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พระราชบัญญตั ิ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 

๒๕๑๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จัดหางาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหา

ลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมก็ตาม 
“คาบริการ” หมายความวา เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ใหเปนคาตอบแทนการ

จัดหางาน 
“คาใชจาย” หมายความวา คาใชจายในการจัดหางาน 
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตจัดหางานตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ตัวแทนจัดหางาน” หมายความวา ผูซึ่งผูรับอนุญาตจดทะเบียนใหเปนตัวแทน

จัดหางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๑๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ กันยายน ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาต 
“คนหางาน” หมายความวา บุคคลซึ่งประสงคจะทํางานโดยเรียกหรือรับคาจาง

เปนเงินหรือประโยชนอยางอ่ืน 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือ

คนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียน

จัดหางานจังหวัด แลวแตกรณี 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือ
ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
สํานักงานทะเบียนจดัหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจดัหางานจังหวดั 

และสํานักจดัหางาน 
   

 
มาตรา ๖  ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางข้ึนในกรมแรงงาน

กระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายทะเบียนจัดหางานกลางเปนผูมี อํานาจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครจะจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจัดหางาน
จังหวัดข้ึนตรงตอสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางก็ได โดยมีนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดเปนผู
มีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗  ใหจัดตั้งสํานักจัดหางานขึ้นในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

เรียกวา “สํานักจัดหางาน กรมแรงงาน” มีหนาที่จัดหางานใหแกประชาชนโดยไมคิดคาบริการ 
สํานักจัดหางาน กรมแรงงาน อาจมีสาขาไดตามที่อธิบดีเห็นสมควร 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การจัดหางานในประเทศ 

   
 

มาตรา ๘  หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

นายทะเบียนตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและ
ครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง ครั้งละ
ไมเกินสามสิบวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาต
ทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสามหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๙  ผูขออนุญาตจัดหางานในประเทศตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน 
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(๘) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาต

จัดหางาน 
(๙) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูในระหวางใชสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวย

กฎหมายใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ 
หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๑) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอย
กวาหนึ่งแสนบาทวางไวกับนายทะเบียน เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมี
สัญชาติไทยและมีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตใหใชไดภายในเขตจังหวัดที่นายทะเบียนระบุไวใน

ใบอนุญาตมีกําหนดสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ถาผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอ

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไป
ไดจนกวานายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือไมอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๑  ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สํานักงานตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะตั้งสํานักงาน ณ โรงแรม หอพัก สถาน

บริการ โรงรับจํานํา สถานที่ที่จัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระ หรือสถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดมิได 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผู รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงคจะขอยาย

สํานักงานหรือขอตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดและให

นําความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผู รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงคจะเปลี่ยน

ผูจัดการใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดและให

นําความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไม

อนุญาตใหยายสํานักงาน ไมอนุญาตใหจัดตั้งสํานักงานชั่วคราว หรือไมอนุญาตใหเปลี่ยนผูจัดการ 
ผูขออนุญาตหรือผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาตหรือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๘ วรรคสี่ หรือมาตรา 
๑๐ วรรคสี่ แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๕  ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจางและตัวแทน

จัดหางานตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัดให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานตามแบบที่อธิบดีกําหนดไว ณ สํานักงาน เพ่ือใหคนหางาน
ตรวจดูไดในระหวางเวลาทํางาน 

ลูกจางและตัวแทนจัดหางานตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับ
อนุญาตจัดหางานในประเทศผูอ่ืนในขณะเดียวกัน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๙ เวนแตคุณสมบัติตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) มิใหใชบังคับแกลูกจาง 

ใบอนุญาตที่ออกใหแกผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูใด ใหคุมถึงลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหางานซึ่งผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูนั้นไดจดทะเบียนไวดวย 

การกระทําที่เก่ียวกับการจัดหางานของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผูรับ
อนุญาตจัดหางานในประเทศไดจดทะเบียนไว ใหถือวาเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 

