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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายในการ   
ควบคมุบรษิัทจัดหางาน เพื่อสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ ไดแก
ประเทศ สาธารณรัฐฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยศกึษาวิเคราะหการควบคุมบริษัท            
จัดหางานในสวนของการสงแรงงานไปทํ างานในตางประเทศ ที่ทํ าใหคนหางานไมไดรับความ       
คุ มครองและพฤติกรรมอันไมชอบดวยกฎหมายของบริษัทจัดหางาน ที่เกี่ยวกับการเรียกรับ              
คาบริการหรือคาใชจายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกํ าหนด การที่คู สัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา        
ความไมรัดกุมและชัดเจนเพียงพอของบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมบริษัทจัดหางาน การฝกอาชีพ 
และการอบรมที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางานในสวนของการจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และเปนธรรมยิ่งขึ้น

ผลจากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528    
ของประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ ที่ใชบังคับอยู
ในปจจบุนัยังมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการควบคุมบริษัทจัดหางาน เพราะไมสามารถใหความ
คุมครองคนหางานที่ไปทํ างานในตางประเทศ ไดอยางชัดเจนและเปนธรรม จึงทํ าใหคนหางาน
ถูกเรยีกเกบ็คาบริการและคาใชจายเกินกวาที่อัตรากฎหมายกํ าหนด และไดรับความเดือดรอนจาก
การถกูหลอกลวง สูญเสียเงินและทรัพยสินเปนจํ านวนมาก  ซ่ึงสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งประชาชนและคนหางาน   ทั้งยังคงเปนปญหาควบคูกับธุรกิจจัดหางาน  และ
ไมสามารถขจัดปญหาใหหมดสิ้นไปได

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะ ใหมกีารแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 ในสวนของการจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ โดยใหนํ า
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มาตรการทางอาญามาบังคับใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหมากขึ้นและสมควรกํ าหนด
โทษปรบัใหสูงขึ้น เพื่อเปนบทลงโทษทางเศรษฐกิจแกผูกระทํ าความผิด นอกจากนั้นควรปรับปรุง
กฎหมายในสวนของการรับสมัครงาน โดยหามมิใหสาย หรือนายหนา เปนผูรับสมัครงาน
ไดโดยตรง และควรหามมิใหสาย หรือนายหนา เปนผูเรียกรับเงินคาบริการหรือคาใชจายใด ๆ เพื่อ
ปองกนัการหลอกลวงจากสายหรือนายหนาเถื่อนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในสวนการ
เรียกหรือรับเงินคาบริการ โดยหามมิใหบริษทัจดัหางานเรียกหรือรับคาบริการกอนที่คนหางาน
จะไดงานท ํา เพื่อเปนการคุมครองคนหางานใหไดรับความเปนธรรมมากยิ่งขึ้นและปองกันการเรียก
หรือรับเงนิ คาบริการเกินกวาอัตราที่กฎหมายกํ าหนด  สวนเรื่องคาใชจายนั้น ควรกํ าหนดใหชัดเจน
วาเปนเรื่องใดบาง และใชไดครอบคลุมถึงไหนเพียงไร ประการตอมาควรแกไขปรับปรุงและ
ก ําหนดหลกัเกณฑการฝกและอบรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และพัฒนาอาชีพทุกระดับ
ใหเปนแบบยัง่ยืน โดยเนนประเภทแรงงานฝมือ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม  และสภาวการณในปจจุบัน
DPU



จ

Thesis Title : Legal Measures for Regulating Recruitment Companies
With Specific Reference to Thai Labors Working Abroad

Author : Korapat Supanunt
Thesis Advisor : Professor Dr.Thira Srithamaraks
Department : : Law (Private and Business Law)
Academic Year : 2005

Abstract

The purpose of this thesis is to study legal measures for regulating companies which 
arrange for the employment of Thai workers abroad. This thesis compares the Recruitment and 
Job-Seekers Protection Act BE 2528 with similar laws in Philippines and the Republic of Korea. 
Further, the writer has analyzed such regulations which may leave Thai workers unprotected and, 
victimized by illegal or wrongful behavior of recruitment companies, including excessive fees 
and, breach of contract which may result as a consequence of unclear provisions in the law. This 
thesis also offers suggestions for amendments to the Recruitment and Job-Seekers Protection Act 
so that Thai workers may be treated more fairly, at home and abroad.

Thai workers experience problems because the Recruitment and Job-Seekers 
Protection Act BE 2528 does not provide clear and reasonable protection to Thais who seek 
employment or, work abroad. As a result, workers may be charged excessive service fees or 
expenses and, may become the victims of fraud on the part of recruitment companies. Such fraud 
may result in the workers’ loss of life savings of other property. This is damaging not only to the 
individual worker, but to the economy of the entire country. The Act has not solved problems 
within the industry it was intended to regulate.

The Writer suggests that the Recruitment and Job-Seekers Protection Act BE 2528 
must be amended to provide specific, criminal penalties, the severity of which would deter 
criminal and wrongful acts of those in the recruitment industry, and, raise public awareness of 
such problems. Additionally, the writer suggests that the Act should be amended in such a way 
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that recruiters cannot work with job-seekers directly so that problems with excessive fees and 
fraud may be avoided. Rather, the government would be the intermediary between job-seekers 
and recruiters to safeguard the job-seekers’ rights and fees and expenses must be clearly defined. 
Lastly, the Act must be amended in such a way that workers can improve their skills with life-
long training programs of international standard.
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 บทที่  1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํ างานตางในประเทศไดสรางความเสียหายและความ
เดอืดรอนแกคนหางานมาโดยตลอด  นับตั้งแตมีธุรกิจจัดสงแรงงานไปทํ างานในตางประเทศเกิดขึ้น
ในประเทศไทยกวา  30 ป  ที่ผานมา  ( การจดัสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศเริ่มเปนธุรกิจ
จริงจังตั้งแตป พ.ศ. 2518  เปนตนมา ) รัฐบาลหรอืหนวยราชการที่เกี่ยวของตางพยายามแกไขปญหา
ดังกลาวดวยวิธีการตางๆ ทั้งมาตรการการปองกัน และมาตรการการปราบปรามอยางตอเนื่อง    
เสมอมา ไมวาจะเปนดานการใหขอมูลขาวสาร   และสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ  ตลอดจนจัดให
มีกิจกรรมที่เหมาะสมเขาไปดํ าเนินการในพื้นที่เปาหมายใหตรงกับสภาพปญหาและความตองการ
ของประชาชน โดยใหเขาถึงผูนํ าทองถ่ิน  เชน กํ านัน ผูใหญบาน เปนตน เขามามีสวนรวมซ่ึงถือวา
เปนมาตรการในเชิงรุก  เพื่อใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายที่เสี่ยงตอการถูกหลอกลวง โดยทํ า
การจับกุมและดํ าเนินคดีกับกลุมมิจฉาชีพและกลุมนักหลอกลวงตมตุนคนหางานอยางเฉียบขาด
แลวก็ตาม แตปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศยังคงเปนปญหาคูกับธุรกิจ
การจดัสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศเสมอมา  และรัฐไมสามารถขจัดปญหาดังกลาวให
หมดส้ินไปได

จากการศกึษารูปแบบวิธีการฉอโกง   และหลอกลวงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ
โดยกองตรวจและคุมครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน  พบวา  สามารถจํ าแนกไดเปน  2 รูปแบบ  
กลาวคือ

1.  เปนการด ําเนินการโดยบริษัทจัดหางานซึ่งจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
2.  เปนการดํ าเนินการโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล   ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ

กบับรษิทัจดัหางานก็ได   ซ่ึงในแตละรูปแบบมีวิธีการดํ าเนินการในลักษณะที่แตกตางกันออกไป
การฉอโกงและหลอกลวงคนหางานในรูปแบบที่หนึ่ง   ซ่ึงเปนการดํ าเนินการโดยบริษัท

จดัหางานซึ่งจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย

DPU



2

ดงัจะเหน็ไดวา   จํ านวนคนหางานไทยที่เดินทางไปทํ างานในตางประเทศ  จํ าแนกตาม
ประเภทการเดินทาง  ระหวางเดือนมกราคม  –  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2548  มีจํ านวนแรงงานไทย         
ทีข่ออนุมัติเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ  ดังนี้ 1

1)  การเดนิทางไปทํ างานในตางประเทศดวยตนเอง  11,392 คน
2)  คนงานเกาที่เดินทางกลับไปทํ างานใหม  (RE – ENTRY) 55,593 คน
3)  กรมการจัดหางานจัดสงไป 6,711 คน
4)  นายจางพาไปทํ างาน 4,889 คน
5)  นายจางพาไปฝกงาน 5,967 คน
6)  บรษิัทจัดหางานจัดสง 55,115 คน

รวม 139,667 คน

จึงเห็นไดวาจากที่ผานมา การดํ าเนินธุรกิจจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ
โดยบรษิทัจดัหางานมีอยางตอเนื่อง  และมีบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตในป พ.ศ. 2548 มีจํ านวน
มาก ถึง 239 บริษัท2 ซ่ึงบรษิทัจัดหางานเหลานี้กระจายไปทั่วภูมิภาคตางๆ  ของประเทศ โดยบริษัท    
จดัหางานสวนใหญ มีสถานประกอบการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และกระจายตัวอยางมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงมีบริษัทจัดหางานตั้งอยู หลายราย              
นอกจากนีย้งักระจายไปตามจังหวัดใหญๆ  ในภูมิภาค   เชน  นครราชสีมา   ขอนแกน   นครพนม  
บรีุรัมย  อุบลราชธานี   ชัยภูมิ ในขณะที่ภาคเหนือกระจายไปหลายจังหวัด  เชน  เชียงใหม   
เชยีงราย   ลํ าปาง   สุโขทัย ในภาคตะวันออก  เชน  ชลบรีุ  ระยอง  ปราจีนบุรี  สระแกว และภาคใต  
เชน  สงขลา  ภูเก็ต พังงา  และนครศรีธรรมราช  เปนตน  ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาสถาน
ประกอบการของบริษัทจัดหางานสวนใหญ ตั้งอยูในภูมิภาคที่สอดคลองกับความตองการไปทํ างาน
ในตางประเทศของประชาชน   คือ  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

จากการดํ าเนินงานของบริษัทจัดหางานจะเห็นไดวา ในแตละปเกือบทุกบริษัทดํ าเนิน
การธุรกิจจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศอยางไมถูกตองตามกฎหมาย โดยเฉพาะการ
เรียกเก็บคาบริการและคาใชจายของบริษัทจัดหางาน  จัดเก็บเปนจํ านวนเงินสูงกวาที่กฎหมาย
ก ําหนดทัง้สิ้น ซ่ึงก็เปนที่รับรูกันทั่วไปอยางกวางขวาง  และบางบริษัทจัดหางานก็ยังคงมีพฤติกรรม
                                                

1 กรมการจัดหางาน.  (2548).  สรุปสถานการณการไปทํ างานตางประเทศของแรงงานไทย ประจํ าป.          
หนา 85.

2 นัฐพล จิตรีโภชน.  (2548).  ตลาดแรงงานไทยในไตหวัน.  หนา  49.
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ฝาฝนกฎหมายดานตางๆ  อยูตลอดเวลา  ถึงแมวานายทะเบียนจัดหางานกลาง  (อธิบดีกรมการ      
จัดหางานโดยตํ าแหนง)  ไดดํ าเนินการลงโทษกับบริษัทจัดหางานที่กระทํ าความผิดกฎหมาย             
ปหนึง่ ๆ หลายรายก็ตาม   โดยส่ังใหบริษัทจัดหางานปฏิบัติใหถูกตองมีจํ านวนมากที่สุด   รองลงมา
เปนการพักใชใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต  จะพบวาในป  พ.ศ.2546 นายทะเบียนจัดหางาน
กลางไดมีคํ าส่ังลงโทษกับบริษัทจัดหางานจํ านวน  34  ราย  โดยเปนการพักใชใบอนุญาต  จํ านวน  
22  ราย  และการเพิกถอนใบอนุญาตจํ านวน 12 ราย  สวนในป พ.ศ. 2547  ส่ังพักใชใบอนุญาต
จ ํานวน  7 ราย   ป พ.ศ. 2548  ส่ังพักใชใบอนุญาต  จํ านวน 9 ราย  และเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  
ในป พ.ศ. 2549  ไดส่ังพักใชใบอนุญาตจํ านวน   3  ราย  3

ปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศถือเปนปญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่สํ าคัญ เพราะสรางความเสียหายใหกับคนหางานที่ถูกหลอกลวงไปทํ างานในตางประเทศ
มากถงึ 403 ลานบาทเศษ  โดยมีคนหางานถูกหลอกลวงมากถึง 6,135 คน  และนับวันจะยิ่งเพิ่ม
จํ านวนและมีความสลับซับซอนมากขึ้น4  จากการศึกษาหามาตรการหรือแนวทางในการแกไข
ปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศที่ผานมาจนถึงปจจุบัน สวนใหญจะมุง
ศกึษาถงึพฤติการณของกลุมนักหลอกลวงตมตุนคนหางาน   โดยไมไดใหความสํ าคัญหรือไมสนใจ
ที่จะศึกษาถึงการควบคุมคุณภาพของบริษัทจัดหางานที่ทํ าหนาในการจัดสงแรงงานไทย ไปทํ างาน
ในตางประเทศ ที่ถือเปนปญหาหลักของคนหางานที่ถูกหลอกลวงเทาใดนัก  ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจจะ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาเพื่อแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางาน     
ไปทํ างานในตางประเทศที่ผานมาไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา
1.  เพือ่ศึกษาถึงมาตรการในการบังคับใชกฎหมาย  เกีย่วกบัการควบคุมบริษัทจัดหางาน

ในกรณีการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ
2.  เพือ่ศกึษาถึงปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการควบคุมบริษัทจัดหางาน
3.  เพือ่ศกึษาถึงหลักกฎหมายจัดหางานของตางประเทศในสวนของการควบคุมบริษัท

จดัหางาน  เปรียบเทียบกับประเทศไทย
4.  เพือ่ศกึษาหาแนวทางในการแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน พ.ศ. 2528   ในสวนของการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ

                                                
3 สืบคนเมื่อ  5 มีนาคม 2549, จาก www.overseas.doe.go.th
4 สืบคนเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก www.thaipost.net.
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา
ศกึษาเฉพาะกฎระเบียบและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของและบังคับใชอยูใน

ปจจบุนั  ซ่ึงสามารถที่จะนํ ามาปรับปรุงแกไขหรือประยุกต  ในการควบคุมบริษัทจัดหางาน
ในประเทศ  ที่จัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ

1.4  วิธีดํ าเนินการศึกษา
ใชวธีิวจิยัเอกสาร (Documentary  Research)  โดยทํ าการศึกษาคนควาจากหนังสือ

ต ํารา   บทความ   รายงาน   การวิจัย   และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมและ
เรยีบเรยีงในการดํ าเนินการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคพรอมทั้งเสนอความคิดและขอเสนอแนะ

1.5  สมมุติฐานของการศึกษา
ปจจุบันมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางานในสวนของการสง             

แรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ ยังไมรัดกุมและชัดเจนเพียงพอ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาการ
หลอกลวงแรงงานไทยเปนจํ านวนมาก จึงควรปรับปรุงแกไขกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหา
งานในสวนของการจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงวิธีการในการบังคับใชกฎหมายกับการควบคุมบริษัทจัดหางานใน     

ประเทศไทย
2. ไดทราบถึงปญหาตลอดจนอุปสรรคในการควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศไทย
3. ไดทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการของบริษัทจัดหางานในการจัดสงแรงงาน            

ไปท ํางานในตางประเทศของประเทศไทย   โดยเปรยีบเทียบกับตางประเทศ
4. เพื่อเปนแนวทางในการเสนอใหมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ         

ควบคมุบรษิทัจัดหางานในประเทศไทย ในการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศใหเกิด
ความเปนธรรมและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ความเปนมา แนวคิด และหลักการของการจัดหางานในประเทศไทย

การจดัหางานเปนนโยบายของรัฐซึ่งตองการชวยเหลือเพื่อใหประชากรของตนมีงานทํ า
โดยรัฐเปนผูใหบริการโดยไมคิดคาตอบแทน ซ่ึงเกิดขึ้นมาชานานและพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน ในเบื้องตนจึงควรศึกษาเพื่อทราบถึงความเปนมาตลอดจนแนวคิดและหลักการ รวมทั้ง
ศึกษาถึงรูปแบบและสาเหตุของการจัดหางาน ในการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ     
ดงัจะกลาวตอไปนี้

2.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของการจัดหางานในประเทศไทย
ในสมยักรงุสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น  กิจกรรมสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม       

ผูทํ างานทั้งหมดจึงเปนผูทํ างานในกิจการเกษตร ที่มาของแรงงานนั้นไดมาจากการรบทัพจับศึก   
โดยเมือ่รบชนะไดบานเมืองใดก็กวาดตอนเอาผูแพมาใชแรงงาน  ซ่ึงแรงงานมีลักษณะเปน “ทาส” 
และทีเ่ปน “ขา”  ซ่ึงหมายถึงคนรับใช   แตมีฐานะเปนไท  ไมใชทาส  แตเนื่องจากผูชายตองไปเปน
ทหารเสยีสวนมาก  ดังนั้นแรงงานที่ทํ างานในทางการเกษตรสวนใหญจึงเปนผูหญิง

สวนคนงานเสรีที่ทํ างานโดยมีคาจางในสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น   
สันนษิฐานไดวามีนอยมาก  เพราะคนงานเสรีสวนใหญคงเปนผูประกอบกิจของตนเองและเปนคน
งานทีท่ ํางานใหครอบครัวโดยไมมีคาจาง  เมื่อมีการรบพุงติดตอกันเปนเวลานานทํ าใหมีการลมตาย
เปนจ ํานวนมาก  ดังนั้นจํ านวนพลเมืองของไทยเราในสมัยนั้นจึงนอยกวาที่ควร  จึงไดมีการนํ าคน
จนีทีเ่ขามาในประเทศเขามาทํ างานมากยิ่งขึ้น   ซ่ึงคนงานจีนเมื่อแรกเขามามักจะทํ างานอยูกับเจาขุน
มลูนายและครอบครัวที่มั่งคั่งทั้งหลายในลักษณะของทาสสินไถ ซ่ึงตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ในสมยัรัชกาลที่  3 และสมัยรัชกาลที่  4  ไดมีการจางแรงงานซึ่งมิใชการเกณฑแรงงานทาสหรือ
ไพรมาท ํางานเปนครั้งแรก โดยไดความวา มีการจางคนจีนมาทํ างานขุดคลอง  และทํ าถนนหลาย
คร้ัง เชน ขุดคลอง ตั้งแตดานวัดปากนํ้ าถึงบางขุนเทียนแลวตอไปจนถึงวัดกก วัดเสา และ  ขุดคลอง
ตั้งแตหนาปอมผลาญไพรีราบตัดทุงลงไปถึงคลองพระโขนงและตัดคลองพระโขนงออกไปทะลุแม
นํ ้าใหญ  เปนตน
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ตอมาในสมัยรัชกาลที่  5  คนไทยยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ   
เพราะถือวาเปนอาชีพอิสระของตนเองไมขึ้นแกใคร  ประกอบกับความอุดมสมบูรณของแผนดิน 
ทํ าใหการดํ าเนินอาชีพทางเกษตรกรรม  โดยเปนผูประกอบการเองไมประสบความยากลํ าบากแต 
อยางใด   ตอมามีการขยายตัวทางดานการคาระหวางประเทศทํ าใหเกิดงานอาชีพใหมๆ ขึ้น  เชน 
การกอสราง  การขนสง  และการฝมือ  อ่ืนๆ โดยที่คนไทย  ไมสนใจอาชีพเหลานี้เพราะไมคุนเคย
และถือวาเปนงานตํ่ า   ทํ าใหคนงานไทยไมสนใจที่จะแขงขันกับคนงานตางประเทศ   โดยเฉพาะ
อยางยิง่คนจีนซึ่งเขามาในประเทศไทยมากขึ้นทุกทีๆ  ปรากฏวาในตนศตวรรษที่  20  นี้  มีคนงาน
จนีอยูถึงประมาณ  70 %  ของคนงานที่ไมทํ างานเกษตรกรรม กิจกรรมที่ตกอยูในมือของคนงานจีน
ไดแกงานกุลี  งานกอสราง  ชางตอเรือ  ชางไม  การทํ าสวนผัก  การคาขาย  และการทํ าเหมืองแร 
เปนตน นอกจากนั้นมีคนงานตางชาติที่รองลงไปคือ ญี่ปุน ซ่ึงสวนใหญทํ าสวนผัก  สวนพมาซ่ึง     
ท ําไม  และคาพลอย  พวกชาวอินเดียซ่ึงเปนพอคาปลีก  คนงานซึ่งหล่ังไหลมาจากประเทศจีน         
สวนมากทํ างานหนัก  เฉล่ียไดคาจางปละ  20  บาท  โดยทํ างานวันละ  12  ช่ัวโมง  คนงานจีน         
เหลานีส้ามารถเก็บออมเงินไดและเขยิบฐานะเปนพอคา  เปนคนกลาง  ตั้งถ่ินฐานเปนศูนยกลางอยู
ทีสํ่ าเพง็และเริ่มขยายออกไปแทบทั่วราชอาณาจักร และมีฐานะรํ่ ารวยขึ้น ซ่ึงบางคนเมื่อร่ํ ารวยแลวก็
กลับไปอยูประเทศจีนตามเดิม  บางคนก็สงเงินกลับประเทศของตนไปเปนจํ านวนมาก

