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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (ฉบับที ่

๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(เพ่ือรับหนังสืออนุญาต จต. ๓) 
-------------------- 

 
  โดยท่ีมาตรา ๓๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  
๒๕๓๗ กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่ประสงคจะจัดสงคนหา
งาน 
ไปทํางานในตางประเทศสงสัญญาจัดหางานเง่ือนไขการจางแรงงาน และหลักฐานอื่นที่อธิบด ี
กรมการจัดหางานกําหนดเพื่ออธิบดีกรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตกอนสงคนหางานไปทํา  
งานในตางประเทศ ประกอบความในขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติ 
ราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ กําหนดใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบ 
เพื่อกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวาง 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการขออนุญาต 
จัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการขออนุญาตจัดสงคนหา 
งานไปทํางานในตางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน 
  "ผูรับอนุญาต" หมายความวา ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง 
ประเทศ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

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    

  ขอ ๕ ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตาง 
ประเทศ ตามมาตรา ๓๖ (๑) ใหยื่นคําขอตามแบบ จง.๒๗ ทายระเบียบนี้พรอมเอกสารที่ระบุไว
ใน 
แบบดังกลาว 
 
  ขอ ๖ การยื่นคําขอตามขอ ๕ ผูรับอนุญาตที่มีสํานักงานตั้งอยูใน 
กรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอ ณ กรมการจัดหางาน ผูรับอนุญาตที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่น
ให 
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้นหรือ ณ กรมการจัดหางาน 
 
  ขอ ๗ ในกรณีที่จัดหางานจังหวัดไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารตามขอ ๕ ใหจัด 
หางานจังหวัดน้ันสงคําขอพรอมดวยหลักฐานท่ีมีรายละเอียดครบถวนไปยังอธิบดีภายในหาวันทํา 
การ นับแตวันที่คําขอมีรายละเอียดครบถวน 
 
  ขอ ๘ เมื่ออธิบดีไดรับคําขอพรอมเอกสารตามขอ ๕ แลว อธิบดีจะแจงผลการ 
พิจารณาใหผูรับอนุญาตทราบภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต 
  กรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาตใหอธิบดีแสดงเหตุผลของการไมอนุญาตประกอบไวดวย 
 
  ขอ ๙ กรณีผูรับอนุญาตประสงคจะขอขยายระยะเวลาดําเนินการจัดสงเนื่อง 
จากไมสามารถดําเนินการจัดสงคนหางานท่ีไดรับอนุญาตแลวไปทํางานในตางประเทศภายใน 
กําหนดเวลาตามหนังสืออนุญาต (จต. ๓) ได ใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอขยายระยะเวลาดําเนินการ 
จัดสงตามแบบทายระเบียบนี้พรอมหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวตออธิบดีกอนวันที่หนังสือ 
อนุญาตนั้นสิ้นอายุและอธิบดีจะแจงผลการพิจารณาใหผูรับอนุญาตทราบภายในสองวันทําการนับ 
แตวันที่ไดรับเอกสารครบถวน 
 
  ขอ ๑๐ อธิบดีอาจมีคําสั่งยกเลิกหนังสืออนุญาต (จต. ๓) ก็ไดเม่ือมีเหตุผลอัน 
สมควร 
 
  ขอ ๑๑ บรรดาคําขอที่เจาหนาที่ไดรับไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหปฏิบัติ 
ตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
  ขอ ๑๒ ใหอธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 



   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    

     ประกาศ ณ วันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            วันชัย  ผดุงศุภไลย 
        อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๓๘ง/๖๓/๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕] 
 
       พรพิมล/แกไข 
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