
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “จัดหางาน” และ “อธิบด”ี ในมาตรา 

๔ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนงาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
““จัดหางาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหา

ลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมก็ตามและใหหมายรวมถึงการ
เรียกเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจัดหางานใหคนหางาน 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน” 
 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมนิยามคําวา “ทดสอบฝมือ” และคําวา “ฝกงาน” ระหวางนิยาม

คําวา “คนหางาน” และคําวา “กองทุน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังตอไปนี้ 

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



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 
 

““ทดสอบฝมือ” หมายความวา การดําเนินการใดๆ เพ่ือใหทราบถึงฝมือของ
คนหางาน เพ่ือออกใบรับรองผลการทดสอบใหคนหางานโดยจะเรียกหรือรับคาทดสอบฝมือ
หรือไมก็ตาม 

“ฝกงาน” หมายความวา นายจางสงลูกจางไปรับการเพิ่มพูนความรูฝมือ ภาษา 
ทัศนคติหรือทักษะในการทํางานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการ
อ่ืนหรือออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางข้ึนในกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีนายทะเบียนจัดหางานกลางเปนผูมีอํานาจและหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗ ใหจัดตั้งสํานักงานจัดหางานขึ้นในกรมการจัดหางานกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม เรียกวา “สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน” มีหนาที่จัดหางาน
ใหแกประชาชนโดยไมคิดคาบริการ 

สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน อาจมีสาขาไดตามที่อธิบดีเห็นสมควร” 
 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้ 
“ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับ

คืนหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๙ (๑๑) ไดก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
เสร็จสิ้นแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งให
ลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 



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 
 

“มาตรา ๓๔ หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 
๔๗ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตราบเทาที่ผูรับอนุญาตดังกลาวยังมิไดเลิกประกอบ
ธุรกิจจัดหางาน หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแลว แตยังไมพนจากความรับผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) ไดก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได 

ในกรณีที่ผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมขอรับ
หลักประกันตามวรรคหนึ่งคืนภายในหาปนับแตวันที่ผูรับอนุญาตเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให
หลักประกันดังกลาวตกเปนของกองทุน” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๖ ในการจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ผูรับอนุญาตจัดหา

งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) สงสัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ หรือตัวแทน

จัดหางานทํากับคนหางานตออธิบดี ตลอดจนเงื่อนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศ 
หรือตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนายจางดังกลาวทํากับคนหางาน และหลักฐานอื่นที่อธิบดี
ประกาศกําหนดเพื่อพิจารณาอนุญาตกอนสงคนหางานไปตางประเทศ 

(๒) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ และวิธีการ ณ 
สถานพยาบาลที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานประกาศกําหนด 

(๔) สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการอบรม
เก่ียวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํางาน ตลอดจน
สภาพการจาง ณ สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด หรือ
สถาบันอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๕) สงบัญชีรายชื่อและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางานพรอมทั้ง
สําเนาสัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบียนจัดหางานกลางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คนหางานออก
เดินทาง 

(๖) แจงเปนหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อและสถานที่ทํางานในตางประเทศของ
คนหางานตาม (๕) ใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทํางานทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง ในกรณีที่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาว ให



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 
 

แจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยหรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกลาว 

(๗) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
เปนประจําทุกเดือน ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดเดินทางไปทํางานตามสัญญาจัดหางาน 

ความใน (๓) ไมใชบังคับกับคนหางานที่มีใบรับรองการทดสอบฝมือในสาขาที่
จะไปทํางานอยูแลว 

การรายงานตาม (๗) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด” 
 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ในกรณีที่สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน เปนผูจัดหางานใหคนหางาน

เพ่ือไปทํางานในตางประเทศ ใหอธิบดีเปนผูจัดใหนายจางสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ถาไม
อาจจัดใหนายจางสงเงินดังกลาวได และคนหางานแสดงความประสงคที่จะไปทํางานใน
ตางประเทศโดยยินยอมสงเงินเขากองทุนดวยตนเอง ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินจากคนหางาน
เพ่ือสงเขากองทุนได” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางานแลวได

คาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสญัญาจดัหางาน 
คนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจัดการใหตนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรือจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรง
ตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานก็ได แตถาคนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดการใหตน
เดินทางกลับประเทศไทยจะตองแจงความประสงคของตนเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตหรือตัวแทน
ของผูรับอนุญาตที่อยูในประเทศนั้น ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาจะไดคาจางต่ํา
กวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ในกรณี
ที่ไมอาจแจงแกผูรับอนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตได ใหแจงตอสํานักงานแรงงานไทย 
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผูที่
รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นเพื่อแจงตอไปยังผูรับอนุญาต 

ในกรณีที่คนหางานไดแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตไมตองรับผิดชอบในการ
จัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทย แตตองดําเนินการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

 



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 
 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศซึ่งมี
หนาที่จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ไดจัดการให
คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลว ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
อาจย่ืนคําขอตออธิบดีเพ่ือรับเงินชดเชยจํานวนกึ่งหนึ่งของเงินคาใชจายตางๆ ที่ตนตองจายไป
ตามมาตรา ๓๙ (๑) จากกองทุนได และถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา การที่คนหางานไมไดงานทํา
หรือไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญา
จัดหางานนั้นไมไดเกิดจากความผิดของผูรับอนุญาตและผูรับอนุญาตไดพยายามอยางเต็มที่แลวที่
จะใหคนหางานไดงานทําหรือไดคาจางหรือตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนตามที่กําหนดไวใน
สัญญาจัดหางานหรือผูรับอนุญาตไดพยายามอยางเต็มที่แลวในการจัดการใหคนหางานเดินทาง
กลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ใหอธิบดีอนุมัติใหจายเงินชดเชยจากกองทุนใหผูรับอนุญาตได” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา 

๔๗ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“มาตรา ๔๔ ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืน
ตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตไมยอมปฏิบัติตามสัญญาผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศไมตองรับผิดชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศ
ไทยแตตองดําเนินการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

 
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงาน และสิทธิประโยชนอ่ืนตรง

ตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และไดทํางานจนสัญญาจัดหางานสิ้นสุดลงแลว แตคนหางาน
ไมยอมเดินทางกลับประเทศไทยภายในสามสิบวันนับแตวันที่สัญญาจัดหางานสิ้นสุดลงหรือ
ภายในกําหนดเวลาที่มากกวานั้นตามที่ระบุไวในสัญญาจัดหางานโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือ
คนหางานไดงานใหมภายในกําหนดเวลาดังกลาวผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไมตองรับผิดชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทยแตตอง
ดําเนินการตามมาตรา ๓๙ (๒) 

 
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไม

สามารถจัดใหคนหางานเดินทางไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางาน
ไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานและคนหางานไมประสงคที่จะทํางานนั้น 
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตางๆ ที่เรียก
เก็บจากคนหางานไปแลวทั้งหมดใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๘ หรือนับแตวันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทย แลวแตกรณี 

ในกรณีที่คนหางานไมสามารถทํางานไดจนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน
สัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางานผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการและ



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 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 

ในกรณีที่คนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางาน
ยังประสงคจะทํางานนั้น ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปน
อัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามใหนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ 
(๗) คืนใหแกคนหางาน 

เมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคสี่แลว 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 ๑๘ วรรคสาม 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ วาดวยการจัดหางานในประเทศ มาใชบังคับกับการจัดหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๓ ทวิ สถานทดสอบฝมือ มาตรา 

๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี มาตรา ๔๗ จัตวา มาตรา ๔๗ เบญจ มาตรา ๔๗ ฉ มาตรา ๔๗ สัตต 
มาตรา ๔๗ อัฏฐ และมาตรา ๔๗ นว แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

 
“หมวด ๓ ทว ิ

สถานทดสอบฝมือ 
   

 
มาตรา ๔๗ ทวิ หามมิใหผูใดดําเนินการทดสอบฝมือคนหางานเวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตสําหรับการทดสอบฝมือในแตละสาขา

อาชีพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการทดสอบฝมือ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงาน

ของรัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขใหหนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๔๗ ตรี ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่

เปดเผย และเห็นไดงาย ณ สถานทดสอบฝมือตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 



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 ๔๗ จัตวา ในการทดสอบฝมือคนหางาน ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบ
ฝมือจะตองมีผูควบคุมการทดสอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๗ เบญจ หามมิใหผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือเรียกหรือรับเงิน 

หรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากคนหางานนอกจากคาทดสอบฝมือ 
คาทดสอบฝมือตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนา

ฝมือแรงงานประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน 

 
มาตรา ๔๗ ฉ ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือตองจัดใหมีสมุดทะเบียน

บัญชีและเอกสารเกี่ยวกับกิจการของตนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานประกาศกําหนด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได 

 
มาตรา ๔๗ สัตต ใบอนุญาตใหใชไดสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ถาผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคํา

ขอกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗ อัฏฐ ในกรณีที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานไมออกใบอนุญาต

หรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขอรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือมีสิทธิอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในระหวางการอุทธรณคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีจะมีคําส่ังใหผูอุทธรณ

ประกอบกิจการตอไปหรือไมก็ได 
 
มาตรา ๔๗ นว ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือ ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุดดังกลาว ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนด” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 



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 ๔๘ คนหางานผูใดประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศดวย
ตนเอง โดยมิไดทําสัญญาจัดหางานกับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ตาม
ความในหมวด ๓ ใหแจงใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายทราบกอนเดินทางไมนอยกวาสิบหาวัน 

การแจง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด” 
 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
“มาตรา ๔๘ ทวิ คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจาง หรือผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ

ไปทํางานในตางประเทศไดสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๗ หรือคนหางานซึ่งเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศดวยตนเองตามมาตรา ๔๘ ที่สมัครใจสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ กอนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ใหไดรับสิทธิประโยชนจา
กองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕๓ เปนระยะเวลาตามสัญญาจางที่คนหางาน
นั้นมีอยู 

ในกรณีที่คนหางานตามวรรคหนึ่งไดทํางานจนครบกําหนดตามสัญญาจางแลว 
ไดทําสัญญาจางใหมกับนายจางเดิม คนหางานนั้นจะไดรับสิทธิประโยชนจากองทนุตามมาตรา ๕๓ 
ตอไป 

ถาคนหางานไปทําสัญญาจางกับนายจางคนใหม คนหางานนั้นยังคงไดรับสิทธิ
ประโยชนจากองทุนตามมาตรา ๕๓ ตอไปจนครบระยะเวลาตามสัญญาจางเดิมและเมื่อครบ
กําหนดนั้นแลวถาไดจัดใหนายจางหรือตนเองสงเงินใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือ
นําเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดตามกฎกระทรวงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดนั้น ให
คนหางานไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนตอไปจนกวาสัญญาใหมจะสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่คนหางานยังคงอยูทํางานตอไปใหนําวรรคสองและวรรคสามมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

สัญญาจางใหมตามวรรคสอง วรรคสามหรือวรรคสี่ตองมีเง่ือนไขการจางที่ไมต่ํา
กวาสัญญาจางเดิมหรือไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย” 

 
มาตรา ๑๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
“มาตรา ๔๙ ทวิ การสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการตามวัตถุประสงคของนายจาง

ไปฝกงานในตางประเทศ ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) การสงไปฝกงานไมเกินสี่ สิบหาวัน ตองแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายทราบตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดกอนลูกจางเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
(๒) กรณีตาม (๑) ถา ลูกจางได รับเ งินหรือประโยชนที่จะพึงได รับใน

ตางประเทศต่ํากวาอัตราและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายกอน 



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 
 

(๓) การสงไปฝกงานเกินสี่สิบหาวัน ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายกอน 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

การสงลูกจางไปฝกงานจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอ่ืนใดมิได 
นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทาง

กลับมาในราชอาณาจักรของลูกจาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด” 
 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนทําการรับสมัครเพื่อหา

ลูกจางในประเทศไทยดวยตนเองเพื่อไปทํางานในตางประเทศเวนแตจะติดตอใหสํานักงานจัดหา
งานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให” 

 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการจัดหางานเรียกวากองทุน

เพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ เพ่ือใชจายในกิจการตามมาตรา ๕๓ โดย
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินที่ผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนายจางหรือ

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

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบยีบที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 
 
มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๒) ใหการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไปหรือจะไปทํางานในตางประเทศหรือ

ทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกลาว” 
 



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 
 

มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๔ ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศ ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน
หกคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศเปน
กรรมการและเลขานุการ” 

 
มาตรา ๒๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๕ ทวิ คณะกรรมการพัฒนาการ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน มาตรา ๖๑ ทวิ มาตรา ๖๑ ตรี มาตรา ๖๑ จัตวาและมาตรา ๖๑ 
เบญจ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
“หมวด ๕ ทว ิ

คณะกรรมการพัฒนาการจดัหางานและคุมครองคนหางาน 
   

 
มาตรา ๖๑ ทวิ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาการ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน” ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมตํารวจผูแทนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูแทนกรมการ
จัดหางานเปนกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินแปดคนเปนกรรมการ 
โดยใหมีกรรมการผูที่มีความรูในการจัดหางานและคุมครองคนหางานไมนอยกวาสามคน 
กรรมการซึ่ง เปนลูกจางและนายจางฝายละหนึ่งคน และใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได 
 
มาตรา ๖๑ ตรี คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการจัดหางาน

และคุมครองคนหางาน 
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการในการแกไขปญหาในการ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน 
(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและปราบปราม

การหลอกลวงคนหางาน 
(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานการจางแรงงานไทยเพื่อไปทํางาน

ในตางประเทศแกหนวยงานที่เก่ียวของ 
(๕) ใหคําปรึกษาแนะแนวทางและวิธีการในการสงเสริมการมีงานทําและการ

พัฒนาทักษะฝมือของแรงงานไทยแกหนวยงานที่เก่ียวของ 



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 
 

(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานและวิธีการในการ
ทดสอบฝมือคนหางานแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๖๑ จัตวา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ มาใช

บังคับกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑ เบญจ คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางานจะ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
ดังกลาวมอบหมายก็ได” 

 
มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๒ คนหางานซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทาง

ออกไปโดยผานทางดานตรวจคนหางานและตองย่ืนรายการตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนด ณ ดานดังกลาว 

ดานตรวจคนหางานตามวรรคหนึ่ง ให รัฐมนตรี กําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาผูใดไมมีหลักฐานเกี่ยวกับ

การไปทํางานหรือฝกงานในตางประเทศตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของผูนั้นไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี 
ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ตองระงับการเดินทางไวใหชัดเจนดวย” 

 
มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจ

ดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสํานักงานหรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวกับการจัดหางานการฝกงาน หรือ

การทดสอบฝมือในเวลากลางวันหรือในขณะทําการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) ยึดหรืออายัดสมุดทะเบียน บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับการ
จัดหางาน การฝกงานหรือการทดสอบฝมือ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



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 
 

(๓) เรียกหรือส่ังใหผูรับอนุญาตจัดหางาน ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางานลูกจาง 
คนหางาน ผูสงคนไปฝกงาน คนฝกงาน ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือ หรือบุคคลซึ่ง
เก่ียวของใหถอยคํา หรือขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณา
ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) หรือ (๒) ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ และใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด” 

 
มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หามมิใหผู รับอนุญาตดําเนินการใดๆ 

เก่ียวกับการจัดหางาน เวนแตการดําเนินการเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศตามที่
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๖ (๑) กอนวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาต” 

 
มาตรา ๒๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
“มาตรา ๗๒ ทวิ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือไมปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใหอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตนั้นปฏิบัติใหถูกตองหรือจัดการแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือส่ังพักใชใบอนุญาตสําหรับสาขาอาชีพที่กําหนด หรือส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือและแจงให
ผูรับอนุญาตนั้นทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตนั้น หรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง ใหปด
คําส่ังดังกลาวไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทดสอบฝมือของผูรับอนุญาต และใหถือวา
ผู รับอนุญาตไดทราบคํา ส่ังนั้นแลวตั้ งแตวันที่ปดคํา ส่ัง ในการนี้จะประกาศคํา ส่ังนั้นใน
หนังสือพิมพที่แพรหลายในทองถ่ินนั้นดวยก็ได 

ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หามมิใหผู รับอนุญาตดําเนินการใดๆ ที่
เก่ียวกับการทดสอบฝมือตามที่กําหนดในคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับกับการอุทธรณคําส่ังพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๒๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แหง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ ทวิ หรือมาตรา ๔๗ 

เบญจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 



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 
 

 
มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งมาตรา ๑๓ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตราดังกลาวซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ (๓) หรือ (๗) หรือมาตรา ๔๗ จัตวา ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๗๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตราดังกลาวซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ (๒) (๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๔๗ ตรี มาตรา ๔๗ นว มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท” 

 
มาตรา ๒๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งนํามาใชบังคับ

โดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๓๖ (๑) หรือมาตรา ๔๗ ฉ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๓๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
“มาตรา ๗๘ ทวิ ผูใดลงรายการ หรือทํารายงานตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๕ 

ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ฉ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๓๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๔๙ ทวิ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป 
หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๓๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๓๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๐ ทวิ และมาตรา ๙๐ ตรี แหง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 ๙๐ ทวิ ผูใดฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา ๖๗ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ” 

 
มาตรา ๙๐ ตรี ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๓๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๑ ทวิ และมาตรา ๙๑ ตรี แหง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
“มาตรา ๙๑ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสามตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๑ ตรี ผูใดหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางาน หรือสามารถสงไปฝกงาน

ในตางประเทศได และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากผูถูกหลอกลวง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมี

โทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ใหบุคคลตอไปนี้ มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
(๑) อธิบดี สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีตาม (๒) 
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับความผิดที่เก่ียวกับการทดสอบฝมือ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
อํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะ

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นก็ได 
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะทําการเปรียบเทียบได และบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวา
ราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ 



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 
 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่
กําหนดแตไมเกินสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่ ใหดําเนินคดีตอไป” 

 
มาตรา ๓๖  ใหยกเลิกความใน (๒) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๓๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๑๑) ของอัตราคาธรรมเนียมทาย

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
“(๑๑) คาธรรมเนียมอื่นๆ ครั้งละ ๔๐๐ บาท” 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ยังมีบทบัญญัติหลายเรื่องไม
เหมาะสมทําใหมีการหลีกเล่ียงกฎหมายดวยวิธีการตางๆ และยังไมอาจใหความคุมครอง
คนหางานไดอยางเพียงพอ จึงสมควรปรับปรุงใหมโดยใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดหางานและคุมครองคนหางานขึ้นเพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน และสมควรใหความคุมครองคนหางานเพิ่มขึ้นโดยใหรวมไปถึง
การไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานดวย และเพ่ือใหเปนที่เช่ือถือ
แกการจางงาน สมควรควบคุมสถานทดสอบฝมือและการดําเนินการทดสอบฝมือไวเปนการ
เฉพาะ นอกจากนี้เพ่ือเปนการปองกันการหลีกเล่ียงกฎหมายโดยการนําลูกจางไปทํางานใน
ตางประเทศ จึงสมควรมีบทบัญญัติควบคุมการสงลูกจางไปฝกงานขึ้นไว อีกทั้งสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติเก่ียวกับการคืนหลักประกันและการสงเงินกับการไดรับประโยชนจากกองทุนและอัตรา
โทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 