สวนคนไทยที่สนใจอยูกับภาคเกษตรกรรมนั้น  การจางแรงงานมาทํ างานในงานดาน
การเกษตรก็มีอยูแตเปนจํ านวนนอย หากมีความตองการที่จะใชแรงงานเปนจํ านวนมากหรือ        
โดยเรงดวน  ก็จะมีการ “วาน”  คือการรองขอความชวยเหลือใหมาชวยทํ างาน  โดยการทํ างาน   
รวมกนัเรยีกวา  “ลงแขก”  การวานและการลงแขกนี้  เปนการใชแรงงานโดยไมคิดคาจาง  เพียงแต
จดัอาหารเล้ียงกันในระหวางทํ างานนั้นเทานั้นเอง 1

ดงันัน้   นับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย  และสมัยกรุงศรีอยุธยา   จนกระทั่งถึงรัชกาลที่  6  
แหงกรงุรตันโกสินทร  จึงยังไมปรากฏวามีสํ านักงานจัดหางานหรือการบริการจัดหางาน  เพราะ
การใชแรงงานสวนใหญเปนแรงงานทาส  หรือมีการจางแรงงานตางชาติกันบางก็เพียงสวนนอย 
และการจางแรงงานนั้นผูจางไดจัดหาคนงานเอง  โดยไมตองใชบริการจัดหางานแตอยางใด

                                                          
1 ประสิทธิ์  ไชยทองพันธ.  (2538).  การดํ าเนินการจัดหางานของกรมแรงงาน.  หนา 5 - 6.
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ตอมาในรัชการที่  7  ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกตํ่ าครั้งใหญ  เปนเหตุใหรัฐบาลสนใจ
ปญหาแรงงานเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมเปนอยางมาก  เพราะทํ าใหมีคนวางงานมากขึ้น ในสมัยนั้นไดมี
การส ํารวจภาวการณวางงานในหมูพวกกรรมกร ปรากฏวา เฉพาะในเขตพระนครมีกรรมกรวางงาน
มากกวา 4,300 คน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยในป  พ.ศ.2475           
คณะราษฎรไดประกาศนโยบายในการบริหารประเทศไว  6  ประการ  โดยไดระบุไววา  “จะตอง
บํ ารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ  โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทํ าเต็ม     
ความสามารถ   จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติไมปลอยใหราษฎรอดยาก”  ซ่ึงใน  ป พ.ศ.2475   
นีเ้อง  รัฐบาลก็ไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางานขึ้น  2  ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสํ านักงาน      
จัดหางานและพระราชบัญญัติสํ านักงานจัดหางานประจํ าทองถ่ินและไดตั้งแผนกจัดหางานขึ้นใน
กองทะเบียนกรมมหาดไทย ในป  พ.ศ.2476  นบัเปนหนวยงานบริหารแรงงานหนวยแรกของไทย    
ภายหลังเมื่อ พ.ศ.2477  แผนกนี้ไดรับการยกฐานะเปนกองกรรมกร ขึ้นตรงตอกรมพาณิชย  
กระทรวงเศรษฐกิจ  ซ่ึงนับไดวาเปนการแรกเริ่มของการจัดหางานในประเทศไทย

ซ่ึงตอมาในป  พ.ศ. 2508  รัฐบาลไดยกฐานะสวนแรงงานขึ้นเปนกรมแรงงานขึ้นตรง
ตอกระทรวงมหาดไทย  แบงงานออกเปน  5  กอง  คือ  สํ านักงานเลขานุการกรม  กองคุมครอง     
แรงงานและแรงงานสัมพันธ  กองวิชาการและสถิติแรงงาน  กองการจัดหางานและกองพัฒนา
อาชพี งานของกองการจัดหางานในขณะนั้นมิไดบริหารงานในรูปแบบแผนกดังเดิม แตบริหารใน
รูปของหนวยรับผิดชอบงานตามโครงการและแผนงานใหญ  คือ  แผนงานจัดหางาน และแนะแนว
อาชพีและไดโอนงานของแผนกฝกฝนอาชีพเดิม ไปขึ้นกับกองพัฒนาอาชีพ

งานของกองการจัดหางานในระหวางป พ.ศ.2509 – 2510  ไดมีการปรับปรุงระบบ        
วิธีการดํ าเนินงานใหดีขึ้นโดยมีการจัดสงเจาหนาที่ไปศึกษาดูงานในตางประเทศและขอผูเชี่ยวชาญ        
จากตางประเทศมาชวยเหลือปรับปรุงงานกับไดมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย         
สํ านกังานจัดหางาน  ซ่ึงใชบังคับมาตั้งแตป  พ.ศ.2475  ใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น2 โดยการยก
รางกฎหมายขึ้นใหม จนกระทั่งไดประกาศเปนกฎหมายใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.     
2511   มช่ืีอวาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2511  ซ่ึงมีเจตนารมณที่จะ
ควบคุมการจัดหางานของเอกชนและใหความคุมครองคนหางานและโอนกองการจัดหางานไป        
ขึน้กบักรมโดยตรงเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว

                                                          
2 กรมการจัดหางาน.  ( 2511).  กํ าเนิดแรงงานและความเปนมาของกองการจัดหางาน.  หนา 102.
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ตอมาเมื่อไดมีการประกาศพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2511
และไดยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมๆ  แตยังคงไวซ่ึงหลักการของการจัดตั้งสํ านักงานจัดหางานของ
รัฐซึง่บัญญัติไวในมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2511 วา
“ใหจดัตัง้ส ํานกังานจัดหางานขึ้นในกรมการจัดหางานกระทรวงมหาดไทย เรียกวา สํ านักงาน
จดัหางานกรมแรงงาน มีหนาที่จัดหางานใหแกประชาชน โดยไมคิดคาบริการสํ านักงานจัดหางาน
กรมแรงงานอาจมีสาขาไดตามที่อธิบดีเห็นสมควร”

ดงันัน้   โดยอํ านาจหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว  นอกจากสํ านักงานจัดหางานที่มีอยู
เดมิแลว  3  แหง  กรมแรงงานก็ไดพิจารณาจัดตั้งสํ านักงานจัดหางานสาขาขึ้นมาเพิ่มเติมในเขต      
ทองทีป่ฏิบัติงานอื่นๆ  ตามความเหมาะสมแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม นับแตป พ.ศ.2512  เปนตน
มาและโดยที่จํ  านวนประชากรผู ว างงานตลอดจนแหล งงานมีความหนาแน นอยู  ในเขต
กรุงเทพมหานครมากกวาในสวนภูมิภาคซึ่งมีโครงสรางการบริหารแรงงานที่จํ ากัดกวา อีกทั้ง        
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2511 ยังคงมีหลักการเดิมคือ รัฐจะสงเสริมให
ประชาชนไดมีงานทํ าโดยใหบริการโดยไมคิดมูลคา ขณะเดียวกันก็มีมาตรการควบคุมสํ านักงาน        
จัดหางานเอกชน ใหรัดกุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมุงที่จะทํ าการควบคุมสํ านักงานเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ดํ าเนินธุรกิจจัดหางานดวยทั้งนี้  ก็เพื่อเปนการคุมครองคนหางานใหเกิดความปลอดภัยจากการ     
หางานทํ า ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานนั้น เปนการจัดหางานใหแก          
ประชาชนโดยทั่วไปและใชควบคุมเฉพาะภายในประเทศเทานั้น ยังไมมีการคุมครองไปถึงกรณีการ
จดัหางานเพื่อสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

ตอมาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2511  ไดถูกยกเลิกไปโดย
ใหใชพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528  แทนเนื่องดวยมีผูประกอบธุรกิจ
จดัหางาน โดยสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศเปนจํ านวนมากขึ้นทํ าใหเกิดปญหานานับ
ประการ  เชน  มีการโฆษณาหลอกลวงคนหางานใหไปสมัครงานโดยไมมีงานใหทํ าเรียกคาบริการ
และคาใชจายเกินสมควร คนหางานที่เดินทางไปตางประเทศแลวไมไดงานตามที่ตกลงกันไว        
นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง คนงานหญิงถูกนายจางหรือญาติของนายจางลวนลามขมขืน
ถูกทอดทิง้ในตางประเทศไดรับความทุกขยาก นานับประการ คนหางานที่มีปญหาเหลานี้มักจะ
หลบหนไีปอยูที่สํ านักงานแรงงานไทยหรือสถานทูตไทย  ทํ าใหเกิดปญหาเรื่องที่อยูอาศัย  อาหาร
และคาพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย   ผูจัดหางานสวนมากก็อางวาไมมีเงินชวยเหลือคนหางาน
ดงักลาวและจะเรียกเงินจากผูซ่ึงคํ้ าประกันคนหางานในการขอหนังสือเดินทาง ซ่ึงก็กระทํ าไดยาก

DPU



9

เพราะตดิตามหาตัวผูคํ้ าประกันไมได  นอกจากนี้ยังมีคนหางานบางรายกระทํ าความผิดอาญาใน
ตางประเทศ ทํ าใหทางราชการตองเขาไปชวยเหลือและตกเปนภาระหนักแกงบประมาณของ
ประเทศ เพราะมาตรการตางๆ ที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ.2511  ไมสามารถใหความคุมครองคนหางานในตางประเทศได

ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน                
( ฉบบัที ่ 2 )  พ.ศ.2537  เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ.2528 ยังมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่ไมเหมาะสมทํ าใหมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยวิธีตางๆ  และ
ยงัไมอาจใหความคุมครองคนหางานไดอยางเพียงพอ จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
จดัหางานและคุมครองคนหางานขึ้น เพื่อทํ าหนาที่พิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
จัดหางานและคุมครองคนหางานและสมควรใหความคุมครองคนหางานเพิ่มขึ้นโดยใหรวมไปถึง
การไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางานดวยและเพื่อใหเปนที่
เชือ่ถือแกการจางงาน สมควรควบคุมสถานทดสอบฝมือและการดํ าเนินการทดสอบฝมือไวเปน
การเฉพาะ อีกทัง้ไดมกีารปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันและไดมีการแกไขครั้ง
ลาสุดโดยการแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ.2544 วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการจายเงินเพื่อชวยเหลือคนงานซึ่งไปทํ างานตางประเทศ                
นอกจากนั้นยังมีการกํ าหนดถึงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผู  รับอนุญาตจัดหางาน                
ในตางประเทศตามมาตรา 9   โดยผูขออนุญาตจัดหางานในตางประเทศตองมีคุณสมบัติ  และไมมี
ลักษณะตองหาม กลาวคือตองเปนผูมีสัญชาติไทย มีอายุไมตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณและตองมี
หลักประกันเปนเงินสด  พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาคํ้ าประกันของธนาคารเปนจํ านวน
เงนิหนึง่แสนวางไวกับนายทะเบียน  สวนในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานเปนนิติบุคคลนิติบุคคล
นัน้ตองมีสัญชาติไทย  และผูจัดการซึ่งมี คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 9           
วรรคหนึง่ดวย  รวมตลอดถึงการกํ าหนดในเรื่องของการจดทะเบียนขออนุญาตตอนายทะเบียนดวย
โดยมกีารก ําหนดหลักเกณฑในการยื่นคํ าขอ     จดทะเบียนไวตามมาตรา  163  โดยใหผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศตองวางหลักประกันสํ าหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนที่จะขอจดทะเบียนตาม
จ ํานวนทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาคนละหาหมื่นบาทไวกับนายทะเบียน โดยจะ
วางหลักประกันเปนเงินสด   พันธบัตรของรัฐบาลไทยหรือสัญญาคํ้ าประกันของธนาคารก็ได

                                                          
3 มาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528. (2528, 1 กันยายน).      

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 102, ตอนที่ 116.  (ฉบับพิเศษ).  หนา 1.
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โดยสรุปของเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ มครองคนหางาน       
พ.ศ. 2528  มีความแตกตางจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2511
ในหลายประเด็นอันไดแก

(1) จดัใหมกีารจดัหางานในประเทศ  และตางประเทศแยกออกจากกันและมีบท
ก ําหนดโทษของการจัดหางานของแตละประเภทออกเปนการเฉพาะ

(2)  เพิม่หลักประกันสํ าหรับการจัดหางานโดยกํ าหนดใหผูจัดหางานตองมีความมั่นคง
เชน  ผูจดัหางานในตางประเทศตองมีเงินทุนจดทะเบียนไมนอยกวาหนึ่งลานบาทและมีเงินประกัน
ใหไวแกนายทะเบียนไมตํ่ ากวาหาลานบาท

(3)  เพิม่โทษผูจดัหางานที่ดํ าเนินการจัดหางานโดยไมชอบดวยกฎหมายใหสูงขึ้น
(4)  เพิ่มคาธรรมเนียมตางๆ  ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน

2.1.1  ความหมายของการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
          การจดัหางาน  หมายถึง  การดํ าเนินงานใด ๆ ในฐานะเปนสื่อกลางที่อํ านวยการ

เพือ่ใหทัง้ผูประสงคจะทํ างานยังชีพดวยคาจาง  และนายจางที่ประสงคจะไดลูกจาง  ไดบรรลุความ
ตองการสมประโยชนดวยดีทั้งสองฝาย 4

   ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  มาตรา 4
บญัญตัวิา “การจัดหางาน”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหา
ลูกจางใหแกนายจางโดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึง
การเรยีกรบัเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  เพื่อจัดหางานใหคนหางาน

การจัดหางานจึงสามารถแยกสาระสํ าคัญไดดังนี้  คือ
(1)   การด ําเนินการจัดหางาน  ใหคนหางานไดงานทํ า
(2) การหาลูกจางใหนายจาง  ไมวาไดรับคาบริการหรือคาตอบแทน

หรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจัดหางานใหแกคนหางานดวย

                                                          
4 ประสิทธิ์   ไชยทองพันธ.  (2538).  การดํ าเนินการจัดหางานของกรมแรงงาน.  หนา 1.

DPU



11

สํ าหรับการจัดหางานนั้น  มีขึ้นเพื่อนํ านายจางผูตองการคนหางานและผูที่หางานทํ าให
มาพบกนัโดยมีเจตนาที่ตรงกันของทั้งสองฝาย คือ  ผูจัดหางานตองการหาคนงานเพื่อทํ างานและคน
หางานก็ตองการเขาทํ างานโดยการจัดหางาน ทํ าใหนายจางมีโอกาสเลือกคนหางานที่เหมาะสมกับ
ต ําแหนงทีต่นตองการที่สุด   ในขณะเดียวกันผูหางานก็สามารถหางานตามที่ตองการไดเชนกัน

    ดงันัน้ การจัดหางาน จึงหมายถึง  บริการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนทางแรงงานที่   
ด ําเนนิงานโดยทางราชการหรือเอกชนที่ดํ าเนินการแบบธุรกิจเทานั้น

ค ําวา “คนหางาน” หรือจะเรียกวา  “คนวางงาน” หรือ “คนตกงาน” ตามพระราชบัญญัติ
จดัหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528  มาตรา 4  บัญญัติวา “คนหางาน” หมายความวา  
บคุคลซึ่งประสงคจะทํ างานโดยเรียกหรือรับคาจางเปนเงินหรือประโยชนอยางอื่น

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา  “คนหางาน” จะตองมีลักษณะ  2  ประการ  คือ
(1)  เปนบุคคลที่ประสงคจะทํ างาน  คือ  ตองเปนบุคคลที่มีความตองการจะไดงานทํ า

ไมวาจะเปนงานประเภทใดก็ตาม  และมีความตองการที่จะทํ างานดวยตนเอง  มิใชเปนบุคคลที่มอง
หางานท ําใหคนอื่น   ดังนั้นหากบุคคลใดไมมีความตองการจะทํ างาน  แมจะยังไมมีงานทํ าหรือเรียก
วา “วางงาน”  ก็ไมถือวาบุคคลนั้นเปน  “คนหางาน”

(2)  นอกจากจะเปนผูที่ประสงคจะทํ างานแลว  ยังจะตองมีลักษณะอีกอยางหนึ่ง  คือ มี
ความประสงคจะเรียกหรือรับคาจางเปนเงินหรือประโยชนอยางอื่นดวย คือ  ความตองการจะทํ างาน
นัน้  กเ็พื่อเรียกหรือรับ  “คาจาง” หรือ “คาแรง”  เปนคาตอบแทนในการทํ างานไมวา  “คาจาง” หรือ 
“คาแรง”  นั้น  จะเปนเงินหรือประโยชนอยางอื่นก็ตาม

ดงันัน้ “คนหางาน”  ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ยอมหมายความ
รวมถึงบุคคลดังตอไปนี้

(1)  ผูทีย่งัไมเคยทํ างานมากอนเลย  ไมวาจะเปนงานประเภทใดๆ ไดแก  ผูที่เพิ่งจบการ
ศกึษาในระดบัใดระดับหนึ่ง  หรือผูที่จบการศึกษามานานแลวแตยังไมไดทํ างาน  รวมทั้งผูที่กํ าลัง
ศกึษาอยูแตยังไมจบหรือผูที่ยังไมจบการศึกษา  แตมีความประสงคจะทํ างานเพื่อหารายได
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(2)  ผูทีเ่คยทํ างานมาแลว  แตปจจุบันไมมีงานทํ าตองมา “ตกงาน” หรือ “วางงาน”
ดวยเหตใุดๆ  ซ่ึงอาจจะเปนเหตุจากการทํ างาน  หรือเหตุจากนายจางหรือเหตุจากผูรวมงานก็ไดและ
มคีวามประสงคจะทํ างานใหมอีก

 (3)  ผูทีม่งีานทํ าอยูแลวแตกํ าลัง  “ตกงาน”  หรือ  “วางงาน” อันมีเหตุใหตองพนจาก
ต ําแหนงหนาที่การงานเดิม  ทํ าใหตองดิ้นรนแสวงหางานใหมเพื่อทดแทนงานเดิม

(4)  ผูทีท่ ํางานอยูแลว  แตตองการเปลี่ยนงานใหมไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม

(5)  ผูทีท่ ํางานประจํ าอยูแลว  แตตองการเพิ่มรายได  หรือหาประสบการณเพิ่มเติม            
จงึประสงคจะทํ างานอื่นๆ  อีก  ทั้งนี้อาจเปนงานอดิเรกที่มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบเทานั้นหรือ
มากกวางานเดิมก็ได 5

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528  จึงเปนกฎหมายที่บัญญัติ
ถึงสทิธแิละหนาที่ของคนหางาน   ตัวแทนจัดหางาน   ผูรับอนุญาตจัดหางาน  ไมวาจะอยูในรูปของ    
บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล   รวมทั้งมาตรการที่กํ าหนดใหคนหางาน  ตัวแทนจัดหางาน และผูรับ
อนญุาตจดัหางานทั้งในและตางประเทศ ตองปฏิบัติตอกันตลอดจนรวมถึงหนาที่ที่มีตอรัฐในการให
ความคุมครองคนหางานใหไดรับความเปนธรรม และไดรับความชวยเหลือเมื่อประสบความ     
เดอืดรอน  ควบคุม  ดูแล การประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชน  มิใหเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่
ตองการหางานทํ า

2.1.2  วตัถุประสงคท่ีสํ าคัญของการจัดหางาน
           (1)  จัดใหคนหางานที่ตองการทํ างานไดพบกับนายจางที่ตองการคนไป

ท ํางานใหเร็วขึ้น  ซ่ึงรัฐเปนผูบริการจัดสรรใหโดยไมเรียกคาตอบแทน  การที่จะใหคนหางานใหได
งานท ํา  และนายจางไดคนงานไปทํ างานตามวัตถุประสงคนั้น  จะตองใหคํ าแนะนํ าและอํ านวย
ความสะดวกแกคนหางาน  ในการอพยพจากภูมิภาคหนึ่งไปทํ างานยังอีกภูมิภาคหนึ่ง และการ
เปลีย่นงานจากอาชีพหนึ่งไปยังอีกอาชีพหนึ่งได

                                                          
5 เถกิง   ชีระนรวนิชย.  ( 2536).  คูมือคนหางาน.  หนา 9.
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(2)  เพือ่ใหการจางงานและประสิทธิภาพของแรงงานในการผลิตไดอยูในอัตรา
สูงสดุตลอดเวลา   โดยบรรจุคนงานในตํ าแหนงงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถและจัดสรร
ชวยเหลือพัฒนาอาชีพเมื่อมีความจํ าเปน

(3)  สนับสนุนและเขารวมประสานงานในการแกปญหาการจางงาน โดยการ
วิเคราะหตํ าแหนงงานและการประเมินคาแรงงาน  ตลอดจนชวยเหลือสถานประกอบการตางๆ        
ในการวางแผนเพิ่มอัตราการจางงาน  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น

2.1.3  นโยบายในการจัดหางาน
            นโยบายการจดัหางานทุกประเทศไดกํ าหนดไวในทํ านองเดียวกัน แมจะผิดแผก

แตกตางกันบางก็เปนสวนนอย  เชน ประเทศญี่ปุน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา   
ซ่ึงไมมีนโยบายโดยตรงที่จัดสงคนหางานในประเทศของตนไปทํ างานในตางประเทศ  แตเปน        
การสงเสริมและผลักดันใหประชากรของตนไปลงทุนในตางประเทศมากกวา สวนประเทศ          
สาธารณรฐัฟลิปปนส  และสาธารณรัฐเกาหลีนั้น  มีนโยบายเชนเดียวกันกับประเทศไทย  เหตุที่มี
การก ําหนดนโยบายในการจัดหางาน  เพราะวานโยบายการจัดหางานนับวาเปนแนวทางที่สํ าคัญใน
การด ําเนินการจัดหางานของรัฐ  เพื่อมิใหประชากรในประเทศของตนเองวางงาน

