
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการจดัสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
โดยกรมการจัดหางานตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ 

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    
 

เพ่ือใหการจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยกรมการจัดหางานตามมาตรา ๕๐ แหง
พระราชบัญญัตจิัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัจิัดหางานและคุมครอง
คนหางาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนไปดวยความเรยีบรอย เหมาะสม บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได 
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการจดัหางานจงึวางระเบียบไว ดงัตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการจดัสงคนหางานเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศโดยกรมการจัดหางานตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบญัญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการจัดหาลูกจางและจัดสงลูกจางเพื่อไปทาํงานใน

ตางประเทศโดยกรมการจัดหางานตามมาตา ๕๐ แหงพระราชบญัญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๔  นายจางหรือตัวแทนนายจางในตางประเทศรายใดประสงคจะใหกรมการจดัหางานจัดหา

คนหางานในประเทศไทยเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ ใหยืน่คํารองขอเปนหนังสือตอกรมการจัดหางานหรือสํานักงาน
แรงงานไทยที่ประจําอยูในประเทศภูมิลําเนาของนายจาง กรณีที่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยดังกลาวใหยื่นตอสถานทตูไทย
หรือสถานกงสุลไทยประจําประเทศน้ัน พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 

(๑) หนังสือมอบอํานาจใหกรมการจัดหางานเปนตวัแทนในการจดัสงคนหางาน เพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ 

(๒) หนังสือแสดงความตองการจางคนหางานทํางานในตําแหนงตางๆ และจาํนวนทีต่องการจาง 
เง่ือนไขการจาง โดยตองระบุตาํแหนงงาน ประเภทหรือลักษณะของงาน อตัราคาจาง ชัว่โมงการทํางาน ระยะเวลาการจาง 
และสวัสดิการอ่ืนๆ ที่ลูกจางจะไดรับ 

(๓) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนายจาง (ถาม)ี 
(๔) สัญญาจางท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับสภาพการจางตาม (๒) 



   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    

(๕) เอกสารราชการของประเทศนายจางที่อนุญาตใหจางแรงงานตางชาติและอนุญาตใหเขาไปทํางาน
ในประเทศน้ันๆ ได 

ทั้งนี ้เอกสารดงักลาวขางตนตองไดรับการรับรองความถูกตองจากหนวยงานของรัฐบาลนั้น หรือ
สํานักงานแรงงานไทย หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจําประเทศน้ัน 

 
ขอ ๕  การพิจารณาคาํรองขอตามขอ ๔  ในกรณีท่ีสัญญาจางไมเหมาะสมใหกรมการจัดหางานเจรจา

ทําความตกลงกับผูยื่นคํารองขอเพื่อกําหนดขอสัญญาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหกรมการจดัหางานแจงผลการพจิารณาให
ผูยื่นคํารองขอทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ 

 
ขอ ๖  การรับสมัครคนหางานใหคัดเลือกจากศูนยทะเบียนคนหางานไปทํางานตางประเทศกอนหาก

คนหางานในศนูยทะเบียนคนหางานไปทํางานตางประเทศมีไมเพียงพอกับการคัดเลือกของนายจางใหขอความเห็นชอบ
จากอธิบดีในการประกาศรับสมคัรและคัดเลือกคนหางาน โดยใหศูนยจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ โดยรัฐปด
ประกาศไว ณ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ สํานักจัดหางานกรุงเทพทกุพื้นที ่สํานักงานจดัหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี ้

(๑) รายละเอียดของนายจางและประเทศที่จะจัดสงไปทํางาน 
(๒) ตําแหนง จํานวนลูกจางท่ีนายจางในตางประเทศตองการ และระยะเวลาการจางงาน 
(๓) คุณสมบัติ ความรู ความสามารถของลูกจางทีม่ีสิทธิสมัคร 
(๔) เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนสมัคร 
(๕) สถานท่ีติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร วันเวลาเปด-ปดรับสมัคร 
(๖) วัน เวลา สถานท่ี ที่จะทําการคัดเลือก การทดสอบฝมือและการประกาศผล 
(๗) กําหนดวันเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
(๘) เง่ือนไขอ่ืนๆ 
ประกาศรับสมัครและคดัเลือกคนหางานตามวรรคหน่ึงจะประชาสัมพันธผานทางส่ือสารมวลชนตางๆ 

