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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตาง

ประเทศ 
ตามระบบโครงการฝกงานและฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
--------------- 

  ดวยรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนไปทํางานตางประเทศเพื่อเพิ่มพูน 
ความรู ทักษะ ฝมือ ตลอดจนรับการถานทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศดังนั้น เพ่ือให 
การขออนุญาตและการอนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศตามระยยโครงการฝกงาน 
และฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค เปนไปดวยความเรียบรอย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ 
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา 
งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับความในขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัส
ดิ 
การสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครคนหางานเพื่อสงไปทํางานในตาง 
ประเทศตามระบบโครงการฝกงานและฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมการ 
จัดหางานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศตามระบบโครงการฝกงานและฝกปฏิบัติงาน 
ทางดานเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  "ระบบโครงการฝกงานและฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค (Training Program/ 
Technical Intern Training Program)" หมายความวา ระบบการรับคนหางานเขาไปทํางานในตาง 
ประเทศ ในปแรกคนหางานจะมีฐานะเปนผูฝกงาน (Trainee) โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราที่ 
เหมาะสม และหากผานการทดสอบจะมีฐานะเปนผูฝกปฏิบัติงาน (Technical Intern) โดยไดคา 
ตอบแทนในปท่ี ๒ และปที ่๓ 
  "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน 
  "ผูรับอนุญาต" หมายความวา ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง 
ประเทศ 
  "คนหางาน" หมายความรวมถึง ผูฝกปฏิบัติงานตามระบบโครงการฝกงานและ 
ฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค หรือในระบบอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่งจบการศึกษาไมต่ํากวา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  "องคกรผูรับ" (Receiving Organization) หมายความวา องคกรหรือสมาชิก 
ขององคกรในประเทศผูรับ หรือองคกรท่ีมีช่ืออยางอ่ืนอันมีลักษณะการทํางานท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึง
ได 
รับการรับรองจากหนวยงานตามกฎหมายของประเทศผูรับใหรับคนหางานเพื่อทํางานตามระเบียบ 
นี ้
  ขอ ๔  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะขออนุญาตจัดสงคนหางานในตางประเทศตาม 
ระบบโครงการฝกงานและฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค ใหยื่นคําขอตามแบบ จง. ๒๗ ก ทาย 
ระเบียบนี้ พรองเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว 
  ขอ ๕  การยื่นคําขออนุญาตตามขอ ๔ ผูรับอนุญาตที่มีสํานักงานตั้งอยูใน 
กรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขอ ณ กรมการจัดหางาน ผูรับอนุญาตที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่น 
ใหย่ืนคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น หรอื ณ กรมการจัดหางาน 
  ในกรณีที่จัดหางานจังหวัดไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๔ ใหจัด 
หางานจังหวัดสางคําขอพรอมเอกสารหลักฐานไปยังอธิบดีกรมการจัดหางานภายในหาวันนับแต
วัน 
ที่คําขอมีรายละเอียดถูกตองครบถวน 
  ใหอธิบดีพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหจัดสงคนหางานไปทํางานในตาง 
ประเทศตามระบบโครงการฝกงานและฝกปฏิบัติงานทางดานเทคนิค และแจงผลการพิจารณาเปน 
หนังสือใหผูรับอนุญาตทราบภายในหาวันทําการนับแตวันที่หลักฐานถูกตองครบถวน 
  ขอ ๖  กรณีผูรับอนุญาตประสงคจะขอขยายระยะเวลาดําเนินการจัดสงเนื่อง 
จาไมสามารถดําเนินการจัดสงคนหางานที่ไดรับอนุญาตแลวไปทํางานในตางประเทศ ภายใน 
กําหนดเวลาตามหนังสืออนุญาต (จต. ๓ ก) ได ใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอขยายระเวลาดําเนินการ
จัด 
สงตามแบบทายระเบียบนี้พรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวตออธิบดีกอนวันที่
หนังสือ 
อนุญาตนั้นสิ้นอายุ และอธิบดีจะแจงผลการพิจารณาใหผูรับอนุญาตทราบภายในสองวันทําการ 
นับแตวันที่ไดรับเอกสารถูกตองครบถวน 
  ขอ ๗  กรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบนี ้ใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย 
ชี้ขาดและใหคําวินิจฉัยชี้ขาดเปนที่สุด 
 
    ประกาศ ณ วันที ่๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
             สมชาย  วัฒนา 
        อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
[รก.๒๕๔๒/พ๔๒ง/๙/๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๒] 
 
 
        อัมพิกา/พิมพ 
        ๒๒/๓/๔๕ 
 
 