นโยบายการจัดหางานของประเทศไทย  มีดังตอไปนี้
( 1 )  การบรรจุงาน
          ถือวาประชาชนยอมมีสิทธิเสมอกันในการที่จะหางานทํ า  ดังนั้น ประชาชน

ทกุคนจงึมีสิทธิที่จะสมัครงาน  ณ  สํ านักงานจัดหางานของรัฐทุกแหงทั่วประเทศ  สํ าหรับนายจาง
มีสิทธิที่จะใชบริการของสํ านักงานจัดหางานทุกแหง เชนกัน เจาหนาที่ที่จะพิจารณาผูสมัครงาน     
เขาท ํางานตองยึดหลักบรรจุผูสมัครงานเขาทํ างานในตํ าแหนง โดยจะตองทํ าการสัมภาษณ คัดเลือก
และทดสอบฝมือผูสมัครงานเสียกอน  จนกวาจะแนใจวาผูสมัครงานนั้นเหมาะสมกับตํ าแหนงงาน
ที่จะไดรับการบรรจุเขาทํ างาน ซ่ึงบริการดังกลาวเปนบริการที่รัฐจัดใหเปลาโดยมิไดเรียก                 
คาตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน
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( 2 )  การจัดตลาดแรงงาน
        ถือวาเปนหนาที่ของรัฐ ในการที่จะสงเสริมและแนะนํ าใหมีการอพยพ         

คนงานจากทองที่หนึ่งไปยังอีกทองที่หนึ่งตามความจํ าเปนทางดานเศรษฐกิจ แตกอนที่จะให           
คนอพยพไปหางานทํ าในทองที่อ่ืนนั้น จะตองแนใจเสียกอนวาในทองที่นั้นไมมีงานที่เหมาะสม    
ใหทํ า

( 3 )  การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับการทํ างาน
เนือ่งจากผูหางานทํ ามีจํ านวน ไมนอยที่ประสบอุปสรรค  หรือปญหาในการ

หางานท ํา  โดยไมสามารถแกไขปญหาเหลานั้นไดดวยตนเอง  สํ านักงานจัดหางานจึงจํ าเปนตองให
บริการดวยการแนะแนวเกี่ยวกับการทํ างาน และทดสอบฝมือตลอดจนใหขาวสารอื่นๆ ที่ผูสมัคร
งานตองการทราบตามความจํ าเปน

( 4 ) บริการจัดหางานเยาวชน
          การพจิารณาบรรจุงานแกเยาวชน  ตองอาศัยหลักการพิจารณาเชนเดียวกับ  

ผูสมัครงานโดยทั่วไป แตในการบรรจุงาน เจาหนาที่จะตองพิจารณาลักษณะของงานที่จะสง     
เยาวชนไปทํ างานวาจะตองไมมีอันตรายตอสุขภาพ  หรือเปนงานที่กฎหมายแรงงานหามเอาไว   
พรอมทัง้เสนอโอกาสที่จะกาวหนาในงานใหทราบ  และในขณะเดียวกันก็ตองพยายามสงเสริมให
นายจางรับเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาทํ างานดวย

( 5 )  บริการจัดหางานคนพิการ
          บคุคลพกิารยอมมีโอกาสทํ างานเชนเดียวกับบุคคลทั่วๆ ไป  โดยงานนั้นจะ

ตองเหมาะสมกับความสามารถทางรางกาย  และเปนงานที่จะไมเปนอุปสรรคและอันตรายตอ      
สุขภาพอนามัยของคนหางาน โดยสํ านักงานจัดหางานจะตองสงเสริมและพัฒนาโอกาสในการ       
มงีานทํ าของบุคคลพิการดวย

( 6 )  การเผยแพรขาวสารตลาดแรงงาน
         สํ านักงานจัดหางานมีหนาที่ตองศึกษาวิจัยภาวะตลาดแรงงานและเผยแพรให

ประชาชนทราบทุกระยะ
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( 7 )  การทดสอบเกี่ยวกับอาชีพ
           สํ านักงานจัดหางานจะตองพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบ     

คดัเลอืกบคุคลเขาทํ างานและทํ าการทดสอบ  อาจจะทํ าการทดสอบรวมกับหนวยงานอื่นตามที่เห็น  
สมควร ก็ได

 ( 8 )  การใหบริการแกอุตสาหกรรม
           สํ านกังานจัดหางานมีหนาที่ใหความชวยเหลือแกนายจาง   ลูกจาง  สถาบัน

ฝกอบรมและหนวยงานของรัฐ   ตลอดจนใหความรวมมือแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ   สวนใน
กรณทีีโ่รงงานใดอยูระหวางมีขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางนั้น  สํ านักงานจัดหางานไมควร
เขาไปยุงเกีย่ว  นอกจากนี้ยังตองใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชน  
เพือ่ทํ าการปรับปรุงระบบการจางงานในชุมชน

( 9 )  การเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครงานและนายจาง
        สํ านกังานจัดหางานตองปกปดรายละเอียดตางๆ ที่ไดทราบจากนายจางหรือผู

สมัครงานจะเปดเผยเปนการเฉพาะรายไมได   หากเปนการจํ าเปนที่จะเปดเผยไดเฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการรับสมัคร  การบรรจุงาน   การ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับการทํ างานและหนาที่
อ่ืนทีเ่กี่ยวกับการบริการจัดหางานเทานั้น

โดยสรุป การเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วยอมเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง ตอการ
พฒันาประเทศ และเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนโดย
เฉพาะอยางยิ่งถาหากประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นมีการวางงานมาก   ปญหาก็จะเกิดมากและรุนแรงมาก
ยิง่ขึน้ ดวยเหตุนี้รัฐบาลของทุกประเทศจึงตองพยายามเตรียมหาวิธีการ และดํ าเนินการจัดหางานให
ประชาชน  เพือ่ที่จะขจัดปญหาดังกลาวนั้น  โดยการกํ าหนดนโยบายและวิธีการดํ าเนินการจัดหา
งานใหประชาชนทุกคนไดรับบริการนี้อยางเสมอภาคกัน

2.1.4  ลักษณะของสัญญาจัดหางาน
 ลักษณะสํ าคัญของสัญญาจัดหางานที่เปนปญหาและถือเปนผลกระทบโดยตรงแก

คนหางานมากที่สุด  คือ  คาบริการและคาใชจาย โดยเฉพาะในการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ 
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ซ่ึงขั้นตอนและวิธีการในการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศของแรงงานไทย มีเพียงสองกรณี    
ทีไ่มเรียกเก็บคาบริการและคาใชจาย  คือ

(1)  กรณท่ีีกรมการจัดหางานเปนผูจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ  โดย
ที่คนหางานมาแสดงความจํ านงตอกรมการจัดหางานโดยตรง กรมการจัดหางานก็จะทํ าการรับ
สมคัรคนหางานและคัดเลือกคุณสมบัติตามที่นายจางในตางประเทศตองการแลวจัดสงไปให

(2)  กรณท่ีีคนหางานเดินทางไปตางประเทศดวยตนเอง  ปญหาคาบริการและคา
ใชจายจึงไมเกิดขึ้นกับสองกรณีนี้

2.2  แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ
ปจจุบันมนุษยพยายามดิ้นรนเพื่อแสวงหาความเปนอยูที่ดีขึ้น ซ่ึงการเดินทางเพื่อไป

ท ํางานยงัตางประเทศจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง แตแทที่จริงนั้นการเดินทางเพื่อไปทํ างานตางประเทศ
ของแรงงานไทยก็ยังมีความจํ าเปนที่แตกตางกันออกไป โดยสามารถอธิบายไดดังนี้

2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับการยายถิ่นระหวางประเทศ 6

                             การยายถ่ินระหวางประเทศ (International  Migration)  หมายถึง การเคลื่อนยาย
ของประชากรจํ านวนมากขามพรมแดนจากประเทศที่ตนเปนพลเมืองหรือพํ านักอยูไปยังประเทศ
อ่ืน  เพือ่ด ํารงชีวิตเปนเวลายาวนาน  และกระทํ ากิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทน โดยปกติหลักสากล
จะก ําหนดวาการดํ ารงชีวิตในอีกที่หนึ่งเปนเวลานาน 1 ป นับเปนการยายถ่ิน (International   Trarul  
Regulation) อยางไรก็ตามผูยายถ่ินจํ านวนหนึ่งสามารถกลายสภาพเปน ผูตั้งถ่ินฐานได เมื่อเขา        
ตดัสินใจปกหลักใชชีวิตในประเทศที่เขาไปประกอบอาชีพและดํ ารงชีวิตที่นั่นเปนสวนใหญ

         การยายถ่ินอาจจํ าแนกออกไดตามสาเหตุเปน  2  ชนิด  ไดแก  การยายถ่ินที่มี
สาเหตจุากภยัธรรมชาติ  (Natural  Disaster) และการยายถ่ินที่มีสาเหตุจากภัยที่เกิดจากการกระทํ า
หรือจากนํ ้ามือของมนุษย  และการยายถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง  คือ  การยายถ่ินแบบผูที่ยายถ่ินสมัครใจ
ยายถ่ินเอง  (Voluntary  Migration) กับการยายถ่ินแบบที่ถูกบังคับใหยายถ่ิน  (Forced  Migration)  
ซ่ึงไดแก  การลี้ภัย  (Refugee)

                                                          
6  ไพรัช  ลํ ายอง.  (2545).  การจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในประเทศอิสราเอล.  หนา 6.
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กลุมนกัเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิค อธิบายวา  มนุษยตัดสินใจยายถ่ินดวยเหตุผลทาง
เศรษฐกจิ  ดงันั้น  ผูยายถ่ินจึงเปนผูยายถ่ินทางเศรษฐกิจ   ปจจัยดึงดูดที่สํ าคัญทํ าใหมนุษยยายถ่ิน
ไดแก  คาจางที่สูงขึ้นและโอกาสการไดงานทํ า   นอกจากอัตราคาจางแลว  ยังไดเสนอวาการเลือก
เดนิทางไปประเทศใดขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (GN )  ของ
ประเทศตนทาง  และ GNP  ของประเทศผูรับแรงงานอีกดวย   ตัวแปรที่สงผลตอการยายถ่ินเพื่อ
ท ํางาน  ยังรวมถึงคาใชจายในการเดินทางและประเภทของงานที่จะทํ าดวย

นกัเศรษฐศาสตรซ่ึงเล็งเห็นอิทธิพลของโครงสรางเศรษฐศาสตร  ที่มีผลตอการยายถ่ิน
ไดเสนอสาเหตุระดับโครงสรางวาสาเหตุนั้น  คือ  ปจจัยดึงดูดจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศผูรับ
ของผูยายถ่ิน   สภาพเศรษฐกิจในประเทศผูรับที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจสูง  จะพัฒนาเปน
เศรษฐกจิที่มีโครงสรางตลาดแรงงานระดับปฐม ซ่ึงเปนระดับที่มีความกาวหนามากและยังเปน
ลักษณะงานวิชาชีพที่ตองการทักษะสูง และมีคาตอบแทนสูงทั้งยังเปนงานที่ไมตองใชแรงกาย
ในขณะเดยีวกันก็มีโครงสรางตลาดแรงงานระดับทุติยะ  ซ่ึงเปนตลาดแรงงานระดับรอง  และเปน
งานทีไ่มใชงานวิชาชีพ แตเนนการใชทักษะทางรางกายและการใชแรงงานที่มีคาแรงตํ่ ากวาเปนงาน
ทีเ่รยีกวา  งาน 3Ds  คือ  งานสกปรก  (Dirty)  งานเสี่ยง (Dangerous) และงานยากลํ าบาก (Difficult)
ซ่ึงในสงัคมดังกลาว  ประชากรของประเทศจะพยายามพัฒนาตนเองเขาไปมีตํ าแหนงงานในตลาด
แรงงานระดบัปฐม ทํ าใหเกิดการขาดแคลนแรงงานที่จะเขาทํ างานในตลาดแรงงานระดับทุติยะ  ซ่ึง
ระบบทุนนิยมไดทํ าใหตลาดแรงงานในสังคมทุนนิยมพัฒนาขึ้นมาเปนตลาดที่มีโครงสรางสอง
ระดบัเชนนี ้ เมือ่ประเทศทุนนิยมเติบโตจนมีสภาพเศรษฐกิจดังกลาว  จะเกิดภาวะที่เปนปจจัยดึงดูด
ใหแรงงานจากประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจชากวา  ยายเขามาเพื่อแสวงหาตํ าแหนงงานที่มี
ความขาดแคลนแรงงานในระดับทุติยะ แรงงานตางชาติจึงมักเขาไปทํ างานที่พลเมืองของประเทศ
นัน้ไมตองการทํ า  ซ่ึงไดแก  งานประเภท  3Ds  นั่นเอง และจากสภาพโลกาภิวัตน
(Globalization)  ซ่ึงเชือ่มโยงเศรษฐกิจของยุโรปอเมริกา  ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟค
เขาดวยกนั  ทํ าใหทิศทางกํ าหนดการเคลื่อนยายของแรงงานยายถ่ินจะยายถ่ินจากประเทศบางแหง
เตบิโตขึน้เปนศูนยกลาง (Core)  ของทุนนิยมโลกที่เรียกวา  “Global  City” สภาวะเศรษฐกิจของ
เมอืงและประเทศเหลานี้  จะพัฒนาเปนเศรษฐกิจสองระบบที่มีความตองการแรงงานตางชาติเขาไป
ท ํางานในระบบตลาดแรงงานในระดับทุติยะ  เพราะพลเมืองของตนตองการทํ างานอยูในตลาดแรง
งานระดบัปฐมหมดแลว แรงงานตางชาติจากประเทศที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจชากวาเปน
ประเทศชายขอบ(Periplural) ทีจ่ะเคลือ่นยายเขาสูต ําแหนงงานในประเทศศนูยกลางทนุนยิม          
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อยางไรก็ตามการเคลื่อนยายที่ทํ าได  ก็โดยการมีเสนทางคมนาคมขนสงและจากการที่ Global City
ดงึดดูแรงงานตางชาติเขาไปจนเกิดปญหาการลักลอบเขาเมืองอยางหนัก

นักสังคมวิทยาพยายามพิจารณาปรากฏการณการยายถ่ินขามประเทศในแงมุมที่ตางไป
จากนกัเศรษฐศาสตร   นักสังคมวิทยาพิจารณาวาตัวแปรทางเศรษฐกิจเปนตัวแปรเพียงสวนหนึ่ง
เทานัน้ของระบบการยายถ่ินฐาน(Migration  System)  โดยเห็นวาการยายถ่ินเปนระบบที่ครอบคลุม
ปจจยัทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  กฎหมายและการเมืองระหวางประเทศ นอกจากนั้น
ระบบการยายถ่ินยังหมายถึงกระบวนการเริ่มตั้งแตการตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศตนทาง
ไปยงัประเทศผูรับ โดยผานเครือขายของผูยายถ่ินและผูวาจางผูยายถ่ินในประเทศผูรับ

กระบวนการยายถิ่นแบงเปน  3  ขั้นตอนใหญ ๆ  ดังนี้  7

ขั้นตอนที่หนึ่ง  ไดแกการตัดสินใจยายถ่ิน  ตัวแปรในขั้นนี้จะเปนตัวแปรเกี่ยวกับ
สาเหตขุองการยายถ่ิน  สาเหตุสํ าคัญในขั้นนี้  ไดแก  ตัวแปรในระบบยอยดานเศรษฐกิจอันไดแก  
ความดอยโอกาสทางเศรษฐกิจของผูยายถ่ิน  กลาวคือ  การไมมีสิทธิครอบครองที่ดินหรือปจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆ  และการวางงานในประเทศตนทาง  การไดคาแรงที่สูงกวาและการไดทํ างานในประเทศ
ปลายทาง  ตัวแปรทางดานการเมือง  ไดแก  ความสัมพันธดั้งเดิมหรือความสัมพันธที่ประเทศ         
ตนทางกับประเทศผูรับมีตอกัน  เชน  การเปนอาณานิคม   การรับผูยายถ่ินเขาไปพํ านักในอดีต  
อาชพีทีม่คีวามขาดแคลนแรงงาน  ซ่ึงสวนใหญจะเปนงานประเภท  3Ds  ในตลาดแรงงานระดับ
ทุติยะ  สวนตวัแปรในระบบยอยดานสงัคม  ไดแก  การถกูชกัน ําโดยคนรูจกัใหยายถ่ิน การรวมกนั       
ตัดสินใจยายถ่ินของคนในระดับครอบครัวเครือญาติและทองถ่ินเดียวกัน  และการหาขอมูลขาว
สารเกี่ยวกับการยายถ่ินจากตัวแปรดานวัฒนธรรม  คือ  คานิยมที่ตองการเดินทางโดยเฉพาะวัย      
หนุมสาว  ซ่ึงอยูในวัยแรงงานที่จะยายถ่ินไปหางานในตางประเทศที่เรียกกันวาไป  “ขุดทอง”          
จนท ําใหเกดิวฒันธรรมใหมที่เรียกวา  วัฒนธรรมแหงการยายถ่ิน(Culture of Migration)  ขณะเดียว
กันระบบยอยสุดทายคอื  ระบบกฎหมาย  ตวัแปรส ําคญัในเรือ่งนีค้อืกฎหมายคนเขาเมอืงของประเทศตน
ทางที่สงเสริมใหพลเมืองยายถ่ินไปทํ างานในตางประเทศไมกีดกันหรือมีนโยบายกีดกันการสงออก   
แรงงาน

                                                          
7 ไพรัช  ลํ ายอง.  (2545).  การจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในประเทศอิสราเอล.  หนา 7.
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ขัน้ตอนที่สอง   ระหวางการยายถ่ิน  คือ  กระบวนการยายถ่ินสํ าหรับการเดินทาง          
อันประกอบดวยคาเดินทาง คานายหนาและเงินคาหัวที่ผูยายถ่ินจะตองจายใหแกผูจัดการ และ            
ผูอํ านวยความสะดวก   ตัวแปรในระบบการเมือง   ไดแก  นโยบายของรัฐที่จะควบคุมการสงออก
แรงงานยายถ่ินหรือจะเปดเสรีใหเปนธุรกิจที่เอกชนสามารถแขงขันกันได  ในกระบวนการนี้           
ตวัแปรทางการเมือง  หมายถึง  การรวมกลุมระหวางประเทศดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจการคาหรือ
เหตผุลอ่ืนๆ  ซ่ึงจะมีผลใหการเคลื่อนยายของประชากรในกลุมประเทศดังกลาว  เปนไปไดโดย
สะดวกยิง่ขึน้    ตัวแปรในระบบสังคม ไดแก ระบบการจัดหางานที่มีอยูทั้งโดยถูกกฎหมายและ      
ผิดกฎหมาย   ระบบวัฒนธรรม   ไดแก   ความสัมพันธระหวางผูยายถ่ินกับนายหนา  คานิยม       
ความเชื่อถือสวนบุคคล   (คนรูจักกัน)  มากกวาเครือขายทางการ  (บริการของรัฐ)  ในการจัดการ
เดินทาง

ขั้นตอนที่สาม  ขั้นเดินทางถึงประเทศปลายทางแลวและไดพํ านักอยูในประเทศนั้น      
ตวัแปรในขัน้นีจ้ะเปนตัวแปรเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการยายถ่ินเขาไป เมื่อผูยายถ่ินเดินทางถึง
ประเทศปลายทางและดํ ารงชีวิตโดยการทํ างานในประเทศดังกลาว  ผลกระทบที่เกิดจากการยายถ่ิน
ในดานเศรษฐกิจ คือ  การไดงานและไดคาจางที่สูงขึ้นของผูยายถ่ิน การทํ าสัญญา จางงานซึ่ง
ก ําหนดระยะเวลาที่จะทํ างานและอาศัยอยูในประเทศผูรับได   การสงเงินออม  กลับประเทศตนทาง
ใหแกครอบครัว  หรือญาติพี่นองของแรงงานยายถ่ิน    ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แรงงาน
ยายถ่ินกระทํ า   ซ่ึงมีการยายถ่ินตอเนื่องกันเปนเครือขายทางเศรษฐกิจที่รองรับซึ่งกันและกัน

แนวคดิการยายถิ่นระหวางประเทศของ  Massey  มี  4  ทฤษฎี  ดังนี้  8

1)  แนวคิดทางเศรษฐศาสตรใหมของการยายถิ่น (The New  Economics  of Migration)
เนื่องจากเปนการศึกษาการยายถ่ินไปตางประเทศของแรงงานไทย  ในชวงหลังวิกฤต

เศรษฐกิจ ซ่ึงเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตางไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนมากนอย
แตกตางกนัไป  ซ่ึงมีผลตอกระแสทิศทางและแนวโนมของการยายถ่ินระหวางประเทศ  ทั้งประเทศ
ผูสงและผูรับ   แนวคิดนี้  มองการตัดสินใจยายถ่ินของแตละคนและครัวเรือน  ในลักษณะของภาพ
รวมวาเปนการตัดสินใจโดยคาดวาจะไดรับรายไดมากที่สุดและเปนการลดความเสี่ยงใหมีนอย           
ที่สุด โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากความลมเหลวของตลาดแรงงานในประเทศ ซ่ึงสงผลใหเกิด         
การวางงานจ ํานวนมากและสงผลตอการลดลงของรายได  จงึผลักดนัใหครัวเรอืนจดัการความเสีย่ง         
                                                          

8แหลงเดิม.  หนา 8.
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ดังกลาว โดยการสงแรงงานที่ลนเกินในครัวเรือนออกไปหางานยังตางประเทศแทนการยายถ่ิน     
ไปหางานในประเทศ  แมวาจะเขาใจดีวา

