
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอม

ของรัฐสภา ดงัตอไปนี ้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิจดัหางานและคุมครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญตันิี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญตัิจดัหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๑๑ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

“จัดหางาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหาลูกจาง

ใหแกนายจาง โดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรอืไมก็ตาม และใหหมายรวมถึงการเรียกเงิน

หรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจดัหางานใหคนหางาน 

“คาบริการ” หมายความวา เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ใหเปนคาตอบแทนการจดัหา

งาน 

“คาใชจาย” หมายความวา คาใชจายในการจัดหางาน 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนญุาตจัดหางานตามพระราชบัญญตัินี ้

“ตัวแทนจดัหางาน” หมายความวา ผูซึ่งผูรับอนุญาตจดทะเบียนใหเปนตัวแทนจดัหา

งานตามพระราชบัญญัตนิี ้

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานจดัหางานของผูรับอนุญาต 

“คนหางาน” หมายความวา บุคคลซึ่งประสงคจะทํางานโดยเรียกหรือรับคาจางเปนเงิน

หรือประโยชนอยางอ่ืน 

“ทดสอบฝมือ” หมายความวา การดําเนนิการใดๆ เพ่ือใหทราบถึงฝมือของคนหางาน 

เพ่ือออกใบรับรองผลการทดสอบใหคนหางานโดยจะเรียกหรือรับคาทดสอบฝมือหรือไมก็ตาม 



“ฝกงาน” หมายความวา นายจางสงลูกจางไปรับการเพิม่พูนความรู ฝมือ ภาษา 

ทัศนคติหรือทักษะในการทํางานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทาํงานในตางประเทศที่

จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญตัินี ้

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางาน

ไปทํางานในตางประเทศ 

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจดัหางาน

จังหวัด แลวแตกรณ ี

“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี ้

“อธิบด”ี หมายความวา อธบิดีกรมการจดัหางาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน* รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และ

ใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบยีนและพนักงานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน

อัตราทายพระราชบัญญตัินี ้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกจิการอืน่หรือออกระเบียบเพื่อปฏิบตัิการ

ตามพระราชบญัญัตนิี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 

  

หมวด ๑ 

สํานักงานทะเบียนจดัหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจดัหางานจังหวดั 

และสํานักจดัหางาน 

 

  



มาตรา ๖  ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจดัหางานกลางขึ้นในกรมการจดัหางาน 

กระทรวงแรงงาน* โดยมีนายทะเบียนจดัหางานกลางเปนผูมีอํานาจและหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้

ในจังหวัดอืน่นอกจากกรุงเทพมหานครจะจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจดัหางานจังหวดัขึ้น

ตรงตอสํานักงานทะเบียนจดัหางานกลางก็ได โดยมีนายทะเบียนจดัหางานจังหวัดเปนผูมีอํานาจและ

หนาที่ตามพระราชบัญญัตนิี ้

การจัดตั้งสํานกังานทะเบียนจัดหางานจังหวัด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๗  ใหจัดตั้งสํานักงานจดัหางานขึ้นในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน* 

เรียกวา “สํานกังานจดัหางาน กรมการจัดหางาน” มีหนาที่จัดหางานใหแกประชาชนโดยไมคดิคาบริการ 

สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน อาจมีสาขาไดตามที่อธบิดีเห็นสมควร 

 

หมวด ๒ 

การจัดหางานในประเทศ 

 

  

มาตรา ๘  หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานทาํงานในประเทศ เวนแตจะไดรับ

ใบอนญุาตจากนายทะเบียน 

การขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

นายทะเบียนตองออกใบอนญุาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน

สามสิบวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจาํเปนแตละครัง้ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น

กําหนดเวลาตามวรรคสามหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนัน้แลวแตกรณี 



  

มาตรา ๙  ผูขออนุญาตจัดหางานในประเทศตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาตไิทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจดัหางาน 

(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจดัหางาน 

(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจดัหางาน 

(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศลีธรรมอันด ี

(๘) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบคุคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหา

งาน 

(๙) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบคุคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จัดหางานหรืออยูในระหวางใชสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญตัิใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิด

ตามพระราชบญัญัตนิี ้

(๑๑) มีหลักประกันเปนจาํนวนเงินตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา

หนึ่งแสนบาทวางไวกับนายทะเบียน เพ่ือเปนหลักประกนัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตนิี ้

ในกรณีที่ผูขออนุญาตจดัหางานดังกลาวเปนนติิบคุคล นิตบิุคคลนั้นตองมีสัญชาตไิทย

และมีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 

  

มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตใหใชไดภายในเขตจังหวัดที่นายทะเบียนระบไุวในใบอนุญาตมี
กําหนดสองปนับแตวันที่ออกใบอนญุาต 



ถาผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงคจะขอตออายุใบอนญุาต ใหยื่นคําขอกอน

ใบอนญุาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวนั เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหประกอบกจิการตอไปไดจนกวา

นายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้ 

การขอตออายใุบอนญุาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือไมอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่ไดรับคํา

ขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๑  ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศตองแสดงใบอนญุาตไว ณ ที่เปดเผย

และเห็นไดงาย ณ สํานักงานตามที่ระบุไวในใบอนญุาต 

ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศจะตั้งสํานักงาน ณ โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรง

รับจํานาํ สถานที่ที่จัดใหมีการเลนการพนนัเปนปกติธุระ หรือสถานทีอ่ื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มิได 

  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศประสงคจะขอยายสํานักงาน
หรือขอตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคาํขอตอนายทะเบยีน 

การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และใหนํา

ความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศประสงคจะเปลี่ยนผูจัดการให
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และใหนํา

ความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนญุาต ไมตออายุใบอนญุาต ไมอนุญาต

ใหยายสํานักงาน ไมอนญุาตใหจัดตั้งสํานักงานชั่วคราว หรือไมอนุญาตใหเปล่ียนผูจัดการ ผูขออนุญาต



หรือผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสบิวันนับแตวนัที่ไดรับ

หนังสือแจงการไมอนุญาตหรือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แลวแต

กรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

  

มาตรา ๑๕  ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจาง และตัวแทน
จัดหางานตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัดใหมี

ทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานตามแบบที่อธิบดีกําหนดไว ณ สํานักงาน เพ่ือใหคนหางานตรวจดู

ไดในระหวางเวลาทํางาน 

ลูกจางและตัวแทนจัดหางานตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนจดัหางานของผูรับอนุญาต

จัดหางานในประเทศผูอ่ืนในขณะเดียวกัน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 

เวนแตคณุสมบัตติามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) มิใหใชบังคับแกลูกจาง 

ใบอนญุาตที่ออกใหแกผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศผูใด ใหคุมถึงลูกจางหรือ

ตัวแทนจดัหางานซึ่งผูรับอนญุาตจัดหางานในประเทศผูนั้นไดจดทะเบยีนไวดวย 

การกระทําที่เก่ียวกับการจัดหางานของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ซึง่ผูรับอนุญาต

จัดหางานในประเทศไดจดทะเบียนไว ใหถือวาเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 

  

มาตรา ๑๖  ในการยื่นคาํขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตรา ๑๕ ผูรับอนญุาต

จัดหางานในประเทศตองวางหลักประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนที่ขอจดทะเบียนตามจํานวน

ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาคนละหาหมื่นบาทไวกับนายทะเบียน โดยจะวาง

หลักประกันเปนเงินสด พันธบตัรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารก็ได 