 
มาตรา ๑๖  ในการยื่นคําขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตรา ๑๕ ผูรับ

อนุญาตจัดหางานในประเทศตองวางหลักประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนที่ขอจด
ทะเบียนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาคนละหาหมื่นบาทไวกับนาย
ทะเบียน โดยจะวางหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ําประกันของ
ธนาคารก็ได 

ในกรณีที่ตัวแทนจัดหางานกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้และทําใหเกิดความ
เสียหายแกคนหางาน ถานายทะเบียนพิจารณาเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อวาเปนการกระทําของ
ตัวแทนจัดหางาน ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงเหตุดังกลาวใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
ทราบ และถาผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมโตแยงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
นายทะเบียนมีอํานาจจายเงินชดเชยใหแกคนหางานเทาที่พิจารณาเห็นวาเสียหายจริงจาก
หลักประกันที่วางไวตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศวางไวตาม

มาตรา ๙ (๑๑) และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ลดลงเพราะถูกใชจายไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาย
ทะเบียนสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตวางหลักประกันเพิ่มจนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๘  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศวางไวตามมาตรา ๙ 

(๑๑) และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตราบเทาที่ผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศยังมิไดเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานหรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแลว แต
ยังไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับ
คืนหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๙ (๑๑) ไดก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
เสร็จสิ้นแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศอาจขอรับคืนหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 
๑๖ วรรคหนึ่งได เมื่อตัวแทนจัดหางานไดพนจากความเปนตัวแทนจัดหางานแลวโดยไมมีหนี้ที่
จะตองชําระตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมขอรับหลักประกันคืนภายในหาป
นับแตวันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ใหหลักประกันดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผู รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงคจะจัดหา

คนหางานจากจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ไดรับอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนด 
 
มาตรา ๒๐  เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน ผูรับอนุญาตจัดหางานใน

ประเทศ ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทน

จัดหางาน ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
การขอและการออกบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๑  ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งพนจากความเปน

ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน ตองสงคืนบัตรประจําตัวแกนายทะเบียนหรือผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนจากความเปนผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทน
จัดหางาน 

ผูรับอนุญาตซึ่งไดรับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหนึ่ง ตองสงบัตรประจําตัวนั้น
แกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับจากผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรประจําตัวสูญหายหรือถูกทําลายให

ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตหรือบัตรประจําตัวแลวแตกรณี 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ในการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองทําสัญญา

จัดหางานกับคนหางาน 
สัญญาจัดหางานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหตัวแทนจัดหางานทําสัญญาจัดหางานกับคนหางานแทน
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ เวนแตจะไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด
จากผูรับอนุญาตดังกลาว และผูรับอนุญาตดังกลาวไดแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบแลว 

การที่ตัวแทนจัดหางานมิไดรับมอบอํานาจจากผูรับอนุญาตดังกลาว หรือไดรับ
มอบอํานาจแตหนังสือมอบอํานาจมิไดเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด ไมเปนเหตุใหคนหางาน
หรือบุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น 

 
มาตรา ๒๕  ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีสมุดทะเบียน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ

รายการที่อธิบดีกําหนด 
(๒) จัดทําและสงรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจําเดือนตามแบบที่อธิบดี

กําหนดตอนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
เมื่อมีเหตุที่จะตองลงในสมุดทะเบียน บัญชี หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน 

ผูรับอนุญาตดังกลาวตองลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน บัญชีหรือเอกสารเชนวานั้น
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุจะตองลงรายการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับเงินหรือ

ทรัพยสินอื่นใดจากคนหางานนอกจากคาบริการหรือคาใชจาย 
คาบริการหรือคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราที่รัฐมนตรี

กําหนด 
 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับคาบริการ

หรือคาใชจายกอนที่นายจางรับคนหางานเขาทํางานและจายคาจางเปนครั้งแรกแลว 
เมื่อรับคาบริการและหรือคาใชจาย ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองออกใบ

รับตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหแกคนหางาน 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน

หรือไดคาจางต่ํากวา หรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลับสํานักงานหรือสํานักงานชั่วคราวที่ตนรับ
สมัครคนหางานนั้น โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร รวมทั้งคืนคาบริการและคาใชจายที่
ไดรับไวตามมาตรา ๒๗ ใหแกคนหางานนั้น พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนตามมาตรา 
๒๕ (๒) ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีหนาที่จะตองจัดการดังกลาว 

ในกรณีที่คนหางานไมยอมเดินทางกลับหรือคนหางานประสงคจะทํางานที่ได
คาจางต่ํากวาหรือที่ตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานผูรับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศไมตองรับผิดชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับ แตตองแจงใหนาย
ทะเบียนทราบตามวรรคหนึ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  เมื่อนายทะเบียนทราบวามีเหตุที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
จะตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลับตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งแตผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศยังมิไดดําเนินการดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว ใหนายทะเบียน
จัดการใหคนหางานเดินทางกลับโดยใชจายเงินจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๙ (๑๑) 

 
หมวด ๓ 

การจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
   

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๑  ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดกับมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอย

กวาหนึ่งลานบาท 
(๒) มีทุนเปนของผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนทุน

ทั้งหมด และจะตองมีจํานวนผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน
ทั้งหมด 

(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน 
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
(๖) มีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 
(๗) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอย

กวาหาแสนบาทวางไวกับนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๒  นอกจากการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศจะประกอบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได 
 
มาตรา ๓๓  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ

ตองวางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) นั้นตองเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทยหรือสัญญาค้ําประกัน
ของธนาคาร 

ผูรับอนุญาตดังกลาวอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่หลักประกันของผูรับอนุญาตดังกลาวลดลงเพราะถูกใชจายไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตดังกลาววางหลักประกันเพิ่มจน
ครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๓๔  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ

วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตราบเทาที่ผูรับอนุญาตดังกลาว
ยังมิไดเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแลว แตยังไมพนจากความ
รับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว
ตามมาตรา ๓๑ (๗) ไดก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแลว แตถาไม
มีผูใดมาขอรับหลักประกันที่เหลือคืนภายในหาปนับแตวันที่ผูรับอนุญาตเลิกประกอบธุรกิจจัดหา
งาน ใหตกเปนของกองทุน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ

ประสงคจะรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดและให

นําความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๖  ในการจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ผูรับอนุญาตจัดหา

งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) สงสัญญาที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศหรือตัวแทนจัดหางานทํา

กับคนหางาน และเง่ือนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนซึ่งไดรับมอบ
อํานาจจากนายจางดังกลาว ทํากับคนหางานตออธิบดี เพ่ือพิจารณาอนุญาตกอนสงคนหางานไป
ตางประเทศ 

(๒) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ วิธีการ และ ณ 
สถานพยาบาลที่อธิบดีกําหนด 

(๓) สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือตามหลักเกณฑที่อธิบดี
กําหนดเขารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะ
ไปทํางาน ตลอดจนสภาพการจาง ณ สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจัดหา
งานจังหวัดหรือสถาบันอื่นใดที่อธิบดีกําหนด 

(๔) สงบัญชีรายชื่อคนหางานและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางาน
พรอมทั้งสําเนาสัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบียนจัดหางานกลางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
คนหางานออกเดินทาง 

(๕) แจงเปนหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อคนหางานและสถานที่ทํางานใน
ตางประเทศของคนหางานตาม (๔) ใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทํางาน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึงในกรณีที่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเทศดังกลาว ใหแจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายใน
ระยะเวลาดังกลาว 

(๖) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
เปนประจําทุกเดือน ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดงานทําตามสัญญาจัดหางาน 

การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการอบรมตาม (๓) ผูรับอนุญาตจะดําเนินการ
เองตามหลักสูตรและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยเสียคาใชจายของตนเองก็ไดแตตองแจงใหนาย
ทะเบียนทราบลวงหนาทุกครั้งที่จะดําเนินการดังกลาว 

การรายงานตาม (๖) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๗  ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจัดใหนายจาง

ในตางประเทศซึ่งทําสัญญาจางแรงงานกับคนหางาน สงเงินเขากองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๕๒ 
สําหรับคนหางานแตละคน ถาไมอาจจัดใหนายจางสงเงินดังกลาวได ใหเปนหนาที่ของผูรับ
อนุญาตตองสงเงินเขากองทุน 

ในกรณีที่สํานักงานจัดหางาน กรมแรงงาน เปนผูจัดหางานใหคนงานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ ใหอธิบดีเปนผูจัดใหนายจางสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจจัด
ใหนายจางสงเงินดังกลาวได และคนหางานแสดงความประสงคที่จะไปทํางานในตางประเทศโดย
ยินยอมสงเงินเขากองทุนดวยตนเอง ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินจากคนหางานเพื่อสงเขา
กองทุนได 

การสงเงินเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กําหนดเวลาและอัตรา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับการสงคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศแตละประเทศหรือแตละภูมิภาคก็ได 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียก

หรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกินสามสิบวันกอนเดินทางในกรณีที่มีเหตุ
จําเปน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาจรองขอตอนายทะเบียนจัดหางาน
กลางเพ่ือขอขยายระยะเวลาดังกลาวได และเมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเห็นสมควร
จะขยายระยะเวลาดังกลาวใหก็ได แตการขยายระยะเวลาใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวมีกําหนดเวลา
ไมเกินสามสิบวัน 

การเรียกหรือรับเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะงานตามสัญญาที่
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๖ แลวเทานั้น 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางานแลวไมได

งานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก 
คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ใหแกคนหางาน จนกวาคนหางานจะเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย 

(๒) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบภายในสิบหา
วัน ถาไมมีสํานักงานแรงงานไทย ใหแจงสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบ และสง
สําเนาหนังสือดังกลาวใหสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางทราบดวย 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางานแลวไดคาจาง

ต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน คนหางานจะขอใหผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศไทยหรือจะ
ทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานก็ได แตถา
คนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศไทยจะตองแจงความประสงค
ของตนเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่อยูในประเทศนั้น ทราบภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาจะไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวใน
สัญญาจัดหางาน ในกรณีที่ไมอาจแจงแกผูรับอนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตได ใหแจงตอ
สํานักงานแรงงานไทย สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือผูที่รับผิดชอบในการ
ดูแลคนไทยในประเทศนั้น เพ่ือแจงตอไปยังผูรับอนุญาต 

ในกรณีที่คนหางานไดแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไม
ตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตไมตองรับผิดชอบในการจัดการใหคนหางาน
ดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทย แตตองดําเนินการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศซึ่งมี

หนาที่จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ไดจัดการให
คนหางานเดินทางกลับประเทศไทยแลว ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาจ
ย่ืนคําขอตออธิบดีเพ่ือรับเงินชดเชยจํานวนกึ่งหนึ่งของเงินคาใชจายตางๆ ที่ตนตองจายไปตาม
มาตรา ๓๙ (๑) จากกองทุนได และถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการที่คนหางานไมไดงานทําหรือได
คาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานนั้น ไมไดเกิดจาก
ความผิดของผูรับอนุญาตและผูรับอนุญาตไดพยายามอยางเต็มที่แลวที่จะใหคนหางานไดงานทํา
หรือไดคาจางหรือตําแหนงงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือผูรับอนุญาตไดพยายาม
อยางเต็มที่แลวในการจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ใหอธิบดีอนุมัติ
ใหจายเงินชดเชยจากกองทุนใหผูรับอนุญาตได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดแจง
ใหคนหางานทราบแลววาตนพรอมที่จะจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา 
๓๙ (๑) หรือมาตรา ๔๐ แตคนหางานไมยอมเดินทางกลับประเทศไทยภายในเวลาหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจง ผูรับอนุญาตตองดําเนินการตามมาตรา ๓๙ (๒) พรอมทั้งวางเงิน ณ สํานักงาน
ทะเบียนจัดหางานกลางตามจํานวนที่นายทะเบียนจัดหางานกลางกําหนดเพื่อเปนคาพาหนะ คาที่
พัก คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางกลับของคนหางานดังกลาว 

ถาทางราชการไดใชจายเงินจากกองทุนในการจัดการใหคนหางานดังกลาว
เดินทางกลับเปนจํานวนเทาใด ใหหักจากเงินที่ผูรับอนุญาตไดวางไวตามวรรคหนึ่ง ถาเหลือใหคืน
ใหแกผูรับอนุญาตโดยไมชักชา ถาไมพอใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหักจากหลักประกนัทีว่างไว
ตามมาตรา ๓๑ (๗) 

ในกรณีที่คนหางานไมเดินทางกลับประเทศไทยภายในเกาสิบวัน โดยไมมีเหตุอัน
สมควรนับแตวันที่ผูรับอนุญาตไดวางเงินตามวรรคหนึ่งแลว ผูรับอนุญาตไมตองรับผิดชอบในการ
จัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทยโดยอาจขอรับเงินดังกลาวคืนได 

เมื่อคนหางานตามวรรคหนึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลว ผูรับอนุญาตที่ได
ปฏิบัติตามมาตรานี้มีสิทธิย่ืนคําขอตออธิบดีเพ่ือรับเงินชดเชยคาใชจายที่ตนตองจายไปจาก
กองทุนไดและใหนําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบวามีเหตุที่ผูรับอนุญาตจัดหา

งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา 
๓๙ (๑) หรือมาตรา ๔๐ แตผูรับอนุญาตยังมิไดดําเนินการดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี
เหตุดังกลาว ใหนายทะเบียนจัดหางานกลางจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย 

ในการจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ใหนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางใชจายเงินจากกองทุนไปกอนและมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตชดใชเงิน
คืนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูรับอนุญาตมิไดนําเงินไปชําระคืนภายในเวลาที่กําหนด ใหนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางหักเงินจํานวนดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คนหางานไดคาจางและตําแหนงงานตรงตามทีกํ่าหนดไวใน

สัญญาจัดหางานแตไมยอมปฏิบัติตามสัญญา ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ไมตองรับผิดชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทยแตตองดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๙ (๒) 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่คนหางานไดคาจางและตําแหนงงานตรงตามทีกํ่าหนดไวใน

สัญญาจัดหางาน และไดทํางานจนสัญญาจัดหางานสิ้นสุดลงแลว แตคนหางานไมยอมเดินทาง
กลับประเทศไทยภายในสามสิบวันนับแตวันที่สัญญาจัดหางานสิ้นสุดลง หรือภายในกําหนดเวลาที่
มากกวานั้นตามที่ระบุไวในสัญญาจัดหางานโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือคนหางานไดงานใหม
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมตองรับผิดชอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทย แตตองดําเนินการตามมาตรา ๓๙ 
(๒) 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไม

สามารถจัดใหคนหางานเดินทางไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางาน
ไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไมประสงคที่จะทํางานนั้น ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลว
ทั้งหมดใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแต
วันที่คนหางานเดินทางกลับประเทศไทย แลวแตกรณี 

ในกรณีที่คนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางาน
ยังประสงคจะทํางานนั้น ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปน
อัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหนายทะเบียน
จัดหางานกลางหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) 
คืนใหแกคนหางาน 

เมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคสามแลว ใหแจงใหผูรับอนุญาตทราบ
โดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา 

๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา 
๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรค
สอง ในหมวด ๒ วาดวยการจัดหางานในประเทศมาใชบังคับกับการจัดหางานในตางประเทศ โดย
อนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การไปทาํงานในตางประเทศ 
   

 
มาตรา ๔๘  คนหางานผูใดประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศดวย

ตนเองโดยมิไดทําสัญญาจัดหางานกับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตาม
ความในหมวด ๓ ใหแจงใหอธิบดีทราบกอนเดินทางไมนอยกวาสิบวัน 

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๔๙  หามมิใหนายจางซึ่งอยูในประเทศไทยพาลูกจางไปทํางานใน

ตางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๐  หามมิใหนายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนทําการรับสมัครเพื่อหา

ลูกจางในประเทศไทยดวยตนเองเพื่อไปทํางานในตางประเทศ เวนแตจะติดตอใหสํานักงานจัดหา
งานหรือกรมแรงงานจัดหาให 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่ตนไปทํางาน ใหคนหางานแจง

เปนหนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาวทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เดินทาง
ไปถึงโดยระบุช่ือ ภูมิลําเนาในประเทศไทย สถานที่อยู และสถานที่ทํางานในตางประเทศ ในกรณทีี่
ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาว ใหแจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยใน
ประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกลาว 

 
หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
   

 
มาตรา ๕๒  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมแรงงาน เรียกวา “กองทุน

เพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ” เพ่ือใชจายในกิจการตามมาตรา ๕๓ โดย
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองสงเขากองทุน

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ดอกผลของกองทุน 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๕) หลักประกันที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๓๔ 
เ งินและทรัพย สินอื่นตามวรรคหนึ่ ง  ใหสง เข ากองทุนโดยไมตองนําส ง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบยีบที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๓  กิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนไดนั้น ไดแกกิจการดังตอไปนี ้
(๑) จัดการใหคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศ

ไทย 
(๒) ในการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไปทํางานในตางประเทศ 
(๓) การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไป

ทํางานในตางประเทศ 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๔  ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศ ประกอบดวยอธิบดีกรมแรงงานเปนประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมเกินหกคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๕๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตาํแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราว
ติดตอกัน 

 
มาตรา ๕๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕๕ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๕๗  การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุมถาประธานกรรมการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๕๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา ๕๒ และมาตรา 

๕๓ 
(๒) ใหคําปรึกษาแนะนําแกอธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติการที่เก่ียวกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจนําเงินกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ไปหาดอกผลไดโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือ
โดยการซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล 

 
มาตรา ๖๐  ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจและหนาที่ในการเบิก

จายเงินจากกองทุนเพื่อใชจายในกิจการตามมาตรา ๕๓ 
 
มาตรา ๖๑  ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหนายทะเบียนจัดหา

งานกลางทํารายงานการรับจายเงินกองทุนประจําปงบประมาณที่ ส้ินสุด และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๖ 

การควบคุม 
   

 
มาตรา ๖๒  คนหางานซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทาง

ออกไปตามดานตรวจที่รัฐมนตรีจะไดประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือการนี้คนหางานตองย่ืนรายการตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจนั้น 
 
มาตรา ๖๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนหางานไมมีหลักฐาน

เก่ียวกับการจางแรงงานในตางประเทศตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน เจาหนาที่มี
อํานาจระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนหางานไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหง
กรณี ทั้งนี้ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ตองระงับการเดินทางไวใหชัดเจนดวย 

คาเสียหายที่เกิดจากการสั่งระงับการเดินทางของคนหางานตามวรรคหนึ่งใหผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนผูเสีย ในกรณีที่คนหางานมิไดเดินทางโดยการ
จัดการของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหคนหางานเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๖๔  ผูรับอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาตองใชช่ือในธุรกิจซึ่งมีคําวา 

“สํานักงานจัดหางาน” และผูรับอนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคลตองใชช่ือในธุรกิจซึ่งมีคําวา “หางหุนสวน
จัดหางาน” หรือ “บริษัทจัดหางาน” นําหนาช่ือ 