(1)  รายไดทีไ่ดรับอาจจะไมแตกตางกันมากนัก  เพราะตนทุนในการเดินทางไป
ท ํางานสงูแตการมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ  ทํ าใหสามารถคาดการณไดวาจะมีรายไดคุมกับการ
ลงทุน

(2) การไปทํ างานในตางประเทศถือเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง         
เนือ่งจากการอยูกับบานก็เสี่ยงกับความยากจนหรืออดตาย   ดังนั้น  ครอบครัวโดยทั่วไปจะกระจาย
ความเสี่ยง โดยการใหสมาชิกครอบครัวออกไปหางานทํ าทั้งในประเทศและตางประเทศ แตเนื่อง
จากตลาดแรงงานในประเทศไมสามารถรองรับแรงงานดังกลาวได   จงึตองเสี่ยงหาตลาดแรงงาน
ในตางประเทศ

(3)  รัฐบาลของประเทศตางๆ มกัเขาไปแทรกแซงการยายถ่ิน  โดยการออก
นโยบายซึ่งมีผลไมเฉพาะแตตลาดแรงงานแตมีผลตอตลาดทุน  และตลาดอื่นๆ  ดวย  เชน  การลด
คาใชจายในการเดินทางไปทํ างานในตางประทศ  การประกันการวางงาน  เปนตน  ซ่ึงมีผลตอ      
แรงจงูใจในการไปทํ างานในตางประเทศ

(4) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล           
มักสงผลตอการกระจายรายไดของประชากร และยอมมีผลตอกระแสการยายถ่ินระหวางประเทศ    
ของประชากร

2)  แนวคดิตลาดแรงงานแบบทวิลักษณ  (Dual  labour  market  theory)
ซ่ึงทฤษฎดีังกลาว  ใหความสนใจกับความตองการแรงงานบางประเภททั้งแรงงาน

ไรฝมือ กึ่งฝมือและมีฝมือของประเทศอุตสาหกรรมโดยภาพรวม  มากกวาที่จะใหความสนใจตอ
การยายถ่ินของบุคคลหรือครัวเรือน  ดังทฤษฎีเศรษฐศาสตรใหม  ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวเห็นวาการยาย
ถ่ินระหวางประเทศมีสาเหตุมาจากปจจัยดึงดูด (Pull  factors)  คือ  ความตองการแรงงานบาง
ประเภท  โดยเฉพาะแรงงานระดับลาง  (แรงงานไรฝมือ)  ของประเทศปลายทางหรือประเทศ
พฒันาทีเ่ปนแรงจูงใจใหแรงงานไรฝมือในประเทศที่ดอยพัฒนากวาเดินทางเขามาทํ างาน  มากกวา
ปจจยัผลักดันอันเกิดจากคาจางที่ตํ่ าหรืออัตราการวางงานสูงในประเทศตนทาง ซ่ึงเปนผลจากตลาด
แรงงานทวลัิกษณที่แรงงานทองถ่ินมองวาแรงงานระดับลางนอกจากจะมีรายได  และคาจางตํ่ าแลว
กย็งัท ําใหไมสามารถดํ ารงสถานภาพทางสังคมในประเทศได แตลักษณะงานดังกลาวก็ไมสามารถ
ขจดัออกไปจากสังคมได ซ่ึงการแบงแยกลักษณะตลาดดังกลาวก็มีผลมาจากระบบเศรษฐกิจแบบ
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ทวลัิกษณ  (Economic  Dalism)  และจํ านวนแรงงานในประเทศ (Labour  supply)  ทั้งผูสงและผูรับ
ดวย

3)  ทฤษฎเีครือขายสังคมของผูยายถิ่น  (Migrant  Network  Theory)
      ซ่ึงผูยายถ่ิน  อาจมีเครือขายโยงใยกับผูยายถ่ินเกา  ผูไมยายถ่ิน   รวมนายจางทั้งใน

ถ่ินตนทางและปลายทางเครือขายดังกลาว  จะกอใหเกิดการยายถ่ินระหวางประเทศเพิ่มขึ้น   เพราะ
การมีเครือขายจะชวยใหมีการลดตนทุนการยายถ่ิน (ทั้งในรูปตัวเงินและตนทุนทางใจ)  และลด
ความเสี่ยง  ซ่ึงสงผลทํ าใหการจางงานหรือความตองการแรงงานในถิ่นปลายทาง  สามารถไปถึง
สมาชกิของชุมชนไดรวดเร็ว ทํ าใหการเดินทางไปทํ างานตางประเทศงายขึ้นและสามารถคาดการณ
รายไดทีจ่ะไดรับแนนอนกวา  ซ่ึงเครือขายดังกลาวอาจพัฒนาเปนสถาบัน  และทํ าใหการยายถ่ิน
ด ําเนนิตอไปเรื่อยๆ  ยากที่รัฐบาลจะเขาควบคุมกระแสการยายถ่ินดังกลาวได

4)  ทฤษฎีระบบโลก  (World  System  Theory)
ซ่ึงมองวาการยายถ่ินระหวางประเทศเปนผลพวงจากระบบตาง ๆ ของโลก  ซ่ึงไดแก  

ระบบเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม   และวัฒนธรรม  ซ่ึงกอตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   
กระแสโลกาภิวัตน ทํ าใหกระแสทุนเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและทิศทางของการลงทุน    
กระแสของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign   Direct   Investment – FDI)  มีการเปลี่ยน
แปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจโลกสงผลใหความตองการแรงงานในตางประเทศ         เปลี่ยนแปลง
ไปและสงผลตอการยายถ่ินทั้งภายในและระหวางประเทศดวย

2.2.2   แนวคิดเก่ียวกับการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ  9

สาเหตุสํ าคัญ  ประการหนึ่งของการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศประกอบดวย
ปจจัยผลักดัน  จากประเทศที่แรงงานเคลื่อนยายออก  และปจจัยดึงดูดจากประเทศที่แรงงานเคลื่อน
ยายเขา  คือ

1)  ปจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนยายออก
สาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหแรงงานเคลื่อนยายออกจากประเทศบานเกิดของตนเอง  

ไดแก

                                                          
9 แหลงเดิม.  หนา  10.
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1.1)  อัตราการวางงาน (Unemployment)
อยูในอัตราสูงและการทํ างานตํ่ าระดับ(Underemployment) แรงงานสวนเกิน

ที่เกิดจากการวางงานและการทํ างานตํ่ าระดับในประเทศนั้นเปนผลมาจากการไมสามารถหางานที่
ตรงกบัความรูความสามารถของตนเอง ขณะที่แรงงานบางสวนมีความพยายามที่จะหางานทํ าใน
ประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตถาเขาไมสามารถหางาน  ที่ตรงกับความตองการได แลวทํ าให         
แรงงานสวนหนึ่งมีแนวโนมอยางมากที่จะเคลื่อนยายออกไปสูตางประเทศ

1.2)  ระดับคาจางที่ตํ่ ากวา
          เมือ่เทยีบกับตางประเทศ และอาชีพที่มีลักษณะเดียวกัน ถาเปรียบเทียบกัน

ในเรือ่งคาจางหรือเงินเดือนที่ไดรับขณะทํ างานในประเทศ โอกาสการเคลื่อนยายแรงงานไปตาง
ประเทศยอมมีมากกวา  ถาคาจางและเงินเดือนในตางประเทศมีอัตราคาจางที่สูงกวา

1.3)  การขาดสิ่งจูงใจสํ าหรับความกาวหนาในอาชีพ
แรงงานที่มีความรูความชํ านาญสูง  แตไมสามารถมีโอกาสกาวหนาใน

ต ําแหนงหนาที่ของตนเอง ยอมเกิดความรูสึกอยากเคลื่อนยายไปทํ างานในตางประเทศ นอกจากนี้
ส่ิงจงูใจ ซ่ึงไดแก ความกาวหนาในอาชีพก็เปนอีกประการหนึ่ง   ที่ทํ าใหแรงงานกลุมนี้ตองการ
เคล่ือนยายไปทํ างานยังตางประเทศ

1.4)  นโยบายกํ าลังคนที่ไมเหมาะสม
การวางแผนกํ าลังคนที่เหมาะสม  ทํ าใหเกิดการพัฒนาไปตามระบบของงาน 

แตขณะทีป่ระเทศดอยพัฒนาไมมีการวางแผนพัฒนากํ าลังคน ทํ าใหขาดความรูความสมดุลระหวาง
งานกับบุคลากร เปนเหตุใหกํ าลังแรงงานบางสวนอาจกลายเปน   แรงงานสวนเกินได                    
แตขณะเดียวกันบางประเทศอาจตองการกํ าลังคนที่เปนสวนเกินนี้  ทํ าใหคนดังกลาวตองการ
เคล่ือนยายออกไปขางนอกประเทศได

1.5)  ปจจัยทางสังคมและการเมือง
แรงงานบางสวนอาจตองการอพยพเคลื่อนยายไปตางประเทศ เปนเพราะไม

พอใจในสภาพสังคมและการเมืองที่เปนอยู อันเนื่องมาจากความวุนวายและความแตกตางของกลุม
การเมืองในประเทศ
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2) ปจจยัดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนยายเขา 10

สาเหตุดึงดูดใหแรงงานเคลื่อนยายจากประเทศบานเกิดเขาสู ประเทศใด
ประเทศหนึ่ง   ไดแก

2.1)  ระดับคาจางและเงินเดือนท่ีสูงกวา
ในประเทศบานเกิดของแรงงานสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญของ     

แรงงาน ไดแก  ระดับคาจางและเงินเดือน  ถาแรงงานในอาชีพตางๆ    พบวาแรงงานประเภทเดียว
กนักบัในตางประเทศนั้น  มีระดับคาจางหรือเงินเดือนที่สูงกวามาก ก็จะเปนสิ่งดึงดูดใจใหแรงงาน
เหลานี้  ตองการอพยพเคลื่อนยายออกไปทํ างานยังถ่ินใหมได

2.2)  การขาดแคลนกํ าลังคนในบางสาขา
ถาหากมีการเผยแพรขาวสารความรูเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ทํ าใหแรงงาน

ในตางประเทศไดทราบถึงประเภทแรงงานที่ขาดแคลนเหลานี้ไดเปนอยางดี

2.3)  โอกาสสํ าหรับความกาวหนาในอาชีพ
ประเทศที่พัฒนาแลวยอมมีส่ิงที่อํ านวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานได

เปนอยางดี ประกอบกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ยุติธรรมยอมเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของ      
แรงงานโดยทั่วไปอยูแลว  และสภาพนี้เองจะเปนสิ่งดึงดูดใหแรงงานที่มีความรูความชํ านาญจาก
ประเทศดอยพัฒนา  เคล่ือนยายไปทํ างานในตางประเทศเพื่อโอกาสกาวหนาในอาชีพของตนเอง

2.2.3  ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการยายถิ่นระหวางประเทศ 11

          ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการยายถ่ินระหวางประเทศ  ที่สํ าคัญมีดังนี้
   1)  ทฤษฏีความคาดหวังในรายได

แนวความคดิตามทฤษฎีนี้เสนอวา การตัดสินใจเพื่อยายถ่ินนั้น จะถูกกํ าหนด
ขึ้นโดยความแตกตางระหวางรายไดในเมืองและในชนบทและมีโอกาสที่จะไดทํ างานในเขตเมือง 
เพราะในเมืองจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ซ่ึงตางจากในเขตชนบทที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม  
จงึท ําใหมีการอพยพเพื่อไปทํ างานในเมืองโอกาสที่จะไดทํ างานมีมากและมีโอกาสติดตอหาขอมูล

                                                          
10 แหลงเดิม.  หนา 11.
11 แหลงเดิม.  หนา 12.
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เกีย่วกบัการจางงานเพิ่มขึ้น ในระหวางรองานก็ไดอาศัยเงินที่ติดตัวมาจากชนบทหรือจากเพื่อนที่อยู
ในเมอืงกอนแลว หากยังไมมีงานในโรงงานทํ า  ยังสามารถทํ างานในสถานประกอบการเล็กหรือ
งานบรกิาร  ซ่ึงแมวาจะมีรายไดนอยกวาโรงงาน แตยังมีรายไดดีกวาอยูในชนบทและคอยโอกาสที่
จะเขาไปทํ างานในโรงงานที่มีรายไดสูงกวา

2) ทฤษฎีการพึ่งพา
      แนวความคิดตามทฤษฎีนี้เสนอวา การที่ชาวชนบทจํ าเปนตองเขาไป

ทํ างานในเมืองนั้น แสดงใหเห็นถึงสภาวะการดํ ารงอยูของการพัฒนาแบบพึ่งพา ซ่ึงมักจะสราง
ความดอยพฒันาขึ้นในชนบท  ในขณะที่เมืองหรือศูนยกลางจะมีการพัฒนามากขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมจะเอารัดเอาเปรียบแรงงานจากชนบทและดูดซับมูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจออกไป  
สูเมอืง ตลาดแรงงานจะมีลักษณะแขงขันไมสมบูรณ หากแตจะผูกขาดแรงงานจากชนบทซึ่งจะตอง
เขาไปทํ าอาชีพขั้นตํ่ าลงไปจากชาวเมือง ทํ าใหตองอาศัยอยูสลัมหรือในที่ที่ไมเหมาะสม ไมสามารถ
ผสมผสานกับแบบแผนชีวิตความเปนอยูของชาวเมืองได

3)  ทฤษฏีแรงงานสวนเกิน
      แนวความคิดตามทฤษฎีนี้เสนอวา ในประเทศกํ าลังพัฒนาจะมีประชากรเพิ่ม

ขึน้อยางรวดเร็ว  เพราะมีอัตราการเกิดสูง อัตราการตายตํ่ า  และมีความหนาแนนของประชากรตอ
พื้นที่ที่ทํ าการเกษตรสูง  ในพื้นที่การเกษตรขนาดใหญจะมีการใชเครื่องจักรชวยในการผลิตเชน
เดยีวกบัอตุสาหกรรมในเขตเมือง  ทํ าใหการจางงานมีนอยและแรงงานสวนใหญในชนบทก็จะยาย
ถ่ินเขาเขตเมืองมากขึ้น แตจะทํ างานที่มีผลิตภาพตํ่ า โดยเฉพาะงานกอสรางและงานในภาคที่ไมเปน
ทางการ   ซ่ึงแมจะไดคาจางแรงงานไมมากนัก  แตก็สูงกวาคาจางแรงงานในชนบทที่ทํ าอยูเดิม การ
ยายถ่ินในลักษณะนี้ถือวาเปนไปเพื่อความอยูรอดที่จะทํ าใหรายไดคงที่จํ านวนหนึ่ง หากไมมีการ
ยายถ่ินก็จะไมมีรายไดในสวนนี้

4)  ทฤษฎีสังคมวิภาค
      แนวความคิดตามทฤษฎีนี้ แบงสังคมที่เปนภาคเศรษฐกิจออก เปน 2 สาขา  คือ  

สาขาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและสาขาอุตสาหกรรม เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้น              
สาขาอตุสาหกรรมจะดูดซับแรงงานสวนเกินจากชนบท  โดยมีคาจางแรงงานสูงกวาที่เปนแรงจูงใจ   
เมื่ออุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นจะมีการสะสมทุนมากขึ้น ทํ าใหสามารถขยายการจางงานสวนเกินจาก
ชนบทไดมากขึ้นและเมื่ออัตราการเกิดในชนบทลดลง   ลักษณะการวางงานแอบแฝงจะลดลง      
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คาจางแรงงานจะสูงขึ้นพอ ๆ กับภาคอุตสาหกรรม   ทํ าใหเกิดสภาพสมดุลในแรงงานขึ้น   การยาย
ถ่ินจากภาคชนบทก็จะลดลงหรือหมดไป

5)  ทฤษฎีตลาดแรงงาน  2  ระดับ
แนวคิดตามทฤษฎีนี้เสนอวา การพิจารณาวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของ

ประเทศทีพ่ัฒนาทางอุตสาหกรรมนั้น  เปนปจจัยที่ดึงดูดใหมีการอพยพระหวางประเทศ   สามารถ
แบงตลาดแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมออกไดเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับบน  ซ่ึงเปนตลาดที่มี
ต ําแหนงงานดี  คาจางสูงและสภาพการทํ างานดี  สวนตลาดระดับลางจะไดงานไมมั่นคง   คาจางตํ่ า   
ผลตอบแทนนอยสภาพการทํ างานอันตราย  นายจางในประเทศสวนใหญตองการแรงงานตางชาติ
เขามาทํ างานในตลาดแรงงานระดับลาง   เพราะคนในทองถ่ินไมตองการทํ า ดังนั้นการอพยพ     
แรงงานไมไดเกิดจากการตัดสินใจของผูอพยพเอง แตเกิดจากความตองการของตลาดแรงงานระดับ
ลางของประเทศที่อพยพเขาไปในอีกความหมายหนึ่ง   การแบงแยกในตลาดแรงงานเปนปจจัยที่ทํ า
ใหเกดิการอพยพ   นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆ รวมอยูดวย   เชน  ปจจัยเฉพาะตัวผูอพยพเอง  คือ  
ภมูหิลังทางการศึกษา   ความสามารถทางภาษา  ความสามารถในการทํ างาน  และเชื้อชาติ   ผลจาก
แนวโนมนี้ทํ าใหเกิดแรงงานที่เปนชนกลุ มนอยเชื้อชาติเดียวกันหรือที่ทํ างานอยู กับนายจาง          
คนเดยีวกันและอยูกันเปนกลุม

2.2.4   แนวความคิดทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน
     แนวความคิดในการควบคุมบริษัทจัดหางาน  ที่สํ าคัญมีดังนี้
      การวางงานถือเปนปญหาที่สํ าคัญ เพราะผูวางงานมีผลโดยตรงตอเศรษฐกิจของ

ชาตสิวนรวม ดังนั้น รัฐบาลของทุกประเทศจึงมีหนาที่ที่จะปองกันและแกไขใหคล่ีคลายไปสูภาว
การณทีด่ขีึ้น   เพื่อผลในดานเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชน  มีนักเศรษฐศาสตรบางทาน
ไดกลาวถึงเรื่องวิธีการเกี่ยวกับการจัดหางานไววา  การวางงานซึ่งเกิดจากคนงานออกจากงาน    
เพราะความจํ าเปนบางอยางหรือตองการเปลี่ยนงาน การวางงานชนิดนี้มีมูลเหตุมาจากการขาดประ
สิทธิภาพของการจัดตลาดแรงงาน และในการจัดการบรรจุคนงานเขาทํ างานในตํ าแหนงที่           
เหมาะสม

ดงันัน้  ควรจะมีการจัดตั้งบริการจัดหางานของรัฐ   ซ่ึงไมมีการคิดคาบริการ   และถา  
จํ าเปนก็ตองมีการจัดตั้งบริษัทจัดหางานเอกชน  แตตองมีกฎหมายควบคุมบริษัทจัดหางานของ    
เอกชนใหรัดกุม จึงกลาวไดวา ความคิดหลักของนักเศรษฐศาสตรเหลานี้คือ  เร่ืองของ              
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ตลาดแรงงานควรจะใหอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาล  เพราะอยูในฐานะที่จะดํ าเนินงานนี้ได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนศูนยกลางแหงการใหบริการตอบุคคลทั่วไป  แตถาหากรัฐบาลให
บริการไดไมทันตอความตองการของประชาชน  คนหางานจึงควรใหเอกชนเขาจัดตั้งบริษัทจัดหา
งานเพื่อแบงเบาภาระจากทางราชการ

ตอมาในป  พ.ศ. 2512   องคการแรงงานระหวางประเทศไดเสนอโครงการขึ้นใหมอีก
โครงการหนึ่ง  คือ  โครงการจัดหางานของโลก  เพื่อชวยเหลือประเทศตาง ๆ ทางดานเทคนิควิชา
การจัดหางานใหทุกประเทศไดดํ าเนินงานใหบรรลุผลสํ าเร็จเปนที่นาพอใจและมีคุณคาแกพลเมือง
ในประเทศของตน โดยประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกไดมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการจัดใหมีสํ านักงานจัดหา
งานของรฐั  ในคริสตศตวรรษที่ 20 โดยกอนหนานั้น การจัดหางานตกอยูแกเอกชน   ซ่ึงหวังผล
ประโยชนในรูปแบบการคา ระยะตอมาสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานในทวีปยุโรปจึงได
ด ําเนนิการจัดตั้งสํ านักงานจัดหางานขึ้น  ประเทศอังกฤษนับเปนประเทศแรกที่  จัดใหมีสํ านักงาน
จดัหางานของรัฐขึ้นตั้งแต  ค.ศ.  1909  และหลังจากนั้น  ประเทศตาง ๆ ก็ไดดํ าเนินการจัดใหมี
สํ านกังานจดัหางานของรัฐเชนเดียวกัน  และในแตละประเทศตางก็มีการจัดตั้งบริษัทเอกชนขึ้นมา
เพือ่รองรับกระแสการยายถ่ินเพื่อหางานระหวางประเทศ

ปจจบุนันี ้  ทุกประเทศทั่วโลกไดรูจักและเห็นความสํ าคัญของบริษัทจัดหางานเอกชน 
ในการใหบริการแกประชาชนผูหางาน  นอกจากนี้ประเทศตาง  ๆ  ยังพัฒนาวิธีการควบคุมบริษัท
จดัหางานในประเทศของตนใหอยูในความควบคุมของรัฐมากที่สุด