ก็ได และสงประกาศใหศูนยทะเบียนคนหางานไปทํางานตางประเทศ และสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
โดยเร็ว 

ในกรณีคนหางานที่เคยทํางานกบันายจางเดิมในตางประเทศแลว และนายจางแจงความประสงค
พรอมหลักฐานเปนหนังสือตองการท่ีจะรับคนหางานเดิมกลับไปทํางานในตางประเทศ มใิหนําความในขอ ๖ วรรคหน่ึง
และวรรคสองมาใชบังคับแตตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี 

ในกรณีนายจางในตางประเทศมคีวามประสงคจะคดัเลือกคนหางานในประเทศไทยใหคดัเลือก
คนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานไปทํางานตางประเทศและหามเรียกเก็บคาบรกิารยกเวนคาใชจายตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตางประเทศเทาน้ัน  

 
ขอ ๗  ในการรับสมัครทัว่ไปใหผูสมัครยื่นใบสมคัรพรอมเอกสารหลักฐานตามที่กาํหนดดวยตนเอง ณ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศหรือสํานักงานจัดหางานทุกจังหวัดภายในวันและเวลากอนปดรับสมัคร หาก
พนกําหนดจะไมรับใบสมัครไวพิจารณา และใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานหากพบวาผูสมัครรายใดขาด



   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    

คุณสมบัติหรือสงเอกสารหลักฐานใดไมครบถวนใหถือวาผูน้ันเปนผูขาดคุณสมบัตแิละใหแจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผล
ใหผูสมัครทราบ 

 
ขอ ๘  ใหกรมการจัดหางานแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนหางานคณะหนึ่ง มอีํานาจหนาที ่

ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข วธิีการควบคุม กาํกับ ดแูลการคดัเลือกและการทดสอบฝมือคนหางาน

ในแตละครัง้ใหเหมาะสมเพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยบริสุทธิแ์ละยุติธรรม 
(๒) พิจารณาคัดเลือกคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถในการ

ทํางาน ประสบการณในการทํางาน ความสมบูรณของสุขภาพ รางกาย บุคลิกภาพ ตลอดจนความเหมาะสมอื่นๆ  
 
ขอ ๙  ในกรณีตองมีการทดสอบฝมือแรงงานหรือนายจางตองการใหมีการทดสอบฝมือใหสงผูสมัคร

เขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือศูนยทดสอบฝมือแรงงานท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมพฒันาฝมือแรงงาน การเลือกใชสถานทีใ่ดตามความขางตนใหเปนไปตามท่ีอธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมายเห็นสมควร 

ใหนายจางเปนผูรับผิดชอบออกคาใชจายในการทดสอบฝมือและในการจัดยานพาหนะใหแกผูสมคัรไป
ยังสถานที่ทดสอบฝมือ หากนายจางไมยนิยอมใหผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

 
ขอ ๑๐  ใหกรมการจัดหางานประกาศบัญชีรายชื่อคนหางานที่ผานการคัดเลือกตวัจรงิและตัวสาํรอง

ตามทีค่ณะกรรมการคดัเลือกคนหางานเสนอ โดยเรียงลําดับรายชื่อคนหางานที่ไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการคัดเลือกคนหางานกําหนด 

 
ขอ ๑๑  การจัดสงผูที่ผานการคัดเลือกไปทํางานตางประเทศ ใหจดัสงตามลําดับทีใ่นบัญชีรายชื่อผูท่ี

ผานการคัดเลือกในตําแหนงท่ีนายจางมีความประสงคใหจัดสง 
กรณีผูท่ีสละสิทธ์ิหรือไมสามารถจะเดินทางไปทํางานตางประเทศไดใหพิจารณาจดัสงคนหางานจาก

บัญชีรายชื่อในลําดับถัดไป 
 
ขอ ๑๒  ผูผานการคัดเลือกท่ีอยูในลําดับท่ีนายจางหรือตัวแทนนายจางเลือกใหไปทํางานจะตองมา