ในกรณีที่ตัวแทนจัดหางานกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตนิี้และทาํใหเกิดความ

เสียหายแกคนหางาน ถานายทะเบียนพิจารณาเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อวาเปนการกระทําของตัวแทน

จัดหางาน ใหนายทะเบียนมหีนังสือแจงเหตุดังกลาวใหผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศทราบ และถา

ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศไมโตแยงภายในสามสบิวันนบัแตวันที่ไดรับแจง นายทะเบียนมีอํานาจ

จายเงินชดเชยใหแกคนหางานเทาที่พิจารณาเห็นวาเสียหายจริงจากหลักประกันที่วางไวตามวรรคหนึ่งได 

  



มาตรา ๑๗  ในกรณีที่หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศวางไวตาม
มาตรา ๙ (๑๑) และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ลดลงเพราะถูกใชจายไปตามพระราชบัญญตัินี ้ใหนาย

ทะเบียนสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตวางหลักประกันเพิ่มจนครบจาํนวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวัน

นับแตวันทีไ่ดรับคําส่ัง 

  

มาตรา ๑๘  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศวางไวตามมาตรา ๙ (๑๑) 

และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ไมอยูในความรบัผดิแหงการบังคับคดตีราบเทาที่ผูรับอนุญาตจดัหางานใน

ประเทศยังมิไดเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานหรือเลิกประกอบธุรกิจจดัหางานแลว แตยังไมพนจากความ

รับผิดตามพระราชบัญญัตนิี ้

ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจดัหางาน ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศจะขอรับคนื

หลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๙ (๑๑) ไดก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญตัินี้เสร็จสิ้น

แลว แตถาหนีท้ี่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลด

หลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได

ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศอาจขอรบัคืนหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่งได เมื่อตัวแทนจดัหางานไดพนจากความเปนตวัแทนจัดหางานแลวโดยไมมหีนี้ที่จะตองชําระ

ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศไมขอรับหลกัประกันคืนภายในหาปนบัแต

วันที่เลิกประกอบธุรกิจจดัหางาน ใหหลักประกันดังกลาวตกเปนของแผนดนิ 

  

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศประสงคจะจัดหาคนหางานจาก
จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดทีไ่ดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๒๐  เมื่อออกไปปฏบิัติงานนอกสาํนักงาน ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศ 

ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานตองแสดงบตัรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจาํตัวผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศ ผูจดัการ ลูกจาง หรือตัวแทนจดัหา

งาน ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 



บัตรประจาํตัวตามวรรคสอง มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 

การขอและการออกบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๒๑  ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน ซึง่พนจากความเปนผูจดัการ 

ลูกจาง หรือตวัแทนจัดหางาน ตองสงคนืบตัรประจําตัวแกนายทะเบียนหรือผูรับอนุญาตจดัหางานใน

ประเทศภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนจากความเปนผูจดัการ ลูกจาง หรือตัวแทนจดัหางาน 

ผูรับอนุญาตซ่ึงไดรับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหนึ่ง ตองสงบัตรประจาํตัวนัน้แกนาย

ทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับจากผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน 

  

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ใบอนญุาตหรือบัตรประจําตัวสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับ

อนุญาตจดัหางานในประเทศยื่นคาํขอใบแทนใบอนุญาตหรือบัตรประจําตัว แลวแตกรณี ภายในสิบหา

วันนับแตวันทีท่ราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนญุาตและบัตรประจาํตวั ใหเปนไปตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๒๓  ในการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองทาํสัญญาจดัหา

งานกับคนหางาน 

สัญญาจดัหางานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธบิดีกําหนด 

  

มาตรา ๒๔  หามมิใหตัวแทนจัดหางานทําสัญญาจดัหางานกบัคนหางานแทนผูรับ
อนุญาตจดัหางานในประเทศ เวนแตจะไดรับมอบอาํนาจเปนหนังสือตามแบบที่อธบิดีกําหนดจากผูรับ

อนุญาตดังกลาว และผูรับอนุญาตดังกลาวไดแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบแลว 

การที่ตัวแทนจัดหางานมิไดรับมอบอํานาจจากผูรับอนญุาตดังกลาว หรือไดรับมอบ

อํานาจแตหนงัสือมอบอํานาจมิไดเปนไปตามแบบที่อธบิดีกําหนด ไมเปนเหตุใหคนหางานหรือ

บุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น 

  



มาตรา ๒๕  ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศตองปฏิบัตดิังตอไปนี ้

(๑) จัดใหมีสมุดทะเบียน บญัชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ

รายการที่อธิบดีกําหนด 

(๒) จัดทําและสงรายงานเกีย่วกับการจัดหางานประจําเดือนตามแบบที่อธิบดีกําหนด

ตอนายทะเบียนภายในวนัที่สิบของเดือนถดัไป 

เม่ือมีเหตุที่จะตองลงในสมดุทะเบียน บญัชี หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน ผูรับ

อนุญาตดังกลาวตองลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมดุทะเบียน บัญชีหรือเอกสารเชนวานั้นภายในเจ็ด

วันนับแตวันทีม่ีเหตุจะตองลงรายการนั้น 

  

มาตรา ๒๖  หามมิใหผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิน
อ่ืนใดจากคนหางานนอกจากคาบริการหรือคาใชจาย 

คาบริการหรือคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราทีรั่ฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศเรียกหรือรับคาบริการหรือ
คาใชจายกอนที่นายจางรับคนหางานเขาทาํงานและจายคาจางเปนครัง้แรกแลว 

เม่ือรับคาบริการและหรือคาใชจาย ผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศตองออกใบรับ

ตามแบบที่อธบิดีกําหนดใหแกคนหางาน 

  

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางานหรือได
คาจางต่ํากวา หรือไดตาํแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางาน ผูรับอนุญาตจดัหางานใน

ประเทศตองจดัการใหคนหางานเดนิทางกลับสํานักงานหรือสํานักงานชั่วคราวที่ตนรบัสมัครคนหางาน

นั้น โดยออกคาพาหนะ คาทีพั่ก คาอาหาร รวมทั้งคืนคาบริการและคาใชจายที่ไดรับไวตามมาตรา ๒๗ 

ใหแกคนหางานนั้น พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนตามมาตรา ๒๕ (๒) ทราบภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่มีหนาที่จะตองจัดการดังกลาว 

ในกรณีที่คนหางานไมยอมเดินทางกลับหรือคนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํา

กวาหรือที่ตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานผูรับอนุญาตจดัหางานในประเทศไม



ตองรับผดิชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดนิทางกลับ แตตองแจงใหนายทะเบียนทราบตาม

วรรคหนึ่ง  

  

มาตรา ๒๙  เม่ือนายทะเบียนทราบวามีเหตุที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะตอง
จัดการใหคนหางานเดินทางกลับตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แตผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศยังมิได

ดําเนนิการดังกลาวภายในสบิหาวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว ใหนายทะเบียนจดัการใหคนหางาน

เดินทางกลบัโดยใชจายเงินจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๙ (๑๑) 

  

  

หมวด ๓ 

การจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 

 

  

มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ เวนแต

จะไดรับใบอนญุาตจากนายทะเบียนจดัหางานกลาง 

การขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๓๑  ผูขออนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัทจาํกัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดกับมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

(๑) มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลวตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา

หนึ่งลานบาท 

(๒) มีทุนเปนของผูถือหุนที่มีสัญชาตไิทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมด 

และจะตองมีจาํนวนผูถือหุนที่มีสัญชาตไิทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนทัง้หมด 