จึงกลาวไดวาบริการจัดหางานของบริษัทเอกชน นับวาเปนเครื่องมืออันหนึ่งในทาง
เศรษฐกจิ ที่มีบทบาทสํ าคัญในการรักษาเสถียรภาพการจางงาน ใหมีการจางงานเต็มที่อยูตลอดเวลา  
และเปนเครื่องมืออันกอประโยชน  ที่เห็นไดชัดที่สุดในการชวยใหแรงงานของชาติไดมีการเคลื่อน
ยายแรงงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมกิจการทางเศรษฐกิจอีกดวย  เชน  ชวยในการ
วางแนวทางในการฝกอาชีพ  ใหขาวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานและความตองการแรงงาน  รวมทั้ง
ชวยเหลือแนะแนวอาชีพแกบุคคลที่มีปญหา  หรือผูที่ไมสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได

สํ าหรับประเทศไทย  ในปจจบุนักฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกํ าหนดใหมีการ
จัดตั้งสํ านักงานทะเบียนจัดหางานกลางขึ้น  ในกรมการจัดหางานและในจังหวัดอื่น  ใหจัดตั้ง      
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สํ านกังานทะเบยีนจดัหางานจงัหวดั โดยขึน้ตรงตอสํ านกังานทะเบยีนจดัหางานกลางมนีายทะเบยีน  
จัดหางานกลางและนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดเปนผูมีอํ านาจและหนาที่ตามกฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน   การจัดตั้งสํ านักงานของรัฐดังกลาวมีขึ้นเพื่อดํ าเนินการจัดหางานใหแก
ประชาชนโดยไมคิดมูลคา12 ซ่ึงถือเปนแนวความคิดหลักในการจัดตั้งบริษัทจัดหางานเพื่อใหบริการ
แกประชาชนที่ตองการหางานทํ าในตางประเทศ  โดยตองการใหนายจางและลูกจางไดพบกันงาย
ขึ้น

โดยกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานดังกลาว  จะมีลักษณะของการรวม
กฎหมายตางสาขาเขาดวยกัน  คือระหวางกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ซ่ึงกฎหมายทั้งสอง
สาขาแยกสาระสํ าคัญไดดังนี้

ในสวนของกฎหมายมหาชน   กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานถือเปนหลัก
ประกันขั้นพื้นฐานที่คนหางานหรือผูประกอบธุรกิจจัดหางานจะไดรับ หรือจะตองปฏิบัติโดย        
มลัีกษณะเปนมาตรการบังคับเบื้องตน  เชน  ในกรณีของการคืนเงินคาบริการและคาใชจาย  หาก
คนหางานมพียานหลักฐานการจายเงินคาบริการและคาใชจายชัดเจน  บริษัทจัดหางานจะคืนเงินให
แกคนหางานในจํ านวนที่ตํ่ ากวาอัตราที่กฎหมายกํ าหนดไมได   หากฝาฝนก็จะมีความผิดทางอาญา
และมีบทลงโทษที่เครงครัดชัดเจน สํ าหรับผูประกอบธุรกิจจัดหางานกฎหมายจัดหางานและ        
คุมครองคนหางาน  ยังไดบัญญัติถึงมาตรการในการควบคุมทางทะเบียนแกผูประกอบธุรกิจจัดหา
งานดงักลาว โดยออกเปนคํ าส่ังทางปกครองใหนิติบุคคลปฏิบัติทางทะเบียนใหถูกตอง  คํ าส่ังพักใช     
ใบอนุญาต และคํ าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ในสวนกฎหมายเอกชน  ผูประกอบธุรกิจจัดหางานตองทํ าสัญญาจัดหางานกับคนหา
งานตามแบบที่กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดกํ าหนดไว  และเปนไปตามหลักของ
การแสดงเจตนา  ที่มีหลักวาบุคคลตองปฏิบัติตามสัญญา  หรือสัญญาตองเปนสัญญา  (Pacta Sunt  
Servanda ) 13 ซ่ึงหลักการดังกลาวตองอาศัยความสุจริตของคูสัญญา  ที่จะปฏิบัติตามเจตนาที่ใหไว
ตอกัน

                                                          
12 กรมการจัดหางาน . (2546). แนะนํ ากรมการจัดหางาน . หนา  12 .
13 ปรีดี   เกษมทรัพย . (2525).กฎหมายแพงหลักท่ัวไป . หนา  27 .
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นอกจากนัน้กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยังมีมาตรการบังคับท้ังทางแพง
และทางอาญา   ดงันี้

ในสวนมาตรการบังคับในทางแพง จะตองมีหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปท ํางานในตางประเทศ ซ่ึงตองวางหลักประกันไวเปนเงินสด  พนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือสัญญา
คํ ้าประกันของธนาคาร14  ในกรณทีีน่ายทะเบียนจัดหางานกลางไดหักหลักประกันของผูรับอนุญาต
โดยส่ังใหธนาคารผู คํ้ าประกันสงเงินหลักประกันมาใหนายทะเบียนจัดหางานกลางและหาก
ธนาคารปฏิเสธไมสงเงินหลักประกันมาให  นายทะเบียนจัดหางานกลางก็จะสงเรื่องพรอมมอบ
อํ านาจใหอัยการสูงสุดฟองคดีแพงตอธนาคาร  ฐานผิดสัญญาคํ้ าประกัน

สวนมาตรการบังคับในทางอาญา   ไดจดัใหมีกระบวนการดํ าเนินคดีในทางอาญาตอ
ผูกระทํ าผิด  ซ่ึงความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้   ซ่ึงความผิดดังกลาวถือเปนคดีอาญาแผนดิน
อันเปนความผิดที่ไมอาจยอมความได โดยอาจแยกออกไดเปนหลายฐานความผิด  และมีบทกํ าหนด
โทษชัดเจน

และนอกจากที่ไดกลาวขางตนแลว การจัดตั้งบริษัทจัดหางานเพื่อจัดสงคนงานไป
ท ํางานในตางประเทศ  ยังตองอาศัยแนวความคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของอื่น ๆ เปนสวนชวยผลักดัน
ใหการควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศไทยประสบความสํ าเร็จได  ดังนี้

การจดัตัง้บริษัทจัดหางาน จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง  เนื่องจาก
กระบวนการจดัหางานใหแกคนหางานนั้น  จะตองมีรายจายในการดํ าเนินการจัดหางานอันไดแก
คาบรกิารและคาใชจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไดงานทํ า  เปนที่ทราบกันดีวาคนหางานบางคนถึง
ขนาดกูยมื  จํ านอง จํ านํ า รวมทั้งขายที่ดิน  และทรัพยสินของตน  ที่มีอยูโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยน
กบัการไดไปทํ างานในตางประเทศ   จึงตองมีกฎหมายควบคุมบริษัทจัดหางานในการชวยเหลือคน
หางาน  และเพือ่เปนการอนุญาตใหเอกชนจัดตั้งสํ านักจัดหางานขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปน
การแบงเบาภาระของรัฐบาลในการยกระดับการทํ างาน  และอัตราการเขาทํ างานของคนในประเทศ
ใหสูงขึน้   ทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณ  กํ าลังคน  สถานที่  ประกอบกับภาคเอกชนจะมี
ลักษณะการดํ าเนินงานที่คอนขางคลองตัวกวาภาครัฐ 15

                                                          
14 มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528 .(2528 , 1 กันยายน).

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 102, ตอนที่ 116 (ฉบับพิเศษ). หนา 1.
15 สม  ศุภสนคร .(2535). ปญหาการสงคนงานไทยไปทํ างานในประเทศตะวันออกกลาง . หนา 2.

DPU



29

 นอกจากนัน้ยังตองมีกฎหมายเพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน และเพื่อใหการ
จางงานอยูในอัตราสูงสุดตลอดเวลา  โดยการคัดเลือกคนหางานในตํ าแหนงที่เหมาะสมกับความ
สามารถ  และปรับปรุงอาชีพโดยการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา
2.3  วธีิการในการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศของแรงงานไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ก ําหนดใหคนหางานที่จะไปทํ างานในตางประเทศ  รวมทั้งลูกจางที่นายจาง
พาไป ท ํางาน หรือสงไปฝกงานในตางประเทศ  โดยเดนิทางผานขัน้ตอนทีถู่กตองเพือ่ใหไดรับความ
คุมครองและชวยเหลือเมือ่เกดิปญหาจากการท ํางานดงักลาว  ซ่ึงวธีิการในการใชเดนิทางไปท ํางานใน
ตางประเทศโดยถกูตองตามกฎหมาย แตสํ าหรับในชั้นนี้ จะศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัทผูรับอนุญาต
จดัหางานสงไปทํ างานกับนายจางตางประเทศดังนี้

กรณบีริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานเปนผูจัดสง
การเดินทางไปทํ างานโดยวิธีนี้เปนกรณีที่คนหางานไดไปทํ างานในตางประเทศโดย

ผานทางบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานเปนการสมัครงานกับนายจางตางประเทศ โดยผานทางบริษัท
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไทยคนหางานที่เดินทางไปทํ างานตางประเทศในปจจุบันเดินทาง
โดยวธีินีจ้ ํานวนมากและเปนประเภทที่มีปญหามากที่สุด16 ซ่ึงปญหาที่ผูสมัครไปทํ างานในตาง
ประเทศกับบริษัทจัดหางาน คือถูกหลอก เพราะไมไดตรวจสอบสถานะของผูรับสมัครงานหรือ
สมคัรงานกับสายหรือนายหนา ไมไดสมัครงานกับผูจัดหางานโดยตรงและสมัครโดยเชื่อคํ าชักชวน
หรือโฆษณา ดังนั้น คนหางานจึงควรตรวจสอบ ดังตอไปนี้

1. บริษัทตองแสดงใบอนุญาตจากการจดทะเบียนไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัด ณ 
สํ านักงานที่ไดรับอนุญาต

2. การเรยีกเก็บคาบริการ(คาหัว) บริษัทจะตองออกใบรับเงินใหเปนหลักฐาน
3. การจายเงินควรจะตองขอดูบตัรประชาชนหรือควรทราบวาตนจายเงินใหกับใคร
4. ช่ือ – นามสกุล วันเวลา สถานที่จายเงิน ควรมีพยานหลักฐานหรือบุคคลรูเห็นดวย
5. ไมควรจายเงินคาบริการ(คาหัว) เปนเงินสด ควรจายผานธนาคาร เชนซื้อ ดราฟต

หรือตัว๋แลกเงินสั่งจายใหกับบริษัทจัดหางานโดยตรง หรือขอคํ าแนะจากธนาคาร

                                                          
16 ธีระ  ศรีธรรมรักษ . (2545) ปญหาแรงงานอพยพ : ผลดี – ผลเสีย และผลกระทบ . หนา 5.

6. หลังจากจายเงินแลว 1 เดือน ยังไมไดเดินทางใหรีบแจงเจาหนาที่ทันที เพื่อชวย
เรงรัดใหเดินทางไปทํ างานโดยเร็ว หรือใหคืนเงิน
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บทที่  3
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน  เพ่ือสงแรงงาน ไป

ทํ างาน ในตางประเทศของไทย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน เพื่อสงแรงงานไปทํ างานใน               
ตางประเทศนัน้ เปนมาตรการซึ่งแตละประเทศเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญยิ่ง ดังนั้นจึงจํ าเปนตอง
ศึกษาถึงมาตรฐานการควบคุมบริษัทจัดหางานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการสงแรงงานไปทํ างาน
ในตางประเทศ โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส และ       
มาตรการทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมาย       
ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อมุงหมายใหเกิดความเปนธรรมและเกิดประโยชนแกคนหางาน บริษัท    
จดัหางาน และประเทศชาติตอไปในอนาคต

3.1   มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย  ในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน ที่จะใช

สํ าหรับการศึกษาในชั้นนี้มีดังนี้

3.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
          หลักการในการประกอบธุรกิจจัดหางานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540  มหีลายประการ แตที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจจัดหางานมีดังนี้ 1

1) หลักวาดวยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
     หลักวาดวยเสรภีาพในการประกอบธรุกจิ นบัเปนแนวความคดิทีไ่ดรับการยอมรบัมา

ตัง้แตในอดตีแลว  ซ่ึงในประเทศไทยไดมีการรองรับแนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพไวในรฐัธรรมนญู
ทกุฉบบัและในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540  ไดบญัญตัไิวใน มาตรา 50  “บคุคลยอมมี
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม”                       

                                                          
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540. ราชกิจจานุเบกษา .เลม 114  ตอนที่ 55ก ,

11 ตลุาคม  พ.ศ. 2540 . หนา 1.
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ซ่ึงถือไดวาเปนการบัญญัติที่สอดคลองกับ  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
( ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2537  มาตรา 8 และมาตรา 9 ที่ไดวางหลักในการกํ าหนดหามมิใหมีการจัดหางาน
ใหคนหางานท ํางานในประเทศเวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  และผูขออนุญาตตั้งสํ านัก
งานจดัหางาน  หรือบริษัทจัดหางานจะตองมีคุณสมบัติตามที่กํ าหนดไวนั้น  แมวาดูเหมือนเปนการ
จ ํากดัเสรภีาพในการประกอบธุรกิจจัดหางาน  แตแทจริงแลวเปนการอาศัยอํ านาจตามกฎหมาย
เพื่อจัดระบบและควบคุมการดํ าเนินการของเอกชนใหเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐาน
เดยีวกนั  เพื่อคุมครองคนหางานมิใหถูกเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงจากบริษัทจัดหางาน

 สวนในมาตรา 87 ไดวางหลักไว  กลาวคือ  “ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด กํ ากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการ
ผูกขาดตดัตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งการยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ
ทีค่วบคมุธรุกิจที่ไมสอดคลองกับความจํ าเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับ
เอกชน ”

ดงันัน้ การที่รัฐมีการจัดหางานใหกับประชาชนโดยไมคิดคาบริการตามพระราชบัญญัติ
จดัหางานและคุมครองคนหางาน ( ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537  มาตรา 7  กไ็มถือวาเปนกรณีที่ประกอบ
กจิการแขงขนักับเอกชน เนื่องจากรัฐเองก็ไมไดมีการกํ าหนดจํ านวนของ     ผูประกอบกิจการจัดหา
งานทัง้การจดัหางานในประเทศและการจัดหางาน  เพื่อไปทํ างานในตางประเทศ เพียงแตผูจัดหา
งานมคีณุสมบัติครบตามที่กฎหมายกํ าหนดก็ประกอบการได  จึงไมถือวาเปนการแขงขันกับเอกชน
และถือวาเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 86 ที่วางหลัก
วา  “รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ า”  ซ่ึงถือเปนการที่รัฐสงเสริมใหประชาชนมี
อาชพีและมีงานทํ า  เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชน

2)  หลักวาดวยความเสมอภาค
      หลักวาดวยความเสมอภาคในการประกอบธุรกิจนั้น ก็เปนอีกแนวความคิดหนึ่ง

ที่จะตองใชในการด ําเนนิการในทางเศรษฐกจิ  เพราะนอกจากการมเีสรภีาพในการด ําเนนิการแลว    
ยงัตองมีความเสมอภาค ในการทีจ่ะเขาแขงขนัโดยมโีอกาสอยางเทาเทยีมกนั ดงัทีรั่ฐธรรมนญูแหงราช
อาณาจกัรไทย  พ.ศ.2540 มาตรา 30 ไดวางหลักไววา  “บคุคลยอมเสมอกนัในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครอง  ตามกฎหมายเทาเทยีมกนั”  ซ่ึงในการประกอบธรุกจิจดัหางาน  กจ็ะตองใชความเสมอ
ภาคในการเขาแขงขันโดยเทาเทียมกัน  เชนกัน
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3)  หลกัวาดวยความโปรงใส
หลักวาดวยความโปรงใสนั้น  ถือเปนแนวความคิดที่สํ าคัญอันเปนกลไกในการ

ตรวจสอบและติดตามผลของทั้ง 2 แนวความคิดที่ไดกลาวมาขางตน คือ หลักวาดวยเสรีภาพและ
หลักวาดวยความเสมอภาค  นอกจากนีห้ลักวาดวยความโปรงใส  ยังถือเปนกระบวนการที่มีความ
รับผิดชอบตอประชาชนโดยออม และยังสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคเอกชนในการที่จะเขา
ประกอบกจิการธรุกิจจัดหางานในประเทศไทย  อีกทั้งยังชวยใหการดํ าเนินกิจการจัดหางานของ
เอกชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2

3.1.2  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528 ไดกํ าหนดหลัก

เกณฑในการจัดตั้งบริษัทจัดหางาน  เพือ่จดัหางานใหคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ดังนี้

การจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศตองขอใบอนุญาตโดย        
ผูขออนุญาตตองเปนบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด และการออกใบอนุญาตนั้นก็จะตอง
กระท ําตามหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กํ าหนดไวในกฏกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2529 ดังนี้ คือผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อใหคนหางานไดไปทํ างานใน       
ตางประเทศ จะตองยื่นคํ าขอตามแบบที่กํ าหนดไวทายกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529 
เร่ืองการขอ  การออก  และการตออายุใบอนุญาตจัดหางาน  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2529   
คอื จง. 5  นอกจากตองเปนบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัดแลว บริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จํ ากัดที่ประสงคจะเปนผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศยังจะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย คือ

คณุสมบัติและลักษณะที่ไมตองหาม  กลาวคือ
(1) มีทุนจดทะเบียนและชํ าระแลวตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวา

หนึ่งลานบาท
           มทีนุจดทะเบียนและชํ าระแลวตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  แตตองไมนอยกวา

หนึ่งลานบาท  หมายความวาเงินทุนของบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัดที่จดทะเบียนแลว        
ตองมีจํ านวนอยางตํ่ าสุดตามที่จะกํ าหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่8) พ.ศ. 2536               

                                                          
2  รังสรรค  ธนะพรพันธุ. (2539) . ปฏิรปูภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย . หนา 101.
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เร่ือง กํ าหนดจํ านวนเงินหลักประกันและการขออนุญาตจัดหางาน การจดทะเบียนตัวแทนจํ านวน
ทุนจดทะเบียน และจํ านวนทุนที่ตองชํ าระของนิติบุคคลที่ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานใน     
ตางประเทศ ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 
10 กนัยายน พ.ศ. 2536 ขอ 3 ซ่ึงก ําหนดจ ํานวนเงินทุนตํ่ าสุดไวไมนอยกวาหนึ่งลานบาท และจะ
ตองเปนทุนที่ชํ าระแลวดวย

(2) มีทุนเปนของผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนหุนท้ังหมดและ
จะตองมีจํ านวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนผูถือหุนท้ังหมด

     ในเรื่องหุนดังกลาว  เปนการเนนเกี่ยวกับเรื่องจํ านวนหุน  และจํ านวนผูถือหุนที่จะ
ตองมีสัญชาติไทยมากกวาคนตางดาว ทั้งนี้ ก็เพื่อปองกันมิใหธุรกิจจัดหางาน เพื่อไปทํ างานใน      
ตางประเทศ  ตองตกอยูในความครอบครองของนักธุรกิจตางชาตินั่นเอง

(3)   ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
        ผูที่จะเปนผูที่ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศไดนั้น จะตองไม

ไดเปนผูรับอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายฉบับนี้อยูแลว

(4)   ไมเปนผูอยูในระหวางสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
        ผูที่จะเปนผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศไดนั้น จะตองไม

ปรากฏวาไดเคยกระทํ าความผิดอยางใดอยางหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  จนตองเปนเหตุให 
นายทะเบียนลงโทษ โดยการสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางานไมวาจะเปนใบอนุญาตจัดหางาน            
ในประเทศหรือใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ

(5)   ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
         ผูทีจ่ะเปนผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศไดนั้น นอกจากจะ

ตองมไิดอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางานแลว ยังจะตองปรากฏวา มิไดเคยกระทํ า
ความผิดใด ๆ ตามกฎหมายนี้  จนเปนเหตใุหนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานมากอนแลว

(6)  มีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9
        บริษทัจ ํากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัดซึ่งจะขอรับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างาน
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ในตางประเทศตองปรากฏวา  มผูีจดัการซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
ก ําหนดไวในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้

(7) มีหลักประกันเปนจํ านวนเงินตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา        
หาลานบาท วางไวกับนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเปนหลักประกันปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

         การที่ตองกํ าหนดใหผูขอรับอนุญาตตองวางเงินเปนหลักประกันนั้น ก็เพื่อที่จะ     
คุมครองคนหางานใหไดรับการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานฝาฝนไม
ปฏิบตัิตามที่กฎหมายฉบับนี้กํ าหนดไว

1)  ขอกํ าหนดสํ าหรับมาตรฐานการควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหางาน
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2)       

พ.ศ. 2537 ไดมีการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหางาน ใหแกคนหางานเพื่อ
ไปทํ างานในตางประเทศ  ซ่ึงเปนการใหความคุมครองแกคนหางานดังตอไปนี้  คือ

ผูจัดหางานตางประเทศ ตองไดรับอนุญาตและตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย 3

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํ างานใน      
ตางประเทศ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ           
ตองเปนบริษัทจํ ากัด หรือบริษัทมหาชนจํ ากัดเทานั้น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลประเภทอื่นๆ 
ยอมไมอาจขออนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศได 
และในกรณีที่ผูจัดหางานไดรับใบอนุญาตแลว ก็ตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผย และเห็น         
ไดงาย ณ สํ านักงานที่ประกอบธุรกิจจัดหางานดังระบุไวในใบอนุญาตจัดหางาน

