
ขอพึงปฏิบัติสําหรับนายจางท่ีตองการนําเขาแรงงานจากประเทศไทย 

(กรณีไมผานบริษัทจัดหางานในประเทศไทย) 

 

ตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการขออนุญาตจัดสงคนงานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. 2548 

กําหนดใหนายจางในตางประเทศท่ีตองการนําแรงงานจากประเทศไทยไปทํางาน จะตองผานการตรวจสอบ 

สภาพการจางงาน การมีอยูจริงของตําแหนงงาน และสถานประกอบการ รวมท้ังรับรองสัญญาจางงานโดย 

สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย ซึ่งต้ังอยูหรือมีเขตอาณาดูแลประเทศท่ีแรงงานจะไปทํางาน

เสียกอน โดยถือเปนขั้นตอนสําคัญกอนที่กระทรวงแรงงานจะพิจารณาอนุญาตใหแรงงานไทยเดินทางออกไป

ทํางานในตางประเทศ 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดกําหนดขั้นตอนท่ีนายจาง

จะตองปฏิบัติในการติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขออนุญาตนําเขาแรงงานจากประเทศไทย ดังน้ี 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของนายจาง 

1.1  ตองเปนบริษัทท่ีจดทะเบียน และไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับตําแหนงงานท่ี

ประสงคจะจาง 

1.2 นายจางตองมีสถานประกอบการ และควรเตรียมสถานท่ีพักสําหรับแรงงานไวแลว 

2. เอกสารสําหรับย่ืนประกอบคํารองขอรับรองสัญญาจางงาน 

2.1 สัญญาจางงานฉบับมาตรฐานท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต 

สถานทูต  http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/tuy8phFM4Rgf45C4svA.pdf (ภาษาไทย) 

และ http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/mXwax3G3Tms8MDZMXwX.pdf  (ภาษาอังกฤษ) 

(นายจาง ลูกจาง และพยานลงนามในสัญญาฯ ใหเรียบรอย กอนนํามาย่ืนตอสถานเอกอัครราชทูตฯ) 

2.2 สําเนาใบจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกใหโดยหนวยราชการของสาธารณรัฐเช็ก พรอมแนบคํา

แปลภาษาอังกฤษอยางเปนทางการ 

2.3 สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของนายจางพรอมลายเซ็น 

2.4 สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของแรงงาน และพยานพรอมลายเซ็น 

2.5 คํารองนิติกรณ สามารถรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต สถานทูต 

http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/W6FAsY5WgPnELSGPxfs.pdf  

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเรียกเอกสารประกอบอ่ืนๆ เพิ่มเติม รวมท้ังใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบ

สถานประกอบการ และท่ีพักแรงงานดวย 
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3. การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศของแรงงาน 

3.1 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองสัญญาจางงานใหแลว ใหนายจางจัดสงสัญญาฯดังกลาว ไป

ใหลูกจางในประเทศไทย เพื่อนําไปแสดงตอกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พรอมเอกสารประกอบอ่ืนๆ 

สําหรับแจงการรายงานตัวไปทํางานตางประเทศตอไป (สามารถดูขั้นตอน/รายละเอียดในการติดตอกรม           

การจัดหางาน ไดท่ีเว็บไซตกรมการจัดหางาน www.doe.go.th) 

3.2 เมื่อแรงงานเดินทางถึงสาธารณรัฐเช็กแลว ใหนายจางนําแรงงานมารายงานตัวตอ                          

สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางถึง 

คําเตือน 

 - กระทรวงแรงงานของไทยจะไมอนุญาตใหแรงงานเดินทางไปทํางานตางประเทศ หากสัญญาจางงานของ

แรงงานไมผานการตรวจสอบและรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทยเสียกอน 

- การชักชวนหรือเปนธุระจัดหาแรงงานไทยใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ โดยท่ีผูเปนธุระจัดหาไมไดเปน

บริษัทจัดหางานท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายไทย ถือเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายและผูเปนธุระจัดหา

แรงงานจะตองถูกลงโทษตามกฎหมายหากตรวจสอบพบ 

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมมีนโยบายใหการชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแกนายจางท่ีมีพฤติกรรมเอา

รัดเอาเปรียบและปฏิบัติตอแรงงานไทยอยางไมเปนธรรม และนายจางท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวมีความเสี่ยงท่ี

จะถูกฟองรองดําเนินคดีทั้งกฎหมายเช็กและกฎหมายไทยดวย 

- สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับรองสัญญาจางงาน ในกรณีตอไปน้ี 

*  นายจางอยูระหวางถูกฟองรองตอศาลหรือกระทรวงแรงงานเช็กในคดีท่ีเก่ียวกับขอพิพาทแรงงาน 

โดยแรงงานไทยเปนโจทย และคดียังไมถึงที่สุด 

* นายจางเปนผูท่ีเคยถูกแรงงานไทยรองเรียน และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีหลักฐานท่ีเชื่อถือไดวา