(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจดัหางาน 



(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจดัหางาน 

(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจดัหางาน 

(๖) มีผูจดัการซึ่งเปนผูมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 

(๗) มีหลักประกันเปนจาํนวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหา

แสนบาทวางไวกับนายทะเบยีนจัดหางานกลางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตนิี ้

  

มาตรา ๓๒  นอกจากการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานใน

ตางประเทศจะประกอบธุรกจิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได 

  

มาตรา ๓๓  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองวาง
ไวตามมาตรา ๓๑ (๗) นั้นตองเปนเงินสด พันธบตัรของรัฐบาลไทยหรือสัญญาค้าํประกันของธนาคาร 

ผูรับอนุญาตดงักลาวอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันได 

ในกรณีที่หลักประกันของผูรับอนุญาตดังกลาวลดลงเพราะถูกใชจายไปตาม

พระราชบัญญตัินี้ ใหนายทะเบียนสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตดังกลาววางหลักประกันเพิ่มจนครบ

จํานวนเงนิที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับคําส่ัง 

  

มาตรา ๓๔  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ วางไว

ตามมาตรา ๓๑ (๗) และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งนาํมาใชบังคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ ไมอยูใน

ความรับผดิแหงการบังคับคดตีราบเทาทีผู่รับอนุญาตดงักลาวยังมิไดเลิกประกอบธรุกิจจัดหางาน หรือ

เลิกประกอบธรุกิจจัดหางานแลว แตยังไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตนิี ้

ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจดัหางาน ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานใน

ตางประเทศจะขอรับคืนหลกัประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) ไดก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตาม

พระราชบัญญตัินี้เสร็จสิ้นแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนายทะเบียนมี

อํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพงึรับผิดชอบได 



ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศไมขอรับหลักประกันตาม

วรรคหนึ่งคืนภายในหาปนบัแตวนัที่ผูรับอนุญาตเลิกประกอบธุรกิจจดัหางาน ใหหลักประกันดังกลาวตก

เปนของกองทุน 

  

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ประสงคจะ

รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา ใหยื่นคาํขอตอนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และใหนํา

ความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๓๖  ในการจัดสงคนหางานไปทาํงานในตางประเทศ ผูรับอนญุาตจัดหางาน

เพ่ือไปทํางานในตางประเทศตองปฏิบัตดิงัตอไปนี ้

(๑) สงสัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ หรือตวัแทนจัดหางาน

ทํากับคนหางานตออธบิดี ตลอดจนเงื่อนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนซึ่ง

ไดรับมอบอํานาจจากนายจางดังกลาวทาํกับคนหางาน และหลักฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกาํหนดเพื่อ

พิจารณาอนญุาตกอนสงคนหางานไปตางประเทศ 

(๒) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ และวิธีการ ณ สถานพยาบาล

ที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

(๓) สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ

แรงงานประกาศกาํหนด 

(๔) สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการอบรมเกี่ยวกับ

กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทาํงาน ตลอดจนสภาพการจาง ณ 

สํานักงานทะเบียนจดัหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจดัหางานจังหวดั หรือสถาบันอื่นใดที่อธิบดี

ประกาศกาํหนด 

(๕) สงบัญชีรายชื่อและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางานพรอมทั้งสําเนา

สัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบียนจดัหางานกลางภายในเจ็ดวนันบัแตวันที่คนหางานออกเดนิทาง 

(๖) แจงเปนหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อและสถานทีท่ํางานในตางประเทศของ

คนหางานตาม (๕) ใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทาํงานทราบภายในสิบหาวันนบั

แตวันทีค่นหางานเดนิทางไปถึง ในกรณทีี่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาว ใหแจงเปน



หนังสือใหสถานทตูไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู

ที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกลาว 

(๗) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปเปน

ประจําทุกเดือน ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดเดินทางไปทํางานตามสญัญาจัดหางาน 

ความใน (๓) ไมใชบังคบักบัคนหางานทีม่ีใบรับรองการทดสอบฝมือในสาขาทีจ่ะไป

ทํางานอยูแลว 

การรายงานตาม (๗) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

  

มาตรา ๓๗  ใหผูรับอนญุาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจดัใหนายจางใน
ตางประเทศซึง่ทําสัญญาจางแรงงานกับคนหางาน สงเงินเขากองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๕๒ สําหรับ

คนหางานแตละคน ถาไมอาจจัดใหนายจางสงเงินดังกลาวได ใหเปนหนาที่ของผูรับอนุญาตตองสงเงิน

เขากองทุน 

ในกรณีที่สํานกังานจดัหางาน กรมการจัดหางาน เปนผูจัดหางานใหคนหางานเพื่อไป

ทํางานในตางประเทศ ใหอธิบดีเปนผูจัดใหนายจางสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจจดัให

นายจางสงเงินดังกลาวได และคนหางานแสดงความประสงคที่จะไปทาํงานในตางประเทศโดยยินยอมสง

เงินเขากองทุนดวยตนเอง ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินจากคนหางานเพื่อสงเขากองทุนได

การสงเงินเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กําหนดเวลา และอัตราตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับการสงคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศแตละประเทศหรือแตละภูมภิาคก็ได 

  

มาตรา ๓๘  หามมิใหผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศเรียกหรือรับ
คาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกินสามสิบวันกอนเดนิทาง ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ผูรับ

อนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศอาจรองขอตอนายทะเบียนจดัหางานกลางเพื่อขอขยาย

ระยะเวลาดังกลาวได และเมือ่นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเห็นสมควรจะขยายระยะเวลา

ดังกลาวใหก็ได แตการขยายระยะเวลาใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวมีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวนั 

การเรียกหรือรับเงินดังกลาวตามวรรคหนึง่ ใหกระทําไดเฉพาะงานตามสัญญาทีไ่ดรับ

อนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๖ แลวเทานั้น 

  



มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คนหางานเดนิทางไปถึงประเทศทีจ่ะไปทาํงานแลวไมไดงาน
ตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางาน ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศตองดําเนินการ

ดังตอไปนี ้

(๑) จัดการใหคนหางานเดนิทางกลับประเทศไทย โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก 

คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ใหแกคนหางาน จนกวาคนหางานจะเดนิทางกลับถึงประเทศไทย 

(๒) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบภายในสบิหาวัน ถา

ไมมีสํานักงานแรงงานไทย ใหแจงสถานทตูไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทย

หรือสถานกงสุลไทยที่รับผดิชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนัน้ทราบ และสงสําเนาหนังสือดังกลาว

ใหสํานักงานทะเบียนจดัหางานกลางทราบดวย 

  

มาตรา ๔๐  ในกรณีที่คนหางานเดนิทางไปถึงประเทศทีจ่ะไปทาํงานแลวไดคาจางต่าํ
กวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน คนหางานจะ

ขอใหผูรับอนญุาตจัดหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศจัดการใหตนเดินทางกลบัประเทศไทยหรือจะ

ทํางานทีไ่ดคาจางต่าํกวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสญัญา

จัดหางานกไ็ด แตถาคนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศไทยจะตองแจง

ความประสงคของตนเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตหรือตวัแทนของผูรับอนุญาตท่ีอยูในประเทศนั้น ทราบ

ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีต่นทราบวาจะไดคาจางต่าํกวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไม

ตรงตามที่กําหนดไวในสญัญาจัดหางาน ในกรณีที่ไมอาจแจงแกผูรับอนุญาตหรือตวัแทนของผูรับ