 
มาตรา ๖๕  หามมิใหผูใดนอกจากผูรับอนุญาตใชช่ือ คําแสดงช่ือ หรือคําอ่ืนใด

ในธุรกิจวา “สํานักงานจัดหางาน” “หางหุนสวนจัดหางาน” หรือ “บริษัทจัดหางาน” หรืออักษร
ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน เวนแตใชในการขออนุญาตจัดหางาน 

 
มาตรา ๖๖  การโฆษณาการจัดหางานใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสํานักงานหรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวกับการจัดหางานในเวลากลางวัน 
หรือในขณะทําการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดสมุดทะเบียน บัญชี และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของกับการจัดหา
งาน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เรียกหรือส่ังใหผูรับอนุญาต ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางาน ลูกจาง คนหางาน 
หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของใหถอยคําหรือขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่แสดง
บัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ และใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและ

พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผูรับอนุญาต 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๓๑ 
(๒) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือ

ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตนั้นปฏิบัติใหถูกตองหรือจัดการแกไข

ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ 
(๑) ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือจัดการแกไขใหถูกตองตามคําส่ังของนายทะเบียน

ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ผูรับอนุญาตเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวยังไมเกินหนึ่งป หรือเคยถูก

ส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 
(๓) นายทะเบียนเห็นวาผูรับอนุญาตไมสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดอีกตอไปแลว 
(๔) นายทะเบียนเห็นวาการที่ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้นั้นเปนการรายแรง
หรือเปนการหลอกลวงประชาชน 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปน

หนังสือและแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาต หรือผูรับอนุญาตไมยอมรับ
คําส่ัง ใหปดคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของผูรับอนุญาต และใหถือวา
ผูรับอนุญาตไดทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หามมิใหผูรับอนุญาตรับสมัครคนหางานหรือ
จัดสงคนหางาน 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองรับผิดชอบ
ในการจัดสงคนหางานซึ่งยังอยูในความรับผิดชอบของตนกลับภูมิลําเนาหรือกลับประเทศไทย 
แลวแตกรณี จนกวาจะพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และยังตองปฏิบัติหนาที่ในการ
รายงานใหนายทะเบียนทราบเกี่ยวกับคนหางานซึ่งยังอยูในความรับผิดชอบของตน 

 
มาตรา ๗๒  ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๗๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔วรรคหนึ่ง ซึ่งไดนํามาใช
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๖ (๖) 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา 
๓๓ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับสองเทาของจํานวนเงินที่ตองสงเพ่ิม
จนครบวงเงินหลักประกัน 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดแสดงตนเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตอัน

เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกตั้งหนึ่งปถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือลงรายการหรือทํารายงานตาม

มาตรา ๒๕ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม

ตามมาตรา ๔๗ หรือฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับหาเทาของ
คาบริการและหรือคาใชจายที่เรียกเกินหรือเรียกลวงหนา หรือสามเทาของเงินหรือทรัพยสินอยาง
อ่ืนที่รับไวเปนประกันคาบริการ และหรือคาใชจายดังกลาว 

 
มาตรา ๘๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมดําเนินการตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือมาตรา 

๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๑  ผูรับอนุญาตผูใดไมทําการแจงตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๙ (๒) 

มาตรา ๔๐ วรรคสาม มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหา

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๔  ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใดไมสงเงินเขา

กองทุนตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับสองหมื่นบาท หรือสามเทาของจํานวนเงินที่ตองสงเขา
กองทุน สุดแตจํานวนใดจะสูงกวา 

 
มาตรา ๘๕  ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใดรับคาบริการ

หรือคาใชจายจากคนหางานแลว ไมจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๖  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ วรรคสอง ตองระวางโทษตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๘๗  คนหางานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๘  ผูใดโฆษณาการจัดหางานโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๙  ผูใดขัดขวางนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตาม

หนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่

ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา  ๙๑   ผู ใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๗๑ วรรคสาม  ตองระวางโทษ

เชนเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปน

นิติบุคคลผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๙๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให

อธิบดีสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่นมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ให
ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๔  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ และยังใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๕  ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาตนั้น แตทั้งนี้ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และในระหวางเวลาดังกลาวมิใหนํามาตรา ๗๔ มา
ใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ประสงคจะจัดหางานเพ่ือใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กอนสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 

 
มาตรา ๙๖  เพ่ือประโยชนในการขอรับความคุมครองจากกองทุนเพื่อคนหางาน

ในตางประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ คนหางานซึ่งผูไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดจัดสงไป
ทํางานในตางประเทศ อาจขอรับสิทธิและประโยชนจากกองทุนไดโดยสงเงินเขากองทุนตามอัตรา
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานตามที่อธิบดีกําหนด 
ทั้งนี้ โดยสงไปยังสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางภายในหนึ่งรอยยี่ สิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 

เมื่อสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางไดตรวจสอบเห็นวาถูกตองแลวใหแจงให
คนหางานทราบ และใหคนหางานไดรับสิทธิและประโยชนนับแตวันที่สํานักงานทะเบียนจัดหางาน
กลางไดรับเงินและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอ ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๘ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓) การอนุญาตตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๙ ครั้งละ ๔๐๐ บาท 
(๔) การจดทะเบียนตามมาตรา ๑๕ คนละ ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๐ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๖) บัตรประจําตัวผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทน 
จัดหางาน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๗) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียม 
 ใบอนุญาต 
(๘) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
 ใบอนุญาต 
(๙) การรับรองสําเนาเอกสาร 

(ก) ภาษาไทย หนาละ ๕ บาท 
(ข) ภาษาตางประเทศ หนาละ ๑๐ บาท 

(๑๐) การออกหนังสือรับรอง 
(ก) ภาษาไทย หนาละ ๒๐๐ บาท 
(ข) ภาษาตางประเทศ หนาละ ๔๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้ไดมีผู
ประกอบธุรกิจจัดหางานโดยสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิด
ปญหานานาประการ เชน มีการโฆษณาหลอกลวงคนหางานใหไปสมัครงานโดยไมมีงานใหทํา 
เรียกคาบริการและคาใชจายเกินสมควร คนหางานที่เดินทางไปตางประเทศแลวไมไดงานตามที่
ตกลงกันไว นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง คนงานหญิงถูกนายจางหรือญาติของนายจาง
ลวนลาม ขมขืน ถูกทอดทิ้งในตางประเทศไดรับความทุกขยากนานาประการ คนหางานที่มีปญหา
เหลานี้มักจะหลบหนีไปอยูที่สํานักงานแรงงานไทยหรือสถานทูตไทย ทําใหเกิดปญหาเร่ืองที่อยู
อาศัย อาหาร และคาพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย ผูจัดหางานสวนมากก็อางวาไมมีเงิน
ชวยเหลือคนหางานดังกลาว และจะเรียกเงินจากผูซึ่งค้ําประกันคนหางานในการขอหนังสือ
เดินทางก็กระทําไดยาก เพราะติดตามหาตัวผูค้ําประกันไมได นอกจากนี้ ยังมีคนหางานบางรายซึง่
ไปกระทําความผิดอาญาในตางประเทศอีกทําใหทางราชการตองเขาไปชวยเหลือ และตกเปนภาระ
หนักแกงบประมาณของประเทศเพราะมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ ไมสามารถใหความคุมครองคนหางานในตางประเทศได ใน
การนี้สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวโดยรีบดวน โดยกําหนดมาตรการควบคุมการจัดหางานให
รัดกุมยิ่งข้ึน แยกการควบคุมการจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศเปนสวนหนึ่ง
ตางหาก จัดใหมีกองทุนสําหรับชวยเหลือคนงานไทยในตางประเทศขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งปรับปรงุ
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 