ดงันัน้ คนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ก็สามารถที่จะระมัดระวังในการติดตอ
กบัผูรับอนญุาตจัดหางาน หรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานได เพราะหากมีการอาง
ถึงผูรับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศที่ไมใช “บริษัทจํ ากัด” หรือ “บริษัทมหาชน” 
หรือที่ขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดกลาวมาแลวคนหางานก็ควรรูตัววากํ าลังติดตอกับ
พวก “จัดหางานเถื่อน” ซ่ึงอาจสูญเสียเงินหรือทรัพยสินโดยที่ไมไดทํ างาน ตามที่ตกลงไว              

                                                          
3  มาตรา 30 มาตรา 40 ประกอบ มาตรา 11  แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่

2) พ.ศ. 2537.ราชกิจจานุเบกษา . ฉบบักฤษฎกีา เลม 111 ตอนที่ 28 ก . 30 มถินุายน 2537 . หนา 1.
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การแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ก็ยังทํ าใหคนหางานสามารถตรวจสอบใบอนุญาตไดวาเลขที่    
ใบอนุญาตและชื่อผูที่ไดรับอนุญาตถูกตอง หรือไมโดยตรวจสอบกับกรมการจัดหางานและควร
สังเกตวาใบอนุญาตหมดอายุหรือไม เพื่อปองกันการถูกหลอกลวง

        ผูจัดหางานตางประเทศ ตองจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางาน4

   การจัดหางานใหแกคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ สวนใหญผูรับอนุญาต           
จดัหางาน จะไมไดออกไปติดตอหรือชักชวนคนหางานใหมาใชบริการของตนเองโดยตรงแตมักจะ
ใหลูกจาง หรือตัวแทนเปนผูติดตอ หรือชักชวนคนหางานในเบื้องตน ตัวแทนจัดหางาน หรือที่    
เรียกวา  “สาย”  มกัจะไปติดตอชักชวนคนหางานถึงภูมิลํ าเนา บางครั้งจึงเกิดการแอบอาง หรือ      
หลอกลวงคนหางานโดยแสดงตนวาเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน 
ซ่ึงท ําใหคนหางานหลงเชื่อ และมอบทรัพยสินหรือเงินใหแกตัวแทนดังกลาวไป ดังนั้นกฎหมายจึง
ไดมีการกํ าหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ตองจดทะเบียนลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางานตอนายทะเบียนจัดหางาน โดยในการจดทะเบียนลูกจางผูรับอนุญาตจัดหางาน 
ตองวางเงนิหลักประกันลูกจางแตละคน  เปนจํ านวนเงินคนละ 50,000 บาท ไวกับนายทะเบียน        
จดัหางาน เพือ่เปนหลักประกันในกรณีที่ตัวแทนจัดหางานกระทํ าการฝาฝนกฎหมาย และทํ าใหเกิด
ความเสียหายแกคนหางาน ทั้งนี้โดยลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก ําหนด

    การบงัคบัใหผูจัดหางานตางประเทศตองจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานนั้น 
เปนการคุมครองคนหางานไดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากคนหางานสามารถเลือกติดตอกับลูกจางหรือ    
ตัวแทนจัดหางานที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายได ซ่ึงสามารถทํ าใหคนหางานลดความเสี่ยงที่
จะถูกหลอกลวงได

         ผูจัดหางานตางประเทศตองแสดงบัตรประจํ าตัว 5

         การใหความคุมครองแกคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศอีกประการหนึ่งก็คือ
เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสํ านักงานผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ผูจัดการ 
ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน ตองแสดงบัตรประจํ าตัวตอผูซ่ึงเกี่ยวของดังไดกลาวแลววา                    
                                                          

4   มาตรา 47  ประกอบ มาตรา 15 .แหลงเดิม .
5  มาตรา 47 ประกอบ มาตรา 20 . พระราชบญัญตัิจัดหางาน และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 .

ราชกิจจานุเบกษา . ฉบบักฤษฎกีา เลม 111 ตอนที่ 28 ก . 30 มถิุนายน 2537 . หนา 1.
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ผูรับอนุญาตจัดหางานไมวาจะเปนการจัดหางานในประเทศ หรือการจัดหางานเพื่อไปทํ างานใน     
ตางประเทศ มักใหลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานเปนผูติดตอ หรือชักชวนคนหางานในเบื้องตน     
ทั้งในและนอกสํ านักงานที่ประกอบธุรกิจจัดหางาน และแมกฎหมายจะไดกํ าหนดขอปฏิบัติ           
บางประการเกี่ยวกับเรื่องลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานเพื่อปองกันคนหางาน ใหพนจากการถูก     
แอบอางหรือถูกหลอกลวงจากพวกมิจฉาชีพ แตขอปฏิบัติ ดังกลาวอาจจะยังไมเพียงพอ กฎหมายจึง
ไดกํ าหนดเกี่ยวกับเรื่องบัตรประจํ าตัวของผูรับอนุญาตจัดหางาน  เพื่อไปทํ างานในตางประเทศ             
ผูจดัการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางานไวดวย เพื่อเปนหลักฐานแสดงตนของบุคคลดังกลาวโดยบัตร
ประจ ําตวัดังกลาว (แบบ จง. 31) จะมีลักษณะคลายคลึงกับบัตรประจํ าตัวของผูรับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ตามแบบ 
จง.30 ฉะนั้น เพื่อเปนการปองกันตัวเองของคนหางานวิธีหนึ่ง คือคนหางานตองขอดูบัตรประจํ าตัว
ของบุคคลเหลานั้นที่มาติดตอหรือชักชวน แลวจดจํ าชื่อ นามสกุล และฐานะของผูที่มาติดตอ วาเปน
ผูรับอนญุาตจัดหางาน หรือผูจัดการ หรือลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน เพื่อวาหากมีปญหาหรือขอ
ขัดแยงในภายหลัง จะไดติดตามตัวมาแกปญหาได หากผูที่มาติดตอไมแสดงบัตรประจํ าตัว หรือ      
ใบแทนบตัรประจ ําตัวใหแกคนหางานดู ยอมตั้งขอสังเกตไดวาไมนาจะไววางใจ ใหพึงระวังการสูญ
เสยีทรัพยสิน หรือเงิน หรือระวังการหลอกลวงไปในทางที่เสียหาย

สํ าหรับขอสังเกตในเรื่อง  บัตรประจํ าตัวของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานใน         
ตางประเทศ ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน   ก็เชนเดียวกับกรณี
การจัดหางานในประเทศ กลาวคือ

1.  เปนหนาที่ของผูรับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศ หรือผูจัดการ หรือ
ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานที่จะตองแสดงบัตรประจํ าตัวของตนตอผู
ซ่ึงเขาไปเกี่ยวของ หรือติดตอดวย เชนคนหางาน เปนตน เมื่อมีการออกไปทํ างานนอกสํ านักงานไม
วา ณ สถานที่ใด ๆ และหากบัตรประจํ าตัวสูญหาย หรือถูกทํ าลาย ก็อาจใชใบแทนบัตรประจํ าตัวได

2.  ผูไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ หรือผูจัดการ หรือลูกจาง หรือ
ตวัแทนจดัหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน ที่ฝาฝนไมแสดงบัตรประจํ าตัว เมื่อออกไปปฏิบัติงาน
นอกส ํานักงาน มีความผิดทางอาญาตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
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3. หากมผูีใดที่ไมใชลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างาน
ในตางประเทศ กระทํ าการแสดงตนวาเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพือ่ไปท ํางานในตางประเทศ เปนความผิดทางอาญาตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป หรือ
ปรับ ตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    2)  การวางหลักประกัน ในการจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ
     สํ าหรับการขออนุญาตจัดหางานใหคนหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศผูขอ

อนญุาตจะตองเปนบริษัทจํ ากัด หรือบริษัทมหาชนจํ ากัด และตองมีทุนที่จะขอจดทะเบียน และตอง
ชํ าระแลวตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา หนึ่งลานบาท และมีหลักประกันเปน
เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร เปนจํ านวนเงิน หาลานบาท         
วางไวกบันายทะเบียนจัดหางานกลาง (มาตรา 31 (7) ) กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ขอ 3

    ในการขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตางประเทศผูรับอนุญาตตองวางหลักประกัน
เปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือสัญญาคํ้ าประกันของธนาคาร สํ าหรับตัวแทนจัดหางาน
แตละคนทีข่อจดทะเบียนเปนจํ านวนคนละหาหมื่นบาทไวกับนายทะเบียน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8
(2536) ขอ 4)

    ในกรณทีีผู่รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศมีใบอนุญาตอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2536)  มาตรา 47 ใหนํ า
บทบญัญตัมิาตรา 15 มาตรา 16 วาดวยการจัดหางานในประเทศมาใชบังคับกับการจัดหางานใน      
ตางประเทศโดยอนุโลม ซ่ึงมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 ไดกลาวถึงการวางเงินประกันและการ
ใชจายเงินหลักประกันในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานทํ าผิดเงื่อนไขการจัดหางานตามพระราช
บญัญตัิจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2528 มาตรา 31 (7)               
ไดกํ าหนดใหวางหลักประกันเปนจํ านวนเงิน หาแสนบาท แตตอมาไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง        
วงเงนิที่วางเปนหลักประกันเปน หาลานบาท กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ขอ 3 ใหไว ณ วันที่ 
10 กนัยายน พ.ศ. 2536 โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนที่ 139 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2536 เพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในปจจุบัน
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การทีก่ฎหมายไดกํ าหนดใหวางเงินประกันไวสูงถึงหาลานบาทนั้น เพื่อเปนการกํ าหนดไว
ใหเปนคุณสมบัติของบริษัทจํ ากัด หรือบริษัทมหาชนจํ ากัดของผูรับอนุญาต ก็เพื่อเปนมาตรการ
ก ําจดับรษิทัเล็ก ๆ ซ่ึงมีทุนนอย ใหเหลือเพียงบริษัทใหญ ๆ ที่มีทุนในการจดทะเบียนและเปนบริษัท
ทีม่ัน่คงเพือ่ใหเกิดความเชื่อมั่นของคนหางาน ที่จะเขามาติดตอดวยและเจาหนาที่ของรัฐจะไดเขามา
ควบคุมไดอยางทั่วถึง

หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศวางไวตามมาตรา 31 (7)
และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ซ่ึงนํ ามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 47 ไมอยูในความรับผิดชอบแหง
การบงัคบัคดี ตราบเทาที่ผูไดรับอนุญาตยังมิไดเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน หรือเลิกธุรกิจจัดหา
งานแลว  แตยงัไมพนจากความรับผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 34 วรรคหนึ่ง)

ในกรณทีีเ่ลิกธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศจะขอรับ
คนืหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31 (7) ไดก็ตอเมื่อไดชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
เสรจ็ส้ินแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํ านวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนายทะเบียนมีอํ านาจสั่งให
ลดหลักประกันลง ใหเหลือเทากับหนี้ที่จะตองรับผิดชอบได (มาตรา 34 วรรคสอง)

ในกรณทีีผู่รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ไมขอรับหลักประกันคืน      
ภายในหาป นับแตวันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานใหหลักประกันดังกลาว
ตกเปนของกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

3)  การจายเงินจากหลักประกันท่ีวางไว
     การจายเงนิจากหลักประกันที่วางไว ใหนายทะเบียนกลางสั่งจายได  ดงันี ้ในกรณีที่ผูรับ

อนุญาตจัดหางานในประเทศผิดสัญญา คนหางานไมไดงานตามที่กํ าหนดไวในสัญญา จัดหางาน 
หรือไดคาจางตํ่ ากวาหรือไดตํ าแหนงงานไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญาผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลับสํ านักงานหรือสํ านักงานชั่วคราวที่ตนรับสมัครงาน
คนหางานนัน้ โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร รวมทั้งคืนคาบริการและคาใชจายที่ไดรับไวให
แกคนหางานนั้น แตผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ยังไมดํ าเนินการดังกลาวภายในสิบหาวัน     
นบัแตวนัทีม่เีหตทุีต่องจัดการดังกลาว นายทะเบียนจะจัดการใหคนหางานเดินทางกลับ โดยใชจาย
เงนิจากหลกัประกันที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา 9 (11) (หนึ่งแสนบาท) หรือกรณีที่ผูรับ     
อนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศผิดสัญญาจัดหางานโดยสาเหตุเชนเดียวกัน                       
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ไมสามารถจดัใหคนหางานเดินทางไปทํ างานได หรือคนหางานไมไดงานตามที่กํ าหนดไวในสัญญา
จัดหางานหรือไดคาจางตํ่ ากวาหรือไดตํ าแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กํ าหนดไว
ในสญัญาจดัหางานและคนหางานไมประสงคจะทํ างานนั้น ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานใน
ตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวทั้งหมดแกคนหา
งานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกํ าหนดที่เรียกเก็บคาบริการ และคาใชจายหรือนับแตวันที่      
คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลวแตกรณี ในกรณีคนหางานไมสามารถทํ างานไดจน         
ส้ินสดุระยะเวลาตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน เพราะถูกเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน 
ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับระยะ
เวลาทีค่นหางานไดทํ างานภายในสามสิบวัน นับแตคนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่คนหางานไดคาจางตํ่ ากวาที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน แตคนหางาน               
ยังประสงคจะทํ างานนั้น ผูรับอนุญาตคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลว
เปนอตัราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมิไดปฏิบัติตามที่กลาวมา ใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหักคา
บริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31 (7) (หาลานบาท) คืนใหแกคน
หางาน เมือ่นายทะเบียนไดดํ าเนินการดังกลาวแลวตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบโดยเร็ว (มาตรา 46)

4)  กองทนุเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ
     ในการจดัหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ รัฐไดกํ าหนดมาตรการในการควบคุม

บริษัทจัดหางานบังคับไวอีกกรณีหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528   มาตรา 52  และมาตรา 53  กลาวคือ

     ใหจดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการจัดหางาน  เรียกวา กองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํ างานในตางประเทศ เพือ่ใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศของ
คนหางาน ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้

1.  เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
2.  เงนิทีผู่รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ นายจางหรือ

คนหางานสงเขากองทุน
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3.  ดอกผลของกองทุน
4.  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
5.  หลักประกันที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 34 (มาตรา 34 วรรคทาย)

หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ วางไวตามมาตรา 31 (7) 
และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ซ่ึงนํ ามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 47 นั้น ในกรณีเลิกประกอบ
ธุรกิจจัดหางานผูรับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ไมขอรับหลักประกันคืน         
ภายในหาปนับแตวันที่ผูรับอนุญาตเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานใหหลักประกันดังกลาวตกเปน       
ของกองทุน6

 เงินและทรัพยสินอ่ืนที่กลาวมาใหสงเขากองทุน โดยไมตองนํ าสงกระทรวงการคลังเปน
รายไดแผนดิน สวนการบริหารกองทุนและควบคุมการใชจายเงินกองทุน   ใหเปนไปตามระเบียบ
รัฐมนตรกีํ าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง7

กจิการทีจ่ะใชจายเงินจากกองทุนดังกลาวนั้น ไดแกกิจการดังตอไปนี้
1. จดัการใหคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย
2.  ใหการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไปหรือจะไปทํ างานในตางประเทศหรือทายาทโดย

ธรรมของบุคคลดังกลาว
3. การคดัเลือก การทดสอบฝมือ และฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํ างานใน

ตางประเทศ
ทัง้นีใ้หเปนไปตามระเบียบ ฯ ที่รัฐมนตรีกํ าหนด 8

ใหมคีณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ประกอบดวย
อธิบดกีรมการจัดหางานเปนประธานกรรมการและบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน 6 คน
เปนกรรมการ และใหผูอํ านายการสํ านักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศเปนกรรมการและ
เลขานุการ9

                                                          
6  มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 .ราชกจิจานุเบกษา .

ฉบบักฤษฎีกา เลม 111 ตอนที่ 28 ก . 30 มถินุายน 2537 . หนา 1.
7  มาตรา 52 . แหลงเดิม .
8  มาตรา 53 . แหลงเดิม .
9 มาตรา 54 . แหลงเดิม .

DPU



41

   รายไดของกองทุนใหรับไดจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
 ใหมกีารจดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการจัดหางานเรียกวา “ กองทุนเพื่อชวยเหลือ

คนหางานไปทํ างานในตางประเทศ” เพื่อเปนทุนใหมีการจายเงินชวยเหลือคนหางานไปทํ างานใน
ตางประเทศ ในกิจการที่กํ าหนดไวในมาตรา 53 เงินกองทุนดังกลาวประกอบดวยเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ นายจางหรือคนหางานสงเขา      
กองทุน ดอกผลของกองทุน เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหและเงินหลักประกันที่ผูรับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศ
ไมขอรับหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31 (7) คืนภายในหาปนับแตผูรับอนุญาตจัดหางานเลิก
ประกอบธรุกิจจัดหางาน หลักประกันดังกลาวตกเปนของกองทุน (มาตรา 34 วรรคทาย)  ทั้งนี้เงิน
และทรพัยสินขางตนใหสงเขาเปนรายไดของกองทุน โดยไมตองนํ าสงกระทรวงการคลังเปนรายได
แผนดิน

การรับเงิน ใหรับไดเปนเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารในประเทศไทยเซ็นส่ังจายตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารในประเทศไทย หรือธนาณัติที่ส่ังจายในนามของอธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อกองทุน
ชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ในกรณีเปนเช็คใหรับเฉพาะเช็คขีดครอมและขีดฆา     
คํ าวา “ผูถือ”  ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  วาดวยการบริหารและการ        
ควบคมุการใชจายเงินของกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

การรับเงินที่สงเขากองทุนใหรับกอนคนหางาน  เดนิทางออกนอกราชอาณาจักร  หากผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศผูใดไมสงเงินเขากองทุนตามที่กํ าหนด ตองระวาง
โทษปรับสองหมื่นบาทหรือสามเทาของจํ านวนเงินที่ตองสงเขากองทุนสุดแตจํ านวนใดจะสูงกวา 
(มาตรา 84)

การรับชํ าระเงินเขากองทุนใหกรมการจัดหางานออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชํ าระเงิน       
ทุกครั้ง

การก ําหนดอัตราเงินท่ีสงเขากองทุน เพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ
1. ใหก ําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสํ าหรับคนหางานแตละคน  ดังนี้ 10

                                                          
10 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2538. ราชกิจจานุเบกษา. เลมที ่112 ตอนที่ 39. 2538
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1.1 คนหางานซึ่งจะไปทํ างานในประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ        
ทวปีออสเตรเลยี  ประเทศญีปุ่น ไตหวนั  และสาธารณรฐัเกาหล ี ใหจดัสงในอตัราหารอยบาทตอคน     
หางานหนึ่งคน

1.2  คนหางานซึ่งจะไปทํ างานในประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม รัฐกาตาร        
รัฐคูเวต  รัฐบารเรน  รัฐสุลตานโอมาน  รัฐอิสราเอล  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  ราชอาณาจักร
โมร็อกโก ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สาธารณรัฐจิบูตี  สาธารณรัฐ          
ตนูเิซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยซูดา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐเลบานอน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย สาธารณรัฐ
สิงคโปร สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอาหรับเยเมน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต สาธารณรัฐ     
อิรัก สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย สาธารณรัฐอิสลามอิหราน และฮองกง ใหจัดสงในอัตรา                 
ส่ีรอยบาท ตอคนหางานหนึ่งคน

1.3   คนหางานซึ่งจะไปทํ างานในประเทศอื่นนอกจากประเทศตามขอ 1.1 และ 1.2
ใหจัดสงในอัตราสามรอยบาท ตอคนหางานหนึ่งคน

2.  ใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา 37 สงเงินเขากองทุนตามอัตราที่กํ าหนด         
ในขอ 1 พรอมทั้งยื่นแบบ จง.11 ทายกฎกระทรวงนี้ตออธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย กอนคนหา
งานเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

3.  ใหคนหางานซึ่งจะเดินทางไปทํ างานในตางประเทศดวยตนเองตามมาตรา 48 ซ่ึงสมัคร
ใจสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 48 ทวิ วรรคหนึ่ง ยื่นคํ าขอสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่กํ าหนดใน
ขอ 1 ตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกอนคนหางานเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

4.  ในกรณีที่คนหางาน ไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนอยูแลว ไปทํ าสัญญาจาง            
กบันายจางคนใหมตามมาตรา 48 ทวิ วรรคสาม  ถาคนหางานนั้นประสงคที่จะไดรับสิทธิประโยชน
ตามมาตรา 53 จากกองทุนตอไป ใหคนหางานนั้นจัดใหนายจางหรือตนเองยื่นคํ าขอสงเงินเขา        
กองทนุภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบระยะเวลาตามสัญญาจางเดิม พรอมทั้งสงสํ าเนาสัญญาจาง
เดมิและสัญญาจางใหมที่คนหางานทํ ากับนายจางคนใหมดวย
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การยื่นคํ าขอตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   ณ กรมการจัดหา
งาน หรือสํ านักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทํ างาน ในกรณีที่ไมมีสํ านักงานแรงงาน
ไทยในประเทศดังกลาว ใหยื่น  ณ สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือ ณ    
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลในเขตประเทศนั้นตามที่อธิบดีประกาศ
ก ําหนด

5.  เงนิที่สงเขากองทุนตามกฎกระทรวงนี้
5.1  ในกรณีที่สงเงิน ณ กรมการจัดหางาน ใหสงเปนเงินสด หรือสงเช็คที่ธนาคาร

ในประเทศไทยเปนผูออกให ตั๋วแลกเงินของธนาคารในประเทศโดยสั่งจายในนามกองทุนหรือสง
เปนธนาณัติโดยระบุนามอธิบดีกรมการจัดหางานเปนผูรับเงินตามธนาณัตินั้น

