถุประสงค์ ของนายจ้ างไปฝึ กงาน
ต่ างประเทศไม่ เกิน 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
(1) (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการส่ ง
ลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2538 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่ ง
ลู ก จ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศและการส่ งลู กจ้างเดิ นทางกลับ (ลงวัน ที่ 16 พฤศจิ กายน 2538)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่ อง กําหนดแบบแจ้งการส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศไม่เกิ น
45 วัน (ลงวันที่ 4 สิ งหาคม 2538) และประกาศกรมการจัดหางาน เรื่ อง การยืน่ รายการส่ งคนออกไป
นอกราชอาณาจักรของลูกจ้าง
2. สถานทีย่ ื่นคําขอ
2.1 ส่ วนกลาง (กรุ งเทพมหานคร)
- สํานักงานบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุ งเทพ 1-10 เขต
2.5 ส่ วนภูมิภาค
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
3. ผู้มีอาํ นาจพิจารณา
อธิบดีกรมการจัดหางานหรื อผูท้ ี่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย
4. แบบคําขอ
แบบ จง.46 (แบบแจ้งการส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ตามมาตรา 49
ทวิ(1) (แบบ จง.46)
5. เอกสารประกอบการยื่นแบบแจ้ ง
(1) แบบแจ้งการส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศไม่เกิ น 45 วัน ตามมาตรา 49 ทวิ(1)
(แบบ จง.46)
(2) สํ า เนาหนั ง สื อรั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลและรายละเอี ย ดของผู ้ถื อ หุ ้ น
(แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
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(3) หลักฐานการอนุญาตให้ผฝู ้ ึ กงานเข้าประเทศที่จะเดินทางไปฝึ กงาน
(4) หลักสู ตรหรื อกําหนดการอบรม
(5) เอกสารแสดงว่าผูฝ้ ึ กงานเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ในประเทศไทย
(6) สัญญาฝึ กงาน จํานวน 3 ชุด
(7) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่จะไปฝึ กงานในต่างประเทศ (จง.47) จํานวน 3 ชุด
(8) กรณี นายจ้างไม่ ยื่นแบบแจ้งด้วยตนเอง ต้องมี หนังสื อมอบอํานาจ (ติ ดอากรแสตมป์
30 บาท)
6. การตรวจแบบแจ้ ง (จง.46) และหลักฐาน
(1) รายชื่อบริ ษทั และสถานที่ต้ งั สํานักงานหรื อสํานักงานสาขาในแบบ จง.46 ต้องตรงกับ
หนังสื อรับรองการจดทะเบียน
(2) รายละเอี ย ดนายจ้างผูย้ ื่น แบบแจ้ง (จง.46) คื อ นายจ้างตามหลัก ฐาน ข้อ (1) ไม่ ใ ช่
ผูร้ ับอํานาจและต้องมีประทับตรานิติบุคคล
(3) ตรวจหลักฐานการมอบอํานาจการยืน่ แบบแจ้ง
(4) ตรวจเอกสารว่าผูฝ้ ึ กงานเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ในประเทศไทย
(5) ตรวจสัญญาฝึ กงานว่าเงื่อนไขไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนด
(6) ตรวจรายชื่อลูกจ้างที่จะไปฝึ กงาน (จง.47)
7. การดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและวันที่รับแบบแจ้ง กรณี ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง
ให้คืนผูม้ ายืน่ และบันทึกเหตุผล
(2) เมื่อตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับแบบแจ้งดําเนินการ
ดังนี้
(2.1) นําเรื่ องเสนออธิ บดี หรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีมอบหมายภายใน 1 วัน นับแต่วนั รับแจ้ง
โดยพับแบบ จง.46 แล้วประทับตรายางด้านหลังว่า
“เรี ยน อธิบดี
ได้พิจารณาและตรวจเอกสารแล้วเห็ นว่าเงื่อนไขฝึ กงานและอัตราเบี้ยเลี้ยงไม่ต่าํ กว่าหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกาํ หนด จํานวน………….…………ตําแหน่ง รวม………………….คน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ….……………พนักงานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ อง
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(2.2) ประทับ ตรายาง ในบัญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก จ้า งที่ จ ะไปฝึ กงาน (จง.47) ทุ ก แผ่ น
ข้อความว่า
“ได้รับแจ้งการส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ตาม มาตรา 49 ท วิ แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ
จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ…………………………………………
อธิบดีกรมการจัดหางาน”
หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
หรื อ หั ว หน้าฝ่ ายการไปทํางานต่ างประเทศหรื อ หั ว หน้าสํานัก งานจัด หางานเขตหรื อ
จัดหางานจังหวัดปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
(2.3) ประทับตรายางครุ ฑ สัญ ญาฝึ กงานทุกชุ ด และบัญ ชี รายชื่ อลู กจ้างที่ ส่งไป
ฝึ กงาน (จง.47) ทุกแผ่น
(2.4) อธิ บ ดี ห รื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บ ดี ม อบอํานาจลงชื่ อ รั บ แจ้งในแบบ จง.47 และลงชื่ อ
กํากับที่ตรายางครุ ฑในสัญญาฝึ กงานและบัญชีรายชื่อที่ส่งลูกจ้างไปฝึ กงาน
(2.5) มอบแบบ จง.12 เท่ากับจํานวนลูกจ้างที่จะไปฝึ กงาน พร้อมกับสัญญาฝึ กงาน
2 ชุ ด และบัญชี รายชื่ อลูกจ้างที่ ส่งไปฝึ กงาน (แบบ จง.47) จํานวน 2 ชุ ด (เจ้าหน้าที่ เก็บไว้ในเรื่ อง
อย่างละ 1 ชุด) ให้นายจ้างหรื อผูร้ ับมอบอํานาจนําไปให้ลูกจ้างที่จะเดินทางไปฝึ กงานนําไปรายงาน
ตัวต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานในวันเดินทาง 1 ชุด โดยนายจ้างเก็บไว้อย่างละ 1 ชุด และมอบ
แบบสําหรั บให้น ายจ้างรายงานการเดิ น ทางกลับ ของลูก จ้าง ซึ่ งส่ งไปฝึ กงานในต่ างประเทศให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ลูกจ้างเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
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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

เอกสารไม่ครบถ้วน
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ/ผูร้ ับมอบอํานาจ แก้ไขเอกสาร

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลังจากดําเนินการแก้ไขแล้ว
หัวหน้างานพิจารณาและเสนอความเห็นการพิจารณา

หัวหน้าฝ่ ายพิจารณาและเสนออธิบดีหรื อผูท้ ี่อธิบดีมอบหมายพิจารณา

อธิบดีหรื อผูท้ ี่อธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามในหนังสื อ
อนุญาตให้ส่ง/พาลูกจ้างไปทํางาน/ฝึ กงานในต่างประเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม 2 วัน
ทําการ