อนุญาตได ใหแจงตอสํานักงานแรงงานไทย สถานทตูไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือ

สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นเพื่อแจงตอไปยัง

ผูรับอนุญาต 

ในกรณีที่คนหางานไดแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๓๙ มาใชบังคบั

โดยอนโุลม 

ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตาํแหนงหรือสิทธิ

ประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางาน ผูรับอนุญาตไมตองรับผดิชอบในการจัดการให

คนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทย แตตองดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

  

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่

จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐  ไดจดัการใหคนหางาน



เดินทางกลบัถงึประเทศไทยแลว ผูรับอนญุาตจัดหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศอาจยื่นคําขอตอ

อธิบดีเพ่ือรับเงินชดเชยจํานวนกึ่งหนึ่งของเงินคาใชจายตางๆ ทีต่นตองจายไปตามมาตรา ๓๙ (๑) จาก

กองทุนได และถาอธบิดีพิจารณาเห็นวา การที่คนหางานไมไดงานทาํหรือไดคาจางต่าํกวาหรือได

ตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานนัน้ไมไดเกิดจากความผดิ

ของผูรับอนุญาตและผูรับอนุญาตไดพยายามอยางเต็มที่แลวที่จะใหคนหางานไดงานทําหรือไดคาจาง

หรือตําแหนงงานหรือสิทธปิระโยชนอ่ืนตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางานหรือผูรับอนุญาตไดพยายาม

อยางเต็มที่แลวในการจดัการใหคนหางานเดินทางกลบัประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ใหอธิบดีอนุมตัิให

จายเงินชดเชยจากกองทุนใหผูรับอนุญาตได 

  

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดแจงให
คนหางานทราบแลววาตนพรอมที่จะจัดการใหคนหางานเดินทางกลบัประเทศไทยตามมาตรา ๓๙ (๑) 

หรือมาตรา ๔๐ แตคนหางานไมยอมเดนิทางกลับประเทศไทยภายในเวลาหกสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจง 

ผูรับอนุญาตตองดําเนนิการตามมาตรา ๓๙ (๒) พรอมทั้งวางเงิน ณ สํานักงานทะเบียนจดัหางานกลาง

ตามจาํนวนทีน่ายทะเบียนจดัหางานกลางกําหนดเพื่อเปนคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร และคาใชจาย

อ่ืนๆ ที่จําเปนในการเดินทางกลับของคนหางานดังกลาว 

ถาทางราชการไดใชจายเงินจากกองทุนในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับ

เปนจํานวนเทาใด ใหหักจากเงินที่ผูรับอนุญาตไดวางไวตามวรรคหนึง่ ถาเหลือใหคืนใหแกผูรับอนุญาต

โดยไมชักชา ถาไมพอใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหักจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) 

ในกรณีที่คนหางานไมเดนิทางกลับประเทศไทยภายในเกาสิบวัน โดยไมมีเหตุอัน

สมควรนับแตวันที่ผูรับอนญุาตไดวางเงินตามวรรคหนึ่งแลว ผูรับอนญุาตไมตองรับผดิชอบในการ

จัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลบัประเทศไทยโดยอาจขอรับเงินดังกลาวคนืได 

เม่ือคนหางานตามวรรคหนึ่งเดินทางกลบัถงึประเทศไทยแลว ผูรับอนญุาตที่ไดปฏิบตัิ

ตามมาตรานีม้ีสิทธิยื่นคําขอตออธบิดีเพ่ือรับเงินชดเชยคาใชจายที่ตนตองจายไปจากกองทุนไดและให

นําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๓  เม่ือนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบวามีเหตุที่ผูรับอนญุาตจัดหางาน
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศจะตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลบัประเทศไทยตามมาตรา ๓๙ (๑) 

หรือมาตรา ๔๐ แตผูรับอนญุาตยังมิไดดาํเนินการดังกลาวภายในสบิหาวันนบัแตวันที่มีเหตุดังกลาว ให

นายทะเบียนจดัหางานกลางจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย 



ในการจดัการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน

จัดหางานกลางใชจายเงินจากกองทุนไปกอนและมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตชดใชเงินคืนภายในเวลาที่

กําหนด ถาผูรับอนุญาตมิไดนําเงินไปชําระคืนภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนจดัหางานกลางหัก

เงินจํานวนดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) 

  

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนตรง

ตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางานแตไมยอมปฏิบัตติามสัญญาผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานใน

ตางประเทศไมตองรับผดิชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทยแตตอง

ดําเนนิการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

  

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงาน และสิทธิประโยชนอ่ืนตรง

ตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางาน และไดทาํงานจนสญัญาจัดหางานส้ินสุดลงแลว แตคนหางานไม

ยอมเดินทางกลับประเทศไทยภายในสามสบิวันนบัแตวันที่สัญญาจดัหางานสิ้นสดุลงหรือภายใน

กําหนดเวลาทีม่ากกวานัน้ตามที่ระบุไวในสญัญาจัดหางานโดยไมมีเหตอัุนสมควรหรือคนหางานไดงาน

ใหมภายในกาํหนดเวลาดังกลาวผูรับอนญุาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมตองรับผิดชอบใน

การจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทยแตตองดําเนนิการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมสามารถ
จัดใหคนหางานเดินทางไดภายในกาํหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่

กําหนดไวในสญัญาจัดหางานหรือไดคาจางต่ํากวาหรือไดตาํแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรง

ตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางานและคนหางานไมประสงคที่จะทํางานนัน้ ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อ

ไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตางๆ ที่เรียกเกบ็จากคนหางานไปแลวทั้งหมด

ใหแกคนหางานภายในสามสบิวันนบัแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนบัแตวนัที่คนหางาน

เดินทางกลบัถงึประเทศไทย แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่คนหางานไมสามารถทํางานไดจนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสญัญา

จัดหางานเพราะถูกเลิกจางโดยมิใชสาเหตจุากคนหางาน ผูรับอนญุาตตองคืนคาบริการและคาใชจายที่

เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทาํงานภายในสามสบิวันนับแต

วันที่คนหางานขอรับคืน 



ในกรณีที่คนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางานยัง

ประสงคจะทํางานนัน้ ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับ

คาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสบิวันนับแตวันทีค่นหางานขอรับคืน 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมไิดปฏิบัตติามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามใหนาย

ทะเบียนจดัหางานกลางหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) 

คืนใหแกคนหางาน 

เม่ือนายทะเบยีนไดดาํเนินการตามวรรคสีแ่ลว ใหแจงใหผูรับอนุญาตทราบโดยเร็ว 

  

มาตรา ๔๗  ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา 

๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา 

๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ วาดวยการจดัหางานในประเทศ มาใชบังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทํางาน

ในตางประเทศโดยอนุโลม 

  

หมวด ๓ ทว ิ

สถานทดสอบฝมือ

 

 

มาตรา ๔๗ ทวิ  หามมิใหผูใดดําเนนิการทดสอบฝมือคนหางาน เวนแตจะไดรับ

ใบอนญุาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การขออนุญาตและการออกใบอนญุาตสําหรับการทดสอบฝมือในแตละสาขาอาชีพ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบงัคับกับการทดสอบฝมือ ซึง่ดําเนนิการโดยหนวยงานของ

รัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขให

หนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติก็ได 

  