5.2  ในกรณทีี่สงเงิน ณ สํ านักงานแรงงานไทย สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย 
ใหสงเปนเงินสด

เมือ่ไดรับเงินครบถวนตามอัตราที่กํ าหนดในขอ 1. แลว ใหอธิบดีจัดใหมีการออกหลักฐาน
การรับเงินใหแกผูที่สงเงินเขากองทุนไวเปนลายลักษณอักษร และออกบัตรสมาชิกกองทุนใหแก   
คนหางานตามแบบทายกฎกระทรวงนี้

6. ในกรณีที่เงินที่สงเขากองทุนเปนเงินตราตางประเทศใหเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราตางประเทศนั้นในขณะสงเงินเขากองทุน

การใชจายเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ  ตามระเบียบ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

“ กองทุน ” หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ
“ สมาชิกกองทุน ” หมายความวา คนหางานตามมาตรา 48 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ            

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ           
คุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 11

                                                          
11 ระเบยีบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยกิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหา

งานไปท ํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป. เลม 116,  ตอนที ่44 ง. 28 มิถุนายน 2542.
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ดงันัน้ “สมาชิกกองทุน” ซ่ึงไดแก คนหางานซึ่งคนเองหรือนายจาง หรือผูรับอนุญาต    
จดัหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศไดสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 37 หรือคนหางานซึ่งเดินทาง
ไปท ํางานในตางประเทศดวยตนเอง ตามมาตรา 48 ที่สมัครใจสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 37 กอน
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรใหไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด
ตามมาตร 53 เปนระยะเวลาตามสัญญาจางที่คนหางานนั้นมีอยูเปนตน

        1.  การจายเงินกองทุนใหจายในกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 12

1.1 กิจการในการจัดการใหสมาชิกกองทุนซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดิน
ทางกลับประเทศไทยจนถึงภูมิลํ าเนา ซ่ึงมีคาใชจายดังนี้

1.1.1  คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร คารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนที่จํ าเปน 
ทัง้นีใ้หจายตามที่จายจริง โดยจะใชจายไดในวงเงินไมเกินคนละสามหมื่นบาท ในกรณีที่คาใชจาย
เกนิวงเงนิทีก่ ําหนด ใหอธิบดีมีอํ านาจสั่งจายเงินเพิ่มเติมไดตามความจํ าเปน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

1.1.2 คาใชจายของเจาหนาที่ในการจัดการใหสมาชิกกองทุนเดินทางกลับ
ประเทศไทยจนถึงภูมิลํ าเนา ในกรณีที่งบประมาณของทางราชการไมเพียงพอ โดยใหนํ ากฎหมาย  
วาดวยการใชจายในการเดินทางไปราชการมาใชโดยอนุโลม

1.1.3 คาชดเชยใหแกผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อใหคนหางานไปทํ างานใน   
ตางประเทศจํ านวนกึ่งหนึ่งของคาใชจาย สํ าหรับการจัดการใหสมาชิกกองทุนซึ่งถูกทอดทิ้งอยูใน
ตางประเทศไดเดินทางกลับตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน        
พ.ศ. 2528

1.2  กจิการในการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนที่ประสบปญหา ซ่ึงมีคาใชจายและหรือ
เงินสงเคราะห ดังนี้

1.2.1  กรณปีระสบปญหาในตางประเทศ ไดแก รอการเขาท ํางานใหม รอการสง       
กลับประเทศไทย รอการดํ าเนินคดี หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดี่ยวกัน ใหจายเปนคาพาหนะ คาที่พัก 
คาอาหาร คารักษาพยาบาล และคาใชจายอื่นที่จํ าเปนระหวางที่อยูในตางประเทศ โดยใหจาย       
ตามที่จายจริงไมเกินคนละสามหมื่นบาท หากคาใชจายเกินวงเงินที่กํ าหนด ใหอธิบดีมีอํ านาจ       

                                                          
12 ระเบยีบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยกิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหา

งานไปท ํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป.  เลมที่ 116, ตอนพเิศษ 44 ง. 28 มิถุนายน 2542.
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ส่ังจายเงินเพิ่มเติมไดตามความจํ าเปน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

1.2.2 กรณีประสบอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายกอนไปทํ างานในตางประเทศ      
ใหจายเงินสงเคราะหเปนคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกินคนละสามหมื่นบาท

1.2.3  กรณปีระสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพ ไมวาเหตุการณที่กอใหเกิด
อันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพจะเกิดขึ้นในตางประเทศหรือในประเทศไทย ใหจายเปนเงิน
สงเคราะหคนละสามหมื่นบาท กรณีเหตุเกิดในตางประเทศใหจายเมื่อสมาชิกกองทุนเดินทางกลับ
เขามาในราชอาณาจักรแลว

1.2.4  กรณสีมาชิกกองทุน ที่ตองเดินทางกลับประเทศไทย กอนส้ินสุดสัญญาจาง
คร้ังแรก  เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของประเทศนั้น พบวาสมาชิกกองทุน   
โรคที่ตามขอบังคับของทางการของประเทศนั้น หามมิใหทํ างานในประเทศตอไป ใหจายเปนเงิน
สงเคราะหคนละสองหมื่นหาพันบาท สํ าหรับสมาชิกกองทุนที่ถูกสงกลับภายในหกเดือนแรกหรือ
คนละหนึ่งหมื่นหาพันบาท สํ าหรับสมาชิกกองทุนที่ถูกสงกลับหลังจากทํ างานไปแลวเกินกวา      
หกเดือนแตยังไมครบสัญญาจาง

1.2.5  กรณดี ําเนินการจัดที่พักฉุกเฉิน ใหจายเปนคาเชาสถานที่คาสาธารณูปโภค
และคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งคาภาษีเทาที่จํ าเปนในการจัดการและการบริหารที่พักฉุกเฉินใน             
ตางประเทศตามระเบียบที่อธิบดีกํ าหนด

1.2.6 กรณีสมาชิกกองทุนถูกดํ าเนินคดีอาญาในความผิด ซ่ึงมิใชเกิดจากการ
กระทํ าโดยเจตนาในตางประเทศ ใหจายเปนคาจางทนายความเพื่อตอสูคดีเทาที่จายจริงแตไมเกิน
หนึ่งแสนบาท

1.3 จายเปนเงินสงเคราะหแกสมาชิกกองทุน โดยใหกูยืมเงินเปนคาบริการและคา      
ใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปทํ างานตางประเทศตามระเบียบที่อธิบดีกํ าหนด

1.4 จายเปนเงินคาสงเคราะหในการจัดการศพและหรือเงินชวยเหลือแกทายาทของ
สมาชิกกองทุนซึ่งถึงแกกรรมในตางประเทศ ดังตอไปนี้

1.4.1  คาใชจายในการจัดการศพในตางประเทศ หรือคาใชจายในการนํ าศพกลับ
ภูมิลํ าเนาเทาที่จายจริงไมเกินหาหมื่นบาท หากคาใชจายเกินวงเงินที่กํ าหนด ใหอธิบดีมีอํ านาจ      
ส่ังจายเพิ่มเติมไดตามความจํ าเปน
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1.4.2 จายเปนเงนิสงเคราะหเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนแกทายาทของสมาชกิกองทนุ
ซ่ึงถึงแกกรรมในตางประเทศศพละสามหมื่นบาท โดยจายใหแกทายาทโดยธรรมของสมาชิกกอง
ทนุตามล ําดับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

1.5 กจิการในการคัดเลือก การทดสอบฝมือ และการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดิน
ทางไปท ํางานในตางประเทศ ใหใชจายในอัตราที่ประหยัดเกี่ยวกับคาใชจาย ดังตอไปนี้

1.5.1 คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ  คาจาง  คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว              
คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนที่จํ าเปนในการคัดเลือกและฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไป
ท ํางานในตางประเทศ

1.5.2 คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทดสอบฝมือคนหางานซึ่งจะไปทํ างานใน
ตางประเทศ ในกรณีที่สวนราชการที่เกี่ยวของกับการทดสอบฝมือไมมีงบประมาณจัดซ้ือใน       
ขณะนั้น

1.6  ภายใตบงัคบัแหงมาตรา 53 กิจการอื่นใดที่มิไดกํ าหนดไวในระเบียบนี้ หากมีความ
จ ําเปนและเรงดวนที่จะตองใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุน ใหอธิบดีมีอํ านาจสั่งจายเงินกองทุน 
เพือ่ใหสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน เพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

2. ใหอธิบดหีรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํ านาจหนาที่เบิกจายเงินจากกองทุนเปนคาใชจายที่
เกดิขึ้นจากการโอนเงินกองทุน

3.  การขอรบัความชวยเหลือจากกองทุนใหยื่นคํ ารองตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดภายในสองป
นบัแตวนัเกิดสิทธิในการขอใชจายเงินจากกองทุนตามระเบียบนี้

การขอรับความชวยเหลือจากกองทุนที่อยูระหวางการพิจารณากอนวันที่ระเบียบนี้บังคับ
ใหพจิารณาจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้

จากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการวางเงินหลักประกันและกองทุนเพื่อชวยเหลือคน
หางานไปทํ างานในตางประเทศ จะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวขางตน มีเจตนารมยเพื่อเปนบท
บัญญัติที่ทํ าใหคนหางานไดรับความคุมครอง และทํ าใหคนหางานซึ่งถูกหลอกลวงหรือไมได         
งานท ํา หรือไดงานทํ าแตไดสิทธิประโยชนตํ่ ากวาสัญญาที่ทํ ากันไว และคนหางานที่ถูกทอดทิ้งให
ตกระก ําลํ าบากอยูในตางประเทศใหไดรับความชวยเหลือ และใหไดรับเงนิทีต่องจายเปนคาบรกิารและ        
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คาใชจายไว  ซ่ึงเมื่อผูรับอนุญาตจัดหางานไมรับผิดชอบคนหางาน คนหางานก็ยังมีโอกาสไดรับเงิน
จากเงนิหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31 (7) และจากกองทุนชวยเหลือคนหางานที่ไปทํ างานใน
ตางประเทศตามมาตรา 52  ซ่ึงเปนการเพิ่มความคุมครองคนหางานไดรัดกุมยิ่งขึ้น

5)  มาตรการในการคุมครองคนหางาน
5.1)  คาบริการ คาใชจาย
 ตามมาตรา 47 ประกอบดวยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน พ.ศ. 2528 นั้น มีการวางหลักเกณฑไว คือ หามผูจัดหางานตางประเทศเรียกหรือรับเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใด  นอกจาก “คาบริการ” หรือ “คาใชจาย”

การเรยีกหรือรับเงนิคาบรกิาร หรือคาใชจายนัน้ ทัง้สองฝาย โดยผูรับอนุญาตจัด     
หางานกับคนหางาน จะตกลงกันและระบุใหชัดแจงไวใน “สัญญาจัดหางาน” สวนจํ านวนเงินที่
เรยีกนัน้ตองไมเกินอัตราที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกํ าหนด

ซ่ึงปจจุบันกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานไดทํ าการปรับปรุงแกไข
ระเบียบกระทรวงแรงงานเรื่องกํ าหนดอัตราคาบริการ และคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางาน               
พ.ศ.2547 เพื่อปรับอัตราคาบริการและคาใชจายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและ
สถานการณตลาดแรงงานในปจจุบัน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2548 ดังตอไปนี้ 13

(1) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาบริการ
จากคนหางานไดไมเกินจํ านวนหนึ่งเทาของคาจางรายเดือนที่คนหางานจะไดรับจากนายจางใน
เดอืนแรกหรือในระยะเวลาสามสิบวันแรกทีค่นหางานเขาท ํางานส ําหรับสญัญาจางทีม่กี ําหนดระยะ เวลา
ไมนอยกวาหนึ่งป ในกรณีสัญญาจางมีกํ าหนดระยะเวลานอยกวาหนึ่งปใหลดคาบริการลง   ตาม
สวน

                                                          
13 ระเบยีบกระทรวงแรงงาน วาดวยเรื่องการกํ าหนดอัตราคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางาน

พ.ศ. 2547. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบบักฤษฎกีา เลม 122. ตอนพิเศษ 6.ง. 21 มกราคม 2548 หนา 10-11.
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(2) ผูรับอนญุาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาใชจายได
เทาทีจ่ายจรงิ แตไมเกินจํ านวนสามเทาของคาจางรายเดือนที่คนหางานจะไดรับจากนายจางในเดือน
แรก หรือในระระเวลาเกาสิบวันแรกที่คนหางานเขาทํ างาน กลาวคือ

2.1  ผูรับอนญุาตจดัหางานเพือ่ไปท ํางานในตางประเทศ จะเรยีกหรอืรับคาใช  จาย
ในการจัดหางานจากคนหางานได ดังตอไปนี้ (1) คาจัดหาตํ าแหนงงาน (2) คาใชจายและคา                           
ธรรมเนยีมตาง ๆ ในการจัดการใหคนหางานไดเขาไปทํ างาน ไดแก คารับรองเอกสาร คาแปล
เอกสาร คาธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง(วีซา) (3) คาดูแลคนหางานในตางประเทศตามที่
กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กํ าหนด

2.2 คาใชจายดังตอไปนี้ไมถือวาเปนคาใชจายในการจัดหางานแตเปนคาใช         
จายสวนตัวของคนหางาน ซ่ึงผูรับอนุญาตจัดหางานจะเรียกหรือรับจากคนหางานไมได ซ่ึงมี           
รายการดังตอไปนี้

(1) คาหนังสือเดินทาง
(2) คาตรวจสุขภาพ
(3) คาทดสอบฝมือ
(4) คาโดยสารเครื่องบิน
(5) คาธรรมเนียมสนามบิน
(6) คาอบรมภาษาและวัฒนธรรมในการเขาไปทํ างานในตางประเทศ

การที่กฎหมายกํ าหนดมาตรการนี้ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากตองการกํ าหนดใหการเรียกเก็บ         
คาบริการหรือคาใชจายของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศจากคนหางาน        
ในระดบัทีพ่อสมควร  ไมมากเกินไปซึ่งจะทํ าใหคนหางานไดรับความเดือดรอน

นอกจากนั้นในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีหลักเกณฑกํ าหนดไวอีก         
กลาวคอื  หามบริษัทจัดหางานดังกลาว  เรียกหรือรับ “คาบริการ” ลวงหนาเกิน 30 วัน

ตามกฎหมายไดกํ าหนดไววาผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศจะเรียก
หรือรับ “ คาบริการ ” จากคนหางานไวเปนการลวงหนาไดไมเกิน 30 วัน กอนที่คนหางานจะไดเดนิ
ทางไปท ํางานตางประเทศ แตอาจรองขอตอนายทะเบยีนจดัหางานกลางคอือธิบดกีรมการจดัหางานเพื่อ
ขอเรียก หรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกิน 30 วัน กอนเดินทางก็ได               
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ซ่ึงนายทะเบยีนจดัหางานกลางขยายเวลาไดเพียงครั้งเดียว โดยขยายเวลาไดไมเกิน 30 วัน ดังนั้น        
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศสามารถ เรียก รับ “คาบริการ” เปนการลวงหนา
ไดมากที่สุด 60 วัน กอนที่คนหางานจะเดินทาง  หากผูรับอนุญาตจัดหางานฝาฝนขอกํ าหนด            
ดงักลาวขางตนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป และปรับ 5 เทาของคาบริการที่เรียกลวงหนา หรือ      
3   เทาของเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่รับไวเปนประกันคาบริการดังกลาว

การกํ าหนดมาตรการดังกลาวขางตน เปนการคุมครองคนหางานใหพนจากการถูกนํ าเงิน
ของคนหางาน  เพือ่ไปแสวงหาผลประโยชนนานเกินสมควร

ในปจจบุนั ทางรัฐบาลไดจัดใหมี “โครงการลงทะเบียนคนหางาน” ซ่ึงกรมการจัดหางาน
ไดเปดโครงการลงทะเบียนคนหางานที่ประสงคจะไปทํ างานในตางประเทศ เพื่อรับลงทะเบียน      
คนหางานที่ประสงคจะไปทํ างานในตางประเทศและประสานงานนายจางในตางประเทศ หรือ
บริษทัจดัหางานใหรับสมัครคัดเลือกคนหางานที่ลงทะเบียนไวแลว เพื่อสงไปทํ างานในตางประเทศ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการหลอกลวงคนหางานโดย “สาย” หรือ              
“นายหนา” และเพื่อลดคาใชจายของคนหางานในการติดตอสมัครงาน กับบริษัทจัดหางาน ซ่ึง         
แตกอนนี้คนหางานจํ านวนมากตองเสียคาใชจายใหแกบริษัทจัดหางานในอัตราที่สูงเกินกวาที่
กฎหมายกํ าหนดเปนประจํ า แมจะไดมีการตักเตือนหรือจับกุมบริษัทจัดหางานมาดํ าเนินคดีอยู  
หลายราย   กม็ไิดท ําใหคาใชจายและคาบริการที่เรียกเก็บลดลงแตอยางใด

ในการลงทะเบียนเพื่อไปทํ างานในตางประเทศนี้ ผูสมัครลงทะเบียนไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ ทัง้สิ้น และไมจํ าเปนตองมีหนังสือเดินทาง ไมตองตรวจโรค และทดสอบฝมือกอนลงทะเบียน 
เพียงนํ าบัตรประจํ าตัวประชาชนไปแสดงความประสงคตอเจาหนาที่ ณ ศูนยทะเบียนคนหางาน  
โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้

กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่ศูนยทะเบียนคนหางาน  ณ ศนูยบริการ  การไปทํ างาน      
ตางประเทศ  อาคารเลาเปงงวน 1 ถนนวิภาวดี – รังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ทั้ง 10 เขต
พื้นที่

ภมิูภาค  ลงทะเบียนที่ศูนยคนหางานจังหวัด  ณ สํ านกังาน  จัดหางานทุกจังหวัด  ในวัน
และเวลาราชการ
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หลังจากนั้น เจาหนาที่จะเปนผูติดตอ  มายงัผูสมัครลงทะเบียนโดยตรงดวยการเรียกตัวมา
พบนายจาง หรือตัวแทนนายจาง หรือบริษัทจัดหางานเพื่อรับการคัดเลือกไปทํ างานในตางประเทศ
และผูสมัครลงทะเบียนจะไดรับการคัดเลือกไปทํ างานในตางประเทศก็ตอเมื่อ

1)  มฝีมือในการทํ างานตามที่นายจางตองการ
2)  ผานการตรวจโรคตามที่กํ าหนด
3)  มเีงินคาใชจาย ดังนี้

3.1 หากเปนกรณีที่กรมการจัดหางานเปนผูจัดสง คนหางานจะตองเสียคา         
ใชจายเฉพาะเทาที่จํ าเปน เชน คาทํ าหนังสือเดินทาง คาตรวจโรค คาทดสอบฝมือ     เปนตน

3.2 หากเปนกรณีที่บริษัทจัดหางาน ซ่ึงไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างาน
ในตางประเทศเปนผูจัดสง คนหางานตองเสียคาใชจายและคาบริการตามที่กฎหมายกํ าหนด คือ       
คาใชจายเทาที่จายจริงแตไมเกินสามเทาของคาจางรายเดือนที่ไดรับในเดือนแรกและคาบริการ        
ไมเกนิจ ํานวนหนึ่งเทาของคาจางเดือนแรกที่คนหางานจะไดรับจากนายจาง  ดังที่ไดกลาวมาแลว

มขีอสังเกตวา การลงทะเบียนหลายสถานที่ และหรือหลายครั้ง ไมไดทํ าใหไดงานเร็วขึ้น 
ตรงกันขามอาจทํ าใหถูกตัดช่ือออกไปเปนเหตุใหเสียสิทธิในการที่จะไดไปทํ างานในตางประเทศ 
คนหางานจึงควรติดตอและลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ผูสมัครลงทะเบียนเพื่อไปทํ างานใน    
ตางประเทศจะมีโอกาสพิเศษดวย คือ

1)   มโีอกาสไดทํ างานในประเทศชั่วคราว ในระหวางรองานในตางประเทศ
2) มีโอกาสเขารับการฝกอบรมเพื่อยกระดับฝมือแรงงาน ที่กรมการจัดหางาน      

จัดขึ้น
เนื่องจากการลงทะเบียนเพื่อไปทํ างานในตางประเทศนี้ จะสามารถชวยเหลือคนหางาน       

ไดมาก และเปนการสกัดกั้นบุคคลที่จะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากคนหางานโดยไมชอบจึงอาจ
จะมีการแอบอางเปนเจาหนาที่  หรือเขาไปรับอาสาเพื่อดํ าเนินการลงทะเบียนโดยไมสุจริต               
คนหางานจึงควรติดตอสอบถามเจาหนาที่ดวยตนเองโดยตรง ณ สถานที่ดังตอไปนี้เทานั้น

 สํ านักงานบริหารแรงงานไทยในตางประเทศ กรมการจัดหางานนอกจากนี้คนหางาน        
จะตองใชความสังเกตดวยวาบุคคลที่ติดตอดวยเปนเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานจริงหรือไม โดย
อาจขอดบูตัรประจํ าตัวของเจาหนาที่ก็ไดและทั้งหมดดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้นก็คือ มาตรการทาง
กฎหมายในการคุมครองคนหางานที่ไปทํ างานตางประเทศ
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5.2)  การทํ าสัญญา
ในการจดัหางานผูรับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศตองทํ า