เปนขอเท็จจริง 

* นายจางแสดงหลักฐานประกอบคํารองไมครบถวน 

* นายจางไมใหความรวมมือแกเจาพนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการตรวจสอบสถาน

ประกอบการและสถานท่ีพักแรงงาน ทั้งกอนและหลังท่ีไดนําเขาแรงงานแลว 

* นายจางใชชื่อหรือตราสัญลักษณของสถานประกอบการ ท่ีเขาขายเปนการหมิ่นสถาบันกษัตริย

และพระพุทธศาสนา ตลอดจนขัดตอภาพลักษณและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

 

************************************* 

(ปรับปรุงขอมูล 20 พฤศจิกายน 2558) 
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Recruitment of Thai workers 

(Direct employment between employer and job seeker) 

 

Under Ministry of Labour of Thailand’s regulation 2005 (B.E.2548), any Thai workers who 

will be working in the foreign countries must be registered with the Ministry as well as to get the 

Ministry’s approval prior to their departure from Thailand.  

With an aim to protect Thai workers’ rights and welfares, therefore, the foreign company that 

wishes to recruit Thai workers, is required to have its Work Contract legalized (stamped) by the 

Royal Thai Embassy or Consulate accredited to the country where the place of work is located (in 

case of Czech Republic, is the Royal Thai Embassy in Prague). The said legalization is considered 

as a decisive condition for the Ministry of Labour of Thailand’s approving process to allow Thai 

workers working abroad according to the Ministry’s Act. 

Conditions & documents for the legalization of Work Contract 

1. Basic requirement for the employer 

1 .1  The employer must be a legal business body which has its valid business registration 

with the Czech authorities concerned. The said business registration shall also relate to the type of 

work which Thai workers will be employed. 

1.2 The employer must already have the place of work as well as worker’s accommodation. 

2. Basic documents for legalization 

2.1 Legalization form is available to be downloaded on the website of Royal Thai Embassy 

http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/W6FAsY5WgPnELSGPxfs.pdf 

2.2 Copy of ID card of the person who submits the documents with signature 

2.3 Business registration translated into English (Official Translate) 

2.4 Copy of ID card of the owner with signature 

2.5 Work contracts in English and in Thai completed with company stamp and signatures 

(employer, employee and witness) Available on Royal Thai Embassy’s website 

http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/mXwax3 G3 Tms8 MDZMXwX.pdf ( English version) 

and http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/tuy8phFM4Rgf45C4svA.pdf (Thai version) และ  
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2.6 Copy of passport of the coming employees with signature 

2.7 In case of new salons, photos of the salon and accommodation for the employees 

Remarks: 

 - The Embassy reserves the rights to request for more documents if deems necessary.                                                           

- It is important to note that the employer is also requested to prepare the place of work and worker’s 

accommodation for the Embassy’s inspection and control, as part of legalizing process. 

3. The authorization of Thai workers’ departure from Thailand 

3 .1  Once the Work Contract is legalized by the Embassy, it must be sent to the worker in 

Thailand who will submit it together with other required documents, to the Ministry of Labour of 

Thailand for his/her departure’s approval. (see http://www.doe.go.th for more information) 

3.2 Upon the worker’s arrival to the Czech Republic, the employer is obliged to present the 

worker to the Embassy for registration within 30 days 

WARNING 

*  The Ministry of Labour of Thailand may not authorize the employee to leave the country, 

unless his/her work contract is legalized by the Royal Thai Embassy. 

*  According to the Thai labour laws, the foreign employer should recruit Thai workers 

through the services of Ministry of Labour itself or licensed recruitment companies or direct contact 

with the job seeker in Thailand. Recruitment of workers through individual person or unauthorized 

broker is illegal. 

*  The Royal Thai Embassy has no policy to support or cooperate with any employers who 

have shown unfair treatments to the Thai workers, such as abusing of work contract or deterioration 

of working conditions, etc. The employer has to be responsible to any legal charges both under the 

Czech laws and the Thai laws due to those unfair treatments done to the Thai workers. 

* The Royal Thai Embassy will not legalize the Work Contract in the following cases ; 

1 )  The employer is being filed a lawsuit, either to the Court or Czech Ministry of Labor, by 

Thai employee in the case of labour law’s violation or related matters and the final verdict is yet 

delivered. 
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2 )  The employer has previously been complained by the Thai employee either to the 

Embassy or Thai Ministry of Labour in relation with unfairly working treatment, labour abusing and 

violation of Work Contract. 

3) The employer fails to submit documents as required by the Embassy for legalization. 

4 )  The employer fails to cooperate with the Embassy for the inspection and control of the 

place of work and worker’s accommodation either before or after the importation of worker. 

5) Using business name and logo which offenses to the Thai monarchy and Buddhism, as 

well as deteriorates a good image and moral of Thai people. 

 

******************************** 

Updated 20 November 2015 
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