มาตรา ๔๗ ตรี  ผูรับอนุญาตดาํเนินการทดสอบฝมือตองแสดงใบอนญุาตไว ณ ที่

เปดเผย และเห็นไดงาย ณ สถานทดสอบฝมือตามที่ระบุไวในใบอนญุาต 

  

มาตรา ๔๗ จตัวา  ในการทดสอบฝมือคนหางาน ผูรับอนุญาตดําเนนิการทดสอบฝมือ

จะตองมีผูควบคุมการทดสอบ และปฏิบตัิตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ประกาศกาํหนด 

  

มาตรา ๔๗ เบญจ  หามมิใหผูรับอนุญาตดําเนนิการทดสอบฝมือเรียกหรือรับเงิน หรือ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากคนหางานนอกจากคาทดสอบฝมือ 

คาทดสอบฝมือตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ

แรงงานประกาศกาํหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน 

  

มาตรา ๔๗ ฉ  ผูรับอนุญาตดาํเนินการทดสอบฝมือตองจัดใหมีสมุดทะเบียนบญัชแีละ
เอกสารเกี่ยวกับกิจการของตนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศ

กําหนด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาทีต่รวจสอบได 

  

มาตรา ๔๗ สัตต  ใบอนุญาตใหใชไดสองปนับแตวันที่ออกใบอนญุาต 

ถาผูรับอนุญาตดาํเนินการทดสอบฝมือประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยืน่คําขอ

กอนใบอนุญาตนั้นสิน้อายไุมนอยกวาสามสิบวัน เม่ือไดยื่นคาํขอดังกลาวแลว ใหประกอบกิจการตอไป

ไดจนกวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้ 

การขอตออายใุบอนญุาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  



มาตรา ๔๗ อัฏฐ  ในกรณีทีอ่ธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานไมออกใบอนุญาต หรือไม

ตออายุใบอนญุาต ผูขอรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีได

ภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงการไมอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในระหวางการอุทธรณคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีจะมีคาํส่ังใหผูอุทธรณ

ประกอบกิจการตอไปหรือไมก็ได 

  

มาตรา ๔๗ นว  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให

ผูรับอนุญาตดาํเนินการทดสอบฝมือ ยื่นคาํขอใบแทนใบอนุญาตตออธบิดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ภายในสิบหาวนันับแตวนัที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชํารดุดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกาํหนด 

  

หมวด ๔ 

การไปทาํงานในตางประเทศ 

 

  

มาตรา ๔๘  คนหางานผูใดประสงคจะเดนิทางไปทํางานในตางประเทศดวยตนเอง 
โดยมิไดทําสัญญาจัดหางานกับผูรับอนญุาตจัดหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศ ตามความในหมวด 

๓ ใหแจงใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายทราบกอนเดนิทางไมนอยกวาสิบหาวนั 

การแจง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

  

มาตรา ๔๘/๑  คนหางานซึง่ตนเองหรือนายจางหรือผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศไดสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๗ หรือคนหางานซึ่งเดนิทางไปทํางานใน

ตางประเทศดวยตนเองตามมาตรา ๔๘ ทีส่มัครใจสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตามมาตรา ๓๗ กอนเดนิทางออกนอกราชอาณาจักร ใหไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕๓ เปนระยะเวลาตามสัญญาจางที่คนหางานนั้นมีอยู 



คนหางานซึ่งยงัอยูหรือยังทํางานอยูในตางประเทศใหไดรับสิทธิประโยชนจากกองทนุ

ตามมาตรา ๕๓ เปนระยะเวลาหาปนับแตวันครบกําหนดตามสัญญาจาง หรือวันที่สัญญาจางส้ินสดุลง 

คนหางานที่ไดรับสิทธิประโยชนจากกองทนุตามวรรคสอง หากไปทาํสัญญาจางกับ

นายจางใหมหรือนายจางเดมิ และประสงคจะไดรับสิทธปิระโยชนจากกองทุนตามวรรคสองตอไป ให

คนหางานหรอืนายจางสงเงินเขากองทุนภายในหกสบิวันนับแตวนัที่ครบกําหนดตามวรรคสอง 

  

มาตรา ๔๙  หามมิใหนายจางซึ่งอยูในประเทศไทยพาลูกจางไปทาํงานในตางประเทศ 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบด ี

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๔๙ ทวิ  การสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการตามวตัถุประสงคของนายจางไป
ฝกงานในตางประเทศ ใหปฏิบัตดิังนี ้

(๑) การสงไปฝกงานไมเกินสี่สิบหาวัน ตองแจงใหอธิบดหีรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ทราบตามแบบที่อธิบดีประกาศกาํหนดกอนลูกจางเดนิทางออกนอกราชอาณาจักร 

(๒) กรณีตาม (๑) ถาลูกจางไดรับเงินหรอืประโยชนที่จะพึงไดรับในตางประเทศต่าํ

กวาอัตราและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดจะตองไดรับอนญุาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธบิดีมอบหมายกอน 

(๓) การสงไปฝกงานเกินสี่สิบหาวัน ตองไดรับอนญุาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายกอน 

การขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

การสงลูกจางไปฝกงานจะเรยีกเก็บเงินหรือประโยชนอ่ืนใดมไิด 

นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผดิชอบในการเดนิทางกลับมาใน

ราชอาณาจักรของลูกจาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

  



มาตรา ๕๐  หามมิใหนายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนทําการรับสมัครเพื่อหา

ลูกจางในประเทศไทยดวยตนเองเพื่อไปทาํงานในตางประเทศ เวนแตจะตดิตอใหสํานักงานจดัหางาน

หรือกรมการจัดหางานจดัหาให 

  

มาตรา ๕๑  เม่ือคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่ตนไปทํางาน ใหคนหางานแจงเปน

หนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาวทราบภายในสิบหาวันนบัแตวันที่เดินทางไปถึงโดย

ระบุช่ือ ภูมิลําเนาในประเทศไทย สถานทีอ่ยู และสถานที่ทํางานในตางประเทศ ในกรณีที่ไมมีสํานักงาน

แรงงานไทยในประเทศดังกลาว ใหแจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น

หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนัน้ทราบภายใน

ระยะเวลาดังกลาว 

  

หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 

 

  

มาตรา ๕๒  ใหจัดตั้งกองทนุขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการจัดหางานเรียกวากองทุนเพื่อ
ชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ เพ่ือใชจายในกิจการตามมาตรา ๕๓ โดยประกอบดวยเงิน

และทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี ้

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๒) เงินที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศ นายจางหรือคนหางาน

สงเขากองทุนตามพระราชบญัญัตนิี ้

(๓) ดอกผลของกองทุน 

(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 

(๕) หลักประกันที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๓๔ 

เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนาํสงกระทรวงการคลัง

เปนรายไดแผนดิน 



การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๕๓  กิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนไดนั้น ไดแกกิจการดังตอไปนี ้

(๑) จัดการใหคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดนิทางกลับประเทศไทย 

(๒) ใหการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไปหรือจะไปทํางานในตางประเทศหรือทายาท

โดยธรรมของบุคคลดังกลาว 

(๓) การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไป

ทํางานในตางประเทศ 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๕๔  ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทาํงานใน
ตางประเทศ ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานกรรมการ และบุคคลอืน่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหก

คนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

  

มาตรา ๕๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตาํแหนงเทากับวาระ

ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราว

ติดตอกัน 

  

มาตรา ๕๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕๕ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนง เม่ือ 



(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวน

แตเปนโทษสาํหรับความผดิที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

  

มาตรา ๕๗  การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จงึเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาทีไ่ดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา ๕๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

(๑) เสนอคําแนะนาํตอรัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ 

(๒) ใหคําปรกึษาแนะนาํแกอธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติการที่เก่ียวกับกองทุนตามพระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจนาํเงินกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) ไปหาดอกผลไดโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือโดยการซื้อ

หลักทรัพยของรัฐบาล 

  



มาตรา ๖๐  ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจและหนาทีใ่นการเบิกจายเงิน
จากกองทุนเพือ่ใชจายในกิจการตามมาตรา ๕๓ 

  

มาตรา ๖๑  ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิน้ปงบประมาณ ใหนายทะเบียนจดัหางาน

กลางทํารายงานการรับจายเงินกองทุนประจําปงบประมาณที่ส้ินสุด และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๕ ทว ิ

คณะกรรมการพัฒนาการจดัหางานและคุมครองคนหางาน

 

 

มาตรา ๖๑ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาการจดัหา
งานและคุมครองคนหางาน” ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน*เปนประธานกรรมการ ผูแทน

กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทน

กรมตํารวจ ผูแทนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูแทนกรมการจัดหางานเปนกรรมการ และบคุคลอืน่ซึ่ง

คณะรัฐมนตรแีตงตั้งอีกไมเกินแปดคนเปนกรรมการ โดยใหมีกรรมการผูที่มีความรูในการจัดหางาน

และคุมครองคนหางานไมนอยกวาสามคน กรรมการซึ่งเปนลูกจางและนายจางฝายละหนึ่งคน และให

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได 

  

มาตรา ๖๑ ตรี  คณะกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการในการแกไขปญหาในการจดัหางาน

และคุมครองคนหางาน 



(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ

หลอกลวงคนหางาน 

(๔) ใหคําปรกึษาและแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานการจางแรงงานไทยเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๕) ใหคําปรกึษาแนะแนวทางและวิธีการในการสงเสริมการมีงานทําและการพัฒนา

ทักษะฝมือของแรงงานไทยแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๖) ใหคาํปรกึษาและแนะนําเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานและวิธีการในการทดสอบ

ฝมือคนหางานแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา ๖๑ จตัวา  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ มาใชบังคับ

กับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางานโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๖๑ เบญจ  คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางานจะ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรอืปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการดังกลาว

มอบหมายก็ได 

  

หมวด ๖ 

การควบคุม 

 

  

มาตรา ๖๒  คนหางานซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทางออกไปโดย
ผานทางดานตรวจคนหางานและตองย่ืนรายการตอพนักงานเจาหนาทีต่ามแบบที่อธบิดีประกาศกาํหนด 

ณ ดานดังกลาว 



ดานตรวจคนหางานตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

  

มาตรา ๖๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีต่รวจพบวาผูใดไมมีหลักฐานเกี่ยวกับการไป
ทํางานหรือฝกงานในตางประเทศตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญตัินี ้พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับ

การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของผูนั้นไดเทาที่จาํเปนตามพฤตกิารณแหงกรณี ทั้งนี้ ใหพนักงาน

เจาหนาทีบ่ันทึกเหตุที่ตองระงับการเดินทางไวใหชัดเจนดวย 

คาเสียหายที่เกิดจากการสั่งระงับการเดินทางของคนหางานตามวรรคหนึ่งใหผูรับ

อนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศเปนผูเสีย ในกรณีที่คนหางานมิไดเดินทางโดยการจัดการ

ของผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหคนหางานเปนผูเสีย 

  

มาตรา ๖๔  ผูรับอนุญาตซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาตองใชช่ือในธุรกิจซึ่งมคีําวา “สํานักงาน
จัดหางาน” และผูรับอนญุาตซึ่งเปนนิตบิคุคลตองใชช่ือในธุรกิจซึ่งมคีําวา “หางหุนสวนจัดหางาน” หรือ 

“บริษัทจัดหางาน” นําหนาช่ือ 

  

มาตรา ๖๕  หามมิใหผูใดนอกจากผูรับอนุญาตใชช่ือ คําแสดงชื่อ หรือคําอ่ืนใดใน

ธุรกิจวา “สํานกังานจดัหางาน” “หางหุนสวนจัดหางาน” หรือ “บริษัทจัดหางาน” หรืออักษรตางประเทศ

ที่มีความหมายเชนเดียวกัน เวนแตใชในการขออนุญาตจัดหางาน 

  

มาตรา ๖๖  การโฆษณาการจัดหางานใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๖๗  ในการปฏิบตัิหนาที่ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี ้

(๑) เขาไปในสํานักงานหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดหางาน การฝกงานหรือการ

ทดสอบฝมือในเวลากลางวนัหรือในขณะทําการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัินี ้



(๒) ยึดหรืออายัดสมุดทะเบยีน บญัชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับการจัดหา

งาน การฝกงานหรือการทดสอบฝมือ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญตัินี ้

(๓) เรียกหรือส่ังใหผูรับอนุญาตจดัหางาน ผูจัดการ ตัวแทนจดัหางาน ลูกจาง 

คนหางาน ผูสงคนไปฝกงาน คนฝกงาน ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือ หรือบคุคลซึ่งเกี่ยวของให

ถอยคํา หรือขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในการปฏบิัตหินาที่ตาม (๑) หรือ (๒) ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่แสดง

บัตรประจาํตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ โดยใหผูซึง่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจาํตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที ่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กําหนด 

  

มาตรา ๖๘  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผูรับอนุญาต 

(๑) ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๓๑ 

(๒) ไมปฏิบตัิหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามพระราชบัญญตัินี้ หรือกฎกระทรวงหรือ

ระเบียบที่ออกตามพระราชบญัญัตนิี ้

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตนั้นปฏิบตัใิหถูกตองหรือจัดการแกไขให

ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

  

มาตรา ๗๐  ในกรณีที ่

(๑) ผูรับอนญุาตไมปฏบิัตหิรือจัดการแกไขใหถูกตองตามคําส่ังของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๖๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

(๒) ผูรับอนญุาตเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวยังไมเกินหนึ่งป หรือเคยถูกส่ังพัก

ใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุทีจ่ะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 



(๓) นายทะเบียนเห็นวาผูรับอนุญาตไมสามารถปฏิบตัติามพระราชบญัญัตนิี้หรือ

กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญตัินีไ้ดอีกตอไปแลว 

(๔) นายทะเบียนเห็นวาการท่ีผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตาม

พระราชบัญญตัินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบญัญัตนิี้นัน้เปนการรายแรงหรือเปน

การหลอกลวงประชาชน 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนญุาตได 

  

มาตรา ๗๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือ

และแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาต หรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง ใหปด

คําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของผูรับอนญุาต และใหถือวาผูรับอนญุาตได

ทราบคาํส่ังนั้นแลวตั้งแตวนัที่ปดคาํส่ัง 

ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หามมใิหผูรับอนญุาตดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับการ

จัดหางาน เวนแตการดําเนนิการเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศตามทีไ่ดรับอนุญาตจาก

อธิบดีตามมาตรา ๓๖ (๑) กอนวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนญุาต

ผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองรับผิดชอบในการ

จัดสงคนหางานซึ่งยังอยูในความรับผดิชอบของตนกลับภูมิลําเนาหรือกลับประเทศไทย แลวแตกรณี 

จนกวาจะพนจากความรบัผดิตามพระราชบัญญตัินี ้และยังตองปฏิบัตหินาที่ในการรายงานใหนาย

ทะเบียนทราบเกี่ยวกับคนหางานซึ่งยังอยูในความรับผิดชอบของตน 

  

มาตรา ๗๒  ผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดรับคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคาํส่ังตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคบัตามคําส่ังพักใช

ใบอนญุาตหรอืคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

  

มาตรา ๗๒ ทวิ  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือไมปฏิบตัิหรือปฏิบัตไิม
ถูกตองตามพระราชบัญญตันิี้ หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินีใ้หอธบิดกีรม



พัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจสั่งใหผูรับอนญุาตนั้นปฏิบตัิใหถูกตองหรือจัดการแกไขใหถูกตองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือส่ังพักใชใบอนุญาตสาํหรับสาขาอาชีพที่กําหนด หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

แลวแตกรณ ี

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูรับ

อนุญาตนัน้ทราบ ในกรณีทีไ่มพบตัวผูรับอนุญาตนัน้ หรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ัง

ดังกลาวไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทดสอบฝมือของผูรับอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาต

ไดทราบคาํส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง ในการนีจ้ะประกาศคําส่ังนัน้ในหนังสือพิมพที่แพรหลายใน

ทองถ่ินนั้นดวยก็ได 

ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หามมใิหผูรับอนญุาตดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวกับการ

ทดสอบฝมือตามที่กําหนดในคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับกับการอุทธรณคําส่ังพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนญุาตดําเนินการทดสอบฝมือโดยอนโุลม 

  

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

 

  

มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ ทวิ หรือมาตรา ๔๗ เบญจ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรบัไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา

ดังกลาวซึ่งไดนํามาใชบังคบัโดยอนโุลมตามมาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัตติามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๓๖ (๓) หรือ (๗) หรือมาตรา ๔๗ จตัวา ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

  

มาตรา ๗๕  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตราดังกลาวซึ่งไดนํามาใชบังคบัโดยอนโุลมตามมาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัตติาม



มาตรา ๓๖ (๒) (๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๔๗ ตรี มาตรา ๔๗ นว มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๔ หรือ

มาตรา ๖๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

  

มาตรา ๗๖  ผูใดไมปฏิบัตติามคาํส่ังนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๓๓ 

วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรบัสองเทาของจํานวนเงนิที่ตองสงเพ่ิมจนครบ

วงเงินหลักประกัน 

  

มาตรา ๗๗  ผูใดแสดงตนเปนลูกจางหรอืตัวแทนจดัหางานของผูรับอนุญาตอันเปน
เท็จ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองหมืน่บาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

  

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งไดนํามาใชบังคบัโดย

อนุโลมตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๓๖ (๑) หรือมาตรา ๔๗ ฉ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๗๘ ทวิ  ผูใดลงรายการ หรือทํารายงานตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งได

นํามาใชบังคบัโดยอนโุลมตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ฉ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ ซึ่งไดนํามาใชบังคบัโดยอนโุลมตาม

มาตรา ๔๗ หรือฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป และปรับหาเทาของคาบริการและ

หรือคาใชจายที่เรียกเกินหรือเรียกลวงหนา หรือสามเทาของเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่รับไวเปน

ประกันคาบรกิาร และหรือคาใชจายดังกลาว 

  

มาตรา ๘๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมดาํเนินการตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๙ 

(๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

  



มาตรา ๘๑  ผูรับอนุญาตผูใดไมทําการแจงตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๙ (๒) มาตรา 

๔๐ วรรคสาม มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท 

  

มาตรา ๘๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ มาตรา 

๔๙ ทวิ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจาํคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้ง

แตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรบัตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหมื่น

บาท 

  

มาตรา ๘๔  ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใดไมสงเงินเขา
กองทุนตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับสองหมื่นบาท หรือสามเทาของจํานวนเงินที่ตองสงเขา

กองทุน สุดแตจํานวนใดจะสูงกวา 

  

มาตรา ๘๕  ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใดรับคาบริการหรือ
คาใชจายจากคนหางานแลว ไมจดัสงคนหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรบัไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๖  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ วรรคสอง ตองระวางโทษตามที่บญัญัติ

ไวในมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ แลวแตกรณ ี

  

มาตรา ๘๗  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  



มาตรา ๘๘  ผูใดโฆษณาการจัดหางานโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

  

มาตรา ๘๙  ผูใดขัดขวางนายทะเบียนหรอืพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบตัิการตามหนาที่
ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

  

มาตรา ๙๐ ทวิ  ผูใดฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา 

๖๗ (๓) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรบัไมเกินสองพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๐ ตรี  ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามมาตรา 
๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรบัไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามมาตรา 

๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๑  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๗๑ วรรคสาม ตองระวางโทษเชนเดียวกับที่

บัญญตัไิวในมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ แลวแตกรณ ี

  

มาตรา ๙๑ ทวิ  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสาม ตองระวางโทษจาํคุกไม

เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  



มาตรา ๙๑ ตรี  ผูใดหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางาน หรือสามารถสงไปฝกงานใน

ตางประเทศได และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูถูก

หลอกลวง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปนนติิ
บุคคลผูจัดการ หรือผูแทนนิตบิุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมไิดมีสวนในการกระทําความผดิของนิติบุคคลนั้น 

  

มาตรา ๙๓  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษ
ปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ใหบุคคลตอไปนี ้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

(๑) อธิบดี สําหรับความผดิตามพระราชบัญญตัินี ้เวนแตกรณีตาม (๒) 

(๒) อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับความผิดที่เก่ียวกับการทดสอบฝมือตาม

พระราชบัญญตัินี ้

อํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะมอบ

อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับความผิดตามพระราชบัญญตัินีท้ี่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นกไ็ด 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญตัินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะทําการเปรียบเทียบได และบคุคลนั้นยนิยอมใหเปรียบเทียบ 

ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่ง

ไดรับมอบอํานาจจากบคุคลดังกลาว แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวนั นับแตวันทีบุ่คคลนั้นยินยอมให

เปรียบเทียบ 

เม่ือผูกระทําผดิไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนดแต

ไมเกินสามสบิวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่ ใหดาํเนนิคดตีอไป 

  

 



บทเฉพาะกาล 

____________ 

มาตรา ๙๔  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจดัหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ และยังใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ ใหยังคงใช

บังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตนิี้ ทั้งนี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบและ

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๙๕  ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกตามพระราชบัญญัติจดัหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ กอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ ใหใชไดจนกวาจะสิน้อายุใบอนญุาตนัน้ แต

ทั้งนี้ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตดงักลาวตองปฏิบัตติามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ และในระหวางเวลาดังกลาวมใิหนํามาตรา ๗๔ มาใชบังคบั 

ในกรณีที่ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับประสงคจะ

จัดหางานเพื่อใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศภายหลังวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ ตองปฏิบัติ

ตามพระราชบญัญัตนิี้ กอนสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  

มาตรา ๙๖  เพ่ือประโยชนในการขอรับความคุมครองจากกองทุนเพื่อคนหางานใน
ตางประเทศตามพระราชบญัญัตนิี้ คนหางานซึ่งผูไดรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทาํงานในตางประเทศ 

ตามพระราชบญัญัตจิัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดจัดสงไปทาํงานในตางประเทศ 

อาจขอรับสิทธแิละประโยชนจากกองทุนไดโดยสงเงินเขากองทุนตามอตัราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

ตามมาตรา ๓๗ พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานตามที่อธิบดีกําหนด ทั้งนี้ โดยสงไปยังสํานักงาน

ทะเบียนจดัหางานกลางภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแตวนัที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 

เม่ือสํานักงานทะเบียนจดัหางานกลางไดตรวจสอบเห็นวาถูกตองแลว ใหแจงให

คนหางานทราบ และใหคนหางานไดรับสทิธิและประโยชนนับแตวันทีสํ่านักงานทะเบียนจดัหางานกลาง

ไดรับเงนิและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



อัตราคาธรรมเนียม 

__________________ 

  

(๑) คําขอฉบบัละ    ๑๐     บาท 

(๒) ใบอนญุาตตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ    ฉบับละ   ๕,๐๐๐    บาท 

(๓) การอนุญาตตามมาตรา ๑๒   มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๙ ครั้งละ  ๔๐๐     บาท 

(๔) การจดทะเบียนตามมาตรา ๑๕ คนละ  ๕๐๐   บาท 

(๕) ใบอนญุาตตามมาตรา ๓๐ ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

(๖) บตัรประจําตัวผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทน จัดหางาน ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 

(๗) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนยีมใบอนญุาต 

(๘) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนญุาต 

(๙) การรับรองสําเนาเอกสาร 

 (ก) ภาษาไทย หนาละ  ๕  บาท 

 (ข) ภาษาตางประเทศ   หนาละ   ๑๐  บาท 

(๑๐) การออกหนังสือรับรอง 

 (ก) ภาษาไทย หนาละ   ๒๐๐  บาท 

 (ข) ภาษาตางประเทศ  หนาละ   ๔๐๐ บาท 

(๑๑) คาธรรมเนียมอื่นๆ ครั้งละ   ๔๐๐   บาท 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจบุันนี้ไดมีผู

ประกอบธุรกจิจัดหางานโดยสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมากขึน้ ทําใหเกิด

ปญหานานาประการ เชน มกีารโฆษณาหลอกลวงคนหางานใหไปสมคัรงานโดยไมมีงานใหทํา เรียก



คาบริการและคาใชจายเกินสมควร คนหางานที่เดนิทางไปตางประเทศแลวไมไดงานตามที่ตกลงกัน

ไว นายจางไมปฏิบัตติามสญัญาจาง คนงานหญิงถูกนายจางหรือญาตขิองนายจางลวนลาม ขมขืน 

ถูกทอดทิ้งในตางประเทศไดรับความทุกขยากนานาประการ คนหางานที่มีปญหาเหลานี้มักจะ

หลบหนีไปอยูที่สํานักงานแรงงานไทยหรือสถานทูตไทย ทําใหเกิดปญหาเรื่องที่อยูอาศัย อาหาร 

และคาพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย ผูจัดหางานสวนมากก็อางวาไมมีเงินชวยเหลือคนหางาน

ดังกลาว และจะเรียกเงินจากผูซึ่งค้ําประกนัคนหางานในการขอหนังสือเดินทางก็กระทําไดยาก 

เพราะตดิตามหาตัวผูค้ําประกันไมได นอกจากนี ้ ยังมีคนหางานบางรายซึ่งไปกระทาํความผิดอาญา
ในตางประเทศอีก ทําใหทางราชการตองเขาไปชวยเหลือ และตกเปนภาระหนักแกงบประมาณของ

ประเทศ เพราะมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในพระราชบญัญัตจิัดหางานและคุมครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๑๑ ไมสามารถใหความคุมครองคนหางานในตางประเทศได ในการนี้สมควรปรับปรุง

กฎหมายดังกลาวโดยรีบดวน โดยกําหนดมาตรการควบคุมการจัดหางานใหรัดกุมยิ่งข้ึน แยกการ

ควบคุมการจัดหางานใหคนหางานไปทาํงานในตางประเทศเปนสวนหนึ่งตางหาก จัดใหมีกองทนุ

สําหรับชวยเหลือคนงานไทยในตางประเทศขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งปรับปรุงคาธรรมเนียมให

เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

  

พระราชบัญญตัิจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัตใิน

พระราชบัญญตัิจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ยังมีบทบัญญตัิหลายเรื่องไม

เหมาะสมทําใหมีการหลีกเล่ียงกฎหมายดวยวิธีการตางๆ และยังไมอาจใหความคุมครองคนหางาน

ไดอยางเพียงพอ จึงสมควรปรับปรุงใหมโดยใหมีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและ

คุมครองคนหางานขึ้น เพ่ือทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนวทางการพฒันาระบบจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน และสมควรใหความคุมครองคนหางานเพิ่มข้ึนโดยใหรวมไปถึงการไมไดรับสทิธิ

ประโยชนตางๆ ตามที่กําหนดไวในสญัญาจัดหางานดวย และเพ่ือใหเปนที่เช่ือถือแกการจางงาน 

สมควรควบคมุสถานทดสอบฝมือและการดําเนนิการทดสอบฝมือไวเปนการเฉพาะ นอกจากนี้เพ่ือ

เปนการปองกันการหลีกเล่ียงกฎหมายโดยการนําลูกจางไปทํางานในตางประเทศ จึงสมควรมี

บทบัญญตัิควบคุมการสงลูกจางไปฝกงานข้ึนไว อีกทั้งสมควรปรับปรุงบทบัญญตัิเก่ียวกับการคนื

หลักประกัน และการสงเงินกับการไดรับประโยชนจากกองทุนและอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จงึ

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

  



พระราชบัญญตัิจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑการ

จายเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานซึ่งไปทาํงานในตางประเทศตามที่บญัญตัิไวในมาตรา 

๔๘ ทวิ แหงพระราชบัญญตัจิัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญตัิจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไมอาจใหความ

ชวยเหลือคนหางานที่ยังคงทํางานอยูในตางประเทศ หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง 

สมควรขยายระยะเวลาในการใหความชวยเหลือคนหางานที่ไดรับสิทธปิระโยชนจากกองทุนอยูกอน

แลว และยังคงทํางานในตางประเทศใหไดรับความชวยเหลือตอไปเปนระยะเวลาหาปนับแตวันครบ

กําหนดตามสัญญาจาง จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้ 

  

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญตัิใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๕๘  ในพระราชบัญญัติจดัหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหแกไขคํา

วา “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงแรงงาน” คําวา “รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน” และคําวา 

“ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงแรงงาน”  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัตใิหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจ

ใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบญัญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญตัดิังกลาวได

บัญญตัิใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหินาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบญัญตัิตางๆ ใหสอดคลองกับอาํนาจ

หนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบญัญัตแิละพระราช

กฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 

เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่

วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ

หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญตัิของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ 

รัฐมนตรี ผูดาํรงตําแหนงหรอืผูซึ่งปฏิบตัิหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และ

เพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมา

เปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มกีารยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตาม

พระราชบัญญตัิและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้



 สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 

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

มาตรา ๔ นิยามคําวา “จัดหางาน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ทดสอบฝมือ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ฝกงาน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๑๘ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 
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มาตรา ๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

หมวด ๓ ทวิ สถานทดสอบฝมือ มาตรา ๔๗ ทวิ ถึง มาตรา ๔๗ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๘/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

มาตรา ๔๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

หมวด ๕ คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางาน มาตรา ๖๑ ทวิ ถึง มาตรา ๖๑ 

เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 
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มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๑ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๗๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 
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อัตราคาธรรมเนียม (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

อัตราคาธรรมเนียม (๑๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๔๐/๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๖ ก/หนา ๑/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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