สัญญาจัดหางานกับคนหางานตามแบบที่กํ าหนด ในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ มครอง             
คนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 47 ประกอบดวยมาตรา 23

หลักในขอนี้ก็ยังคงเชนเดียวกับการจัดหางานในประเทศ เพียงแตการทํ าสัญญาจัดหางาน
เพือ่ไปท ํางานในตางประเทศจะตองเปนไปตามแบบ จง. 33  ขอสังเกตเพิ่มเติมจากกรณีการจัดหา
งานในตางประเทศ คือ ในการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพือ่ไปทํ างานในตางประเทศ  จะตองปฏิบัติดังนี้

 (1)  สงเอกสารตอไปนี้ตออธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อพิจารณาอนุญาตกอนคนหางานไป
ตางประเทศ

1.1 สัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ หรือ         
ตวัแทนจัดหางานทํ ากับคนหางาน

1.2  เงือ่นไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํ านาจ
จากนายจางทํ ากับคนหางาน

(2)  สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพ

(3)  สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการอบรม เกี่ยวกับ
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํ างาน ตลอดจนสภาพการ  
จางดวย

(4)  สงบญัชีรายช่ือคนหางานและสถานที่ทํ างานในตางประเทศของคนหางานพรอมสํ าเนา
สัญญาจางแรงงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง คืออธิบดีกรมการจัดหางานภายใน 7 วัน นับแต
วนัทีค่นหางานออกเดินทางไปตางประเทศ

(5)  แจงบญัชรีายช่ือคนหางานและสถานที่ทํ างานในตางประเทศ ใหสํ านักงานแรงงานไทย
ในประเทศที่คนหางานไปทํ างานทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง

(6) ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดงานตามสัญญาจัดหางาน ตองรายงานใหนายทะเบียน   
จดัหางานกลาง คืออธิบดีกรมการจัดหางานทรายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
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(7) สงเงินเขากองทุน เพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศหากผูรับอนุญาต  
จัดหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศไมอาจจัดใหนายจางในตางประเทศ ซ่ึงทํ าสัญญาจาง          
แรงงานกับคนหางานสงเงินดังกลาวได

3.1.3  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง   พ.ศ.2522
ขัน้ตอนตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ทีเ่กีย่วของกับบริษัทจัดหางาน      

มีดังนี้คือ
1)   การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

การออกนอกราชอาณาจกัรของผูเดนิทางทกุคน ตองออก   ณ ดาน ตรวจคนเขาเมอืง
และตามเวลาที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง ดังมีกฎหมายบัญญัติไว ดังนี้

บุคคลซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทางออกไปตามชองทางดาน
ตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่และตามกํ าหนดเวลาทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

โดยการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตองเดินทางออก ณ ดานตรวจคน            
เขาเมอืงที่ตางๆ ดานตรวจคนเขาเมืองทางบก เชน ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคายหรือดานตรวจ         
คนเขาเมืองทางอากาศระหวางประเทศ เชนดานทาอากาศยานกรุงเทพ และดานตรวจคนเขาเมือง
ทางนํ ้า  เชน  ดานทาเรือกรุงเทพ ตามกํ าหนดเวลาที่รัฐมนตรีจะไดประกาศ 14

2) บคุคลตองยื่นรายการเพื่อใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองตรวจอนุญาต
    เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีอํ านาจในการตรวจหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะ

เดินทางออกราชอาณาจักรเพื่อทํ าการตรวจความถูกตองของเอกสารการเดินทางเพื่ออนุญาตตาม
ประเภทของหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ โดยมีกฎหมายกํ าหนดใหอํ านาจในการตรวจหนังสือ
เดนิทางและบุคคลไว ดังนี้

กลาวคือ พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขาออกไปนอก       
ราชอาณาจักรเพื่อการนี้บุคคลซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตองยื่นรายการแบบที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานที่ดานตรวจคนเขาเมืองประจํ าเสนทางนั้น

                                                          
14 มาตรา 11  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 .ราชกิจจานุเบกษา . เลม 96  ตอนที ่28 ก . 1 มีนาคม

2522 . หนา 45.
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แตเนื่องจากเจาพนักงานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยนั้นเปนเจาหนาที่ตํ ารวจ
ซ่ึงสงักัดสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติดวย จึงมีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบุคคลและความผิด
ที่มีหมายจับและดํ าเนินการตามระเบียบ คํ าสั่งผูบังคับบัญชา ซ่ึงกฎหมายไดใหอํ านาจในการ      
ตรวจสอบบุคคลและเอกสารดังกลาวไดดวย15

3)    อํ านาจตรวจบุคคลผูเดินทาง
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง   

พ.ศ. 2522 มีอํ านาจที่จะตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวงที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรและออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือพาหนะใดที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวา รับคนโดยสารเขามาในราชอาณาจักร 
เวนแตในกรณีที่พาหนะที่ใชในราชการ

4)   การตรวจเอกสารการเดินทาง 16

     เจาพนกังานตรวจคนเขาเมือง มีอํ านาจในการตรวจหนังสือเดินทางและก ําหนด
ใหผูเดนิทางตองยืน่รายการแบบทีก่ ําหนดเกีย่วกบัการเดนิทาง คอืผูเดนิทางตองกรอกแบบรายการเดินทาง
หรือบัตร ตม.6 (Immigration Form) เพือ่ยืน่พรอมกับหนังสือเดินทางและระเบียบการตรวจหนังสือ
เดินทาง โดยคนไทยที่ประสงคจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนั้นสามารถเลือกเดินทางไดหลาย
ทาง ซ่ึงทางส ํานกังานตรวจคนเขาเมอืง(Immigration Bureau) มีการตรวจอนุญาตการเดินทางโดย              
เจาพนกังานตรวจคนเขาเมืองประจํ าดานตรวจคนเขาเมืองนั้นมีขั้นตอนที่แตกตางกัน

5)    การตรวจอนุญาตใหออกนอกราชอาณาจักร
ผูโดยสารเดินทางโดยเครื่องบินที่จะเดินทางเขาออกราชอาณาจักร ซ่ึงรวมทั้ง

แรงงานไทยดวย เมื่อจะเดินทางออกไปทํ างานยังตางประเทศ ก็ตองผานการตรวจอนุญาตของ         
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองซึ่งมีขั้นตอนการตรวจอนุญาตบุคคลออกนอกราชอาณาจักรตามระเบียบ       
ดังกลาวขางตน

                                                          
15  มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 .
16  มาตรา 18 (1) . แหลงเดิม .
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3.2   มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ
มาตรการทางกฎหมายตางของประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานนั้น มีอยู

หลายประเทศแตสํ าหรับใน  ช้ันนีผู้เขียนขอยกเฉพาะที่เกี่ยวของและสํ าคัญดังนี้

3.2.1  กฎหมายคุมครองคนหางานหรือคนงานของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 17

          กฎหมายคุ มครองคนหางานหรือคนงานของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส          
ถือเปนกฎหมายฉบับแรก ที่กํ าหนดเปนกฎเกณฑบังคับใชในการจัดหางานตางประเทศ เรียกวา        
“รัฐบัญญัติที่ 2486 (Act 2486)”  โดยไดวางขอกํ าหนดบังคับไวดังนี้

1)  ขอกํ าหนดที่ใชบังคับในการจัดหางานตางประเทศ
1.1) คนที่จะเดินทางไปทํ างานตางประเทศทุกคนจะตองเสียภาษีประจํ าป         

คนละ 500 เปโซ 18 ใหแกรัฐ
1.2) หามมิใหมีการจัดสงคนหางานฟลิปปนส ที่ไมไดนับถือศาสนาคริสต   

ไปทํ างานตางประเทศ
1.3) ใหบริการสํ าหรับ การจัดสงคนงานกลับประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 

ในกรณีที่คนงานนั้นทํ างานครบกํ าหนดสัญญาจางหรือไมสามารถทํ างานตอไปไดเนื่องจากแพทย
ไดตรวจเช็ครางกายแลวลงความเห็นวาไมเหมาะสมที่จะทํ างานตอไป

1.4)  ผูรับอนุญาตจัดหางานที่รับสมัครคนหางานไปทํ างานตางประเทศจะตอง
เสยีคาธรรมเนียมบริการปละ 6,000 เปโซ ใหแกสํ านักงานเก็บเงินรายไดแผนดิน (Insular Treasury)

1.5)  หามมใิหมีการจัดสงคนหางานที่เปนผูเยาว อายุตํ่ ากวา 15 ป ไปทํ างาน
ตางประเทศโดยเด็ดขาด และสํ าหรับผูเยาวที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป จะไปทํ างานตางประเทศไดจะตอง
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูแทนโดยชอบธรรมเสียกอน

ตอมาในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ไดมีการบัญญัติหลักเกณฑขอบังคับและ
อํ านาจในการควบคุมเกี่ยวกับการจัดหางานตางประเทศ ไวในกฎหมายแรงงานฟลิปปนส (The 
Labor Code of the Philippines) ตามกฤษฎีกา ประธานาธิบดี 442 (Presidential Decree 442) ซ่ึงเปน
บทบญัญัติใหความคุมครองคนหางานและควบคุมการจัดหางาน

                                                          
17 Background information paper (1984) . government of the Republic of the Philippines presented at

tri-partite interregional round table on international migration .P.7
18  อตัราแลกเปลี่ยน ของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)  ณ.วนัที่ 22 เมษายน 2549 .  1  เปโซ  เทากับ

0.83  บาท
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2)  กฎเกณฑและการควบคุมการจัดหางานตางประเทศ
      กฎหมายแรงงานฟลิปปนส  มบีญัญตักิฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจัด         

หางาน   สวนใหญเหมือนกับประเทศไทย แตมีขอแตกตางกันบางประเด็นที่สํ าคัญ คือ

    คณุสมบตัขิองผูรับอนุญาตจัดหางานตางประเทศ
    มาตรา 16 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส บัญญัติหามมิใหผูใดประกอบธุรกิจ           

จดัหางาน โดยมิไดรับอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติไว และมาตรา 25 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส    
ไดบญัญตักิ ําหนด “ใหเอกชนเขามีสวนรวมในการจัดหางานตางประเทศ19 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ในการพัฒนาประเทศโดยเอกชนผูเขามามีสวนรวมในการจัดหางานใหแกคนหางานหรือคนงาน 
ทั้งเปนการจัดหางานภายในประเทศและการจัดหางานตางประเทศ ตองดํ าเนินการตามกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑขอบังคับที่กระทรวงแรงงานหรือการจางงานกํ าหนดไว”

 เอกชนสามารถดํ าเนินการจัดหางานตางประเทศได 3 รูปแบบ  20  ดังนี้
1. สํ านักงานตัวแทนจัดหางานเอกชน (Private fee – charing Employment 

Agencies)  หมายถงึ  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ดํ าเนินการจัดหางานใหแกคนหางานโดยเรียกเก็บ     
คาบริการจากคนงานหรือนายจางหรือทั้งสองฝาย 21

2.   องคกรรับสมัครงานเอกชน (Private Recruitment Entities) หมายถึงบุคคลหรือ
สมาคมที่ดํ าเนินการจัดหางานใหกับคนหางานโดยการจัดหางานตางประเทศ โดยไมไดเรียกเก็บ     
คาบริการทั้งทางตรงและทางออมจากคนหางานหรือนายจาง 22

3. นายจางผูไดรับอนุญาตใหจัดหางานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจาก
บทบัญญัติขอกฎหมายดังกลาว

                                                          
19  The Labor Code of the Philippines 1985. Book one . Chapter 1 , Article 16 , Chapter 2 Article 25 . ทั้งนี้

เปนไปตามบทบญัญัติภายใตกฤษฎีกาประธานาธิบดี 1412 ที่ประกาศนโยบายใหมใหวิสาหกิจเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดหางานตางประเทศ

20  Omnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines . (1985) Book one , Rule 4 Section 1 .
21  The Labor Code of the Philippines .(1985) . Book one , Chapter 1 , Article 13 (e)
22  Ibid , article 13 (e)
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 คุณสมบัติผูยื่นขออนุญาตจัดหางานตางประเทศของกฎหมายแรงงานประเทศ       
ฟลิปปนส 23 ดังนี้

1) มีสัญชาติฟลิปปนสตามที่กฎหมายบัญญัติไวในกรณีเปนการดํ าเนินงาน          
ในลกัษณะหางหุนสวนบริษัท จะตองมีจํ านวนผูถือหุนที่มีสัญชาติฟลิปปนสไมนอยกวา 75% ของ
จ ํานวนทนุทั้งหมดและมีอํ านาจในการควบคุมดํ าเนินการ24

2)  มทีนุจดทะเบียนและชํ าระแลวไมนอยกวา 500,000 เปโซ  สํ าหรับการจัดหา
งานตางประเทศ ทั้งกรณีที่เปนเจาของกิจการคนเดียว หรือหางหุนสวนบริษัท25

3)  ผูขออนุญาตจะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และตองยื่นเอกสาร
ประกอบคํ าขอใบอนุญาตจัดหางานตางประเทศภายใตเงื่อนไข26

3.1) สํ าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการรวมหุน       
ในกรณีที่ดํ าเนินการในรูปแบบบริษัท หรือหนังสือรับรองจากสํ านัก
งานการคา  ในกรณีที่ดํ าเนินการในรูปบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวน

3.2) กรณีที่ผูขออนุญาตเปนบริษัท จะตองพิสูจนใหเห็นถึงความสามารถ
ทางดานการลงทุน และสถานการณทางการเงินของผูถือหุนสวนใหญ 
โดยแสดงใหเห็นวาไดมีการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลว

3.3) ไดรับการตรวจสอบมาแลววาไมมีประวัติ อาชญากรรมจากกรมตํ ารวจ
และไดรับการรับรองจากกรมสรรพากร

3.4) ผูยื่นคํ าขออนุญาตจัดหางานตางประเทศตองรับรองเอกสารประกอบ
การยื่นคํ าขอ ในการจัดหางานใหคนหางานอยางเครงครัดบนพื้นฐาน
ของจริยธรรม และความเหมาะสมปราศจากการเลือกปฏิบัติที่เกินควร 
เพือ่ใหสอดคลองกับคุณภาพตามที่ตองการ

                                                          
23  Omnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines.(1985) . Book one , Rule 5 , Section 1
24  Ibid , Rule 4 , Section 2 .
25  Philippine Labor . (February – March 1985) : p.1 – 7

              26  Omnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines.(1985). Book one, Rule 5, Section 1
Section 2.

DPU



57

3.5) ยอมรับผิดชอบในการกระทํ าที่เกิดจากอํ านาจในการใชใบอนุญาต         
จดัหางาน  รวมทั้งสงเสริมการทํ าสัญญาจางแรงงานกับคนหางาน

3.6)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและจัดหางานมีสิทธิที่จะวาง
ขอกํ าหนดเพิ่มเติม

4)  ขอหามและขอจ ํากดัการกระท ําของผูรับอนญุาตจดัหางาน มใิหผูรับอนญุาตจดั       
หางาน  รับคาบริการกอนที่คนหางานจะไดงาน

อยางไรก็ดี บทบัญญัติวาดวยการกํ าหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานตางประเทศ
ของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสดังกลาว  สวนใหญเหมือนกับการกํ าหนดคุณสมบัติของผูรับ
อนญุาตจดัหางานตางประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะการกํ าหนดคุณสมบัติของจํ านวนผูถือหุน
และจํ านวนของผูถือหุนตองถือหลักสัญชาติฟลิปปนส ซ่ึงเปนประเทศผูใหอนุญาตจัดหางานตาง
ประเทศ 3 ใน 4 หรือรอยละ 75 ของจํ านวนผูถือหุนและจํ านวนทุนของผูถือหุนทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อ
ความเหมาะสมในการใหความคุมครองคนหางาน ซ่ึงถือสัญชาติเดียวกันกับผูรับอนุญาตจัดหางาน
หรือผูถือหุนเปนสวนใหญ อีกทั้งปองกันมิใหมีการสูญเสียผลกํ าไรทางดานเศรษฐกิจและแสวงหา
ผลประโยชนจากผูถือหุนชาวตางชาติ รวมทั้งการกํ าหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานตางประเทศจะ
ตองมีหลักประกันเปนจํ านวนเงินตามที่กํ าหนดไว  เพื่อเปนหลักประกันความรับผิดของผูรับ
อนญุาตจดัหางาน  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายจะมีขอแตกตางกันบาง โดยประเทศไทยกํ าหนด
คุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานตางประเทศเฉพาะนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท
จ ํากดัหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด  สวนประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสกํ าหนดใหทั้งบุคคลธรรมดา และ
นติบิคุคลมีสิทธิยื่นขอเพื่อเปนผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานตางประเทศได

นอกจากนี้ มาตรา 26  กฎหมายแรงงานฟลิปปนส  ไดบัญญัติวา  “หามมิใหบริษัทตัวแทน
จดัการทองเที่ยวและบริษัทตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินของสายการบินพาณิชย  กระทํ าการใหเกิดการ
จางงาน ในลกัษณะดํ าเนินธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ โดยจะเรียก
หรือรับประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 27

                                                          
27  The Labor Code of the Philippines 1985 , Book one , Chapter 2 Article 26
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จากการศึกษาพบวา  การบัญญัติกฎหมายดังกลาวประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส                 
ที่กํ าหนดหามบริษัทตัวแทนจัดการทองเที่ยวและตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินของสายการบินพาณิชย  
จัดสงคนหางานไปทํ างานตางประเทศในรูปแบบของนักทองเที่ยว เปนการกํ าหนดขอหามคุณ
สมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางาน มิใหประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจัดการทองเที่ยวและตัวแทนขาย
ตัว๋เครื่องบินของสายการบินพาณิชยดวย

สํ าหรับประเทศไทยไมไดบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้ไวอยางชัดแจง นอกจากการ
กํ าหนดขอหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ จะประกอบธุรกิจบาง
ประเภทตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง  ซ่ึงในปจจุบันยังไมปรากฏวามีกฎกระทรวงที่กํ าหนด
ธุรกิจตองหามมิใหบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานประกอบธุรกิจประเภทใดบาง ในขณะเดียวกัน
บริษัทหรือสํ านักงานจัดหางานตางประเทศเปนจํ านวนมากไดดํ าเนินธุรกิจเปนตัวแทนจัดการทอง
เที่ยว ลักลอบจัดสงคนหางานไปทํ างานตางประเทศโดยไมขออนุญาตตอกรมการจัดหางานตาม
มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ในรูปแบบนักทองเที่ยว
สงผลใหคนหางานไดรับคาจางและสวัสดิการตํ่ ากวามาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกํ าหนดและทํ า
ใหคนหางานบางรายทํ างานโดยไมมีใบอนุญาตใหทํ างาน

นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา 38 ยังไดกํ าหนดบทลงโทษผูจัดหางาน
เพื่อไปทํ างานตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายดํ าเนินการจัดสงคนหางานไปทํ างาน
ตางประเทศ  จะตองไดรับโทษจํ าคุกไมตํ่ ากวา 4 ป แตไมเกิน 8 ป หรือปรับไมตํ่ ากวา 20,000 เปโซ 
แตไมเกิน 100,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ28

สวนผูไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศแลว ดํ าเนินการฝาฝนกฎขอ
บงัคบัตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว เชน ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ ดํ าเนินธุรกิจ
เปนสํ านักงานตัวแทนจัดทองเที่ยว หรือตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินใหกับสายการบินพาณิชยอีกดวย 
ตองรับโทษจํ าคุกไมตํ่ ากวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป หรือปรับไมนอยกวา 10,000 เปโซ แตไมเกิน 50,000 
เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 29

                                                          
28   The Labor Code of the Philippines 1985 , Book one , Chapter 2 Article 39 (b)
29   Ibid , Article 39 (a)
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3) การยืน่ค ํารองเพื่อขอหนังสือเดินทางเพื่อไปทํ างานตางประเทศของคนหางาน
ฟลิปปนส

  ผูยืน่คํ าขอใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานตางประเทศจะตองเสียคาธรรมเนียม
ประมาณ 6,000 เปโซ และตองวางเงินสดเปนหลักประกัน 100,000 เปโซ หรือหนังสือคํ้ าประกัน
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีคาเทากัน รวมทั้งมีผูคํ้ าประกันอีก 300,000 เปโซ เพื่อเปนขอผูก
พนัในหลกัประกันการรองทุกข ในการใชสิทธิเรียกรองจากผูรับอนุญาตจัดหางานที่ละเมิดกฎหมาย
และไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตจัดหางาน หรือสัญญาจางแรงงาน หรือกฎระเบียบ หรือ
ขอบงัคับที่กํ าหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้กฎหมายแรงงานฟลิปปนส ยังไดบัญญัติขอกฎหมายกํ าหนดใหคํ ารอง
ของคนหางานที่จะยืนเพื่อขอหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อไปทํ างานตางประเทศนั้นจะตองไดรับ
การอนุมัติและรับรองจากสํ านักงานบริหารจัดหางานตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 
ซ่ึงมีผลทํ าใหคนหางานฟลิปปนสที่จะเดินทางไปทํ างานตางประเทศ จะทํ าหนังสือเดินทางไดตอ
เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานแลวเทานั้น ทั้งนี้เพราะประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส           
มีการประสานการควบคุมการจัดสงคนหางานหรือคนงานไปทํ างานในตางประเทศ โดยมีการรวบ
รวมการอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศ และการอนุญาตใหเดินทางไปทํ างานในตางประเทศไว
เปนกระบวนการเดียวกัน  การบัญญัติหลักกฎหมายในลักษณะเชนนