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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

 

งานที่ให้บริการ 
การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางาน 
เป็นการล่วงหน้า  
: กรณียื่นค าขอท่ีส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

 

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
  

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัคร
คนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. 2547 
 

ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดในกฎหมาย  

 - ไม่ระบุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ  
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปดิให้บริการ 

ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน 
อาคารส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 3   บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 0 2245 6713   
โทรสาร 0 2245 6714  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าขอ  

  ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขออนุญาตรับสมัครคนหางานหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการ
ล่วงหน้าเพ่ือจัดเตรียมคนหางาน การอนุญาตให้รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า       
ให้อนุญาตได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้
รับสมัครคนหางาน  ให้ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารตามแบบ จง. 22 ก. ก่อนที่หนังสืออนุญาตให้รับสมัคร
คนหางานสิ้นอายุสิบวันท าการ พร้อมแจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถรับสมัครคนหางานได้ และแนบแผนการ
จัดส่งคนหางานให้กรมการจัดหางานทราบด้วย 

  การยื่นค าขออนุญาตขยายการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าให้ผู้รับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ยื่นค าขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครฯ ได้ที่ส านักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือส านักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตมีส านักงานตั้งอยู่ 

หมายเหตุ :  

  *  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักาานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักาานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักาาน 

  *   ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
  

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้รับบริการยื่นค าขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 

   (ระยะเวลา 1 วันท าการ) 

 ส านักงานบริหารแรงงานไปต่างประเทศ 

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาสรุปความเห็นเสนอต่อนาย
 ทะเบียนจัดหางานกลาง 
   (ระยะเวลา 4 วันท าการ) 

 ส านักงานบริหารแรงงานไปต่างประเทศ 
   

3. นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณา /ลงนาม 
 ในหนังสืออนุญาตให้ขยายระยะเวลาการรับ 
 สมัครคนหางาน  
   (ระยะเวลา 2 วันท าการ) 

 ส านักงานบริหารแรงงานไปต่างประเทศ 
   

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  7 วันท าการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 1.  ค าขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางาน  จ านวน 1 ชุด 
  เป็นการล่วงหน้า  (แบบ จง.22 ก.) 
 2.  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานที่ผ่านการลงนามอนุญาต   จ านวน 1 ชุด 
 3.  บัญชีรายชื่อและท่ีอยู่คนหางานที่รับสมัครไว้      จ านวน 1 ชุด 
 4.  แผนการจัดส่งคนหางาน        จ านวน 1 ชุด 
 5. หนังสือสรุปผลการจัดส่งคนหางานที่รับสมัครไว้ตามหนังสืออนุญาตให้รับสมัคร  จ านวน 1 ชุด 
  คนหางาน กรณีที่ขออนุญาตจัดส่งคนหางานก่อนหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานสิ้นอายุ 
 6. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศ (จต.3)    จ านวน 1 ชุด 
     และส าเนาบัญชีรายชื่อคนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ (จง.11) ที่เคยได้รับอนุญาต 
  ให้จัดส่งทั้งหมดในห้วงระยะเวลาการอนุญาตให้รับสมัครยังไม่สิ้นอายุ 
 7.  ส าเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ (แบบ จง.6)  จ านวน 1 ชุด 

หมายเหตุ :   -  ส าเนาหลักาานทุกฉบับให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นค าขอ 
 

ค่าธรรมเนียม  

 -   ค่าค าขอ   ชุดละ 10 บาท 

 - ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน  

  กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ   
  โทรศัพท์ 0 2245 6714-15 และ 0 2245 6499 

  
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  

- ค าขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า    
 (แบบ จง. 22 ก.) 

 