รายงานตวัตามกาํหนด พรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีจะใชประกอบการเดินทางไปทํางานตางประเทศ ไดแก หนังสือเดินทาง 
หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รูปถาย ใบรับรองฝมือ รวม ๕ ชดุ เพื่อ
เจาหนาที่จะดําเนินการขอ 
วีซาให 

คาใชจายทีเ่กิดขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ เชน 
คาตัว๋เครื่องบิน คาธรรมเนียมสนามบิน หรือคาใชจาย ในการดูแลอํานวยความสะดวกและแกไขปญหาในตางประเทศตาม
เง่ือนไขท่ีนายจางหรือตัวแทนนายจางตกลงกับกรมการจดัหางานซึง่คนหางานไดรับทราบลวงหนาแลว กอนเดินทางไป



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

ทํางานในตางประเทศหรือคาใชจายดังกลาวตามกฎหมายประเทศน้ันๆ ใหคนหางานเปนผูรับผิดชอบโดยคํานงึถึง
ประโยชนและความเปนธรรมแกคนหางานเปนสําคัญ 

บริการจัดหาคนหางานใหนายจางในตางประเทศโดยกรมการจัดหางานตามระเบียบน้ีเปนบริการของ
รัฐซ่ึงผูใชบริการท้ังนายจางหรือตัวแทนนายจางและคนหางานท่ีประสงคจะใชบริการของรัฐไมตองเสียคาบริการ นอกจาก
คาใชจายตามทีก่ลาวขางตน 

ทุกคร้ังท่ีเจาหนาท่ีกรมการจัดหางานรับเงินคาใชจายจากคนหางานใหออกใบรับเงินตามแบบทาย
ระเบียบน้ี 
 

ขอ ๑๓  ใหกรมการจัดหางานจัดใหนายจางเปนผูสงเงินเขากองทนุเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศตามอัตราที่กฎหมายกาํหนด ถาไมอาจจัดใหนายจางสงเงินเขากองทุนได และคนหางานแสดงความ
ประสงคท่ีจะไปทํางานในตางประเทศ โดยยินยอมสงเงินเขากองทุนใหอธิบดีมีอาํนาจเรียกเก็บเงนิจากคนหางานเพื่อสง
เขากองทุนได 

 
ขอ ๑๔  กอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ คนหางานท่ีผานการคัดเลือกท่ีจะไปทํางานทุกคน

จะตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย สภาพการจาง ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนายจางท่ีกรมจัดหางานจัด
ใหโดยไมเสียคาใชจายใดๆ  

 
ขอ ๑๕  หากอธิบดีพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อประโยชนของคนหางานและเพื่อใหการจัดสงคนหางาน

สําเร็จตามคํารองขอเปนหนังสือของคนหางานและนายจางในตางประเทศ อธิบดีอาจประกาศเชญิชวนใหบริษัทจดัหางาน
ยื่นคําเสนอตามที่กรมการจดัหางานกําหนดและคัดเลือกมอบหมายใหบริษัทจัดหางานใดซึ่งพจิารณาแลวเห็นวายื่นคํา
เสนอเหมาะสมที่สุดเปนผูดาํเนินการจดัสงแทนกรมการจดัหางานก็ไดแตการดําเนินการนั้นตองประหยัดกวา รวดเร็วกวา
และเสียคาใชจายตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศนั้นๆ และหามบริษัทจดัหางานน้ันๆ โอนงานจัดสงคนหางาน
ใหแกผูอื่น 

 
ขอ ๑๖  ใหหัวหนาศูนยจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศโดยรัฐรายงานผลการดําเนินการที่อยู

ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรือ่งการรับสมคัรคนหางาน การคัดเลือก การทดสอบฝมือ บัญชีรายช่ือผูท่ีผานการคัดเลือก 
บัญชีผูท่ีไดรับการจัดสงไปแลว และบัญชีท่ีรอการจัดสงใหอธิบดีทราบเปนประจําทุกเดือน และใหกรมการจดัหางาน
รายงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบดวย 

 
ขอ ๑๗  ในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีจาํเปนเรงดวนใหอธิบดกีรมการจดัหา

งานเปนผูมีอํานาจวนิิจฉัย และสั่งการตามทีเ่ห็นสมควรคําวินิจฉัยของอธิบดใีหถือเปนที่สุดแลวรายงานใหปลัดกระทรวง
แรงงานทราบดวย 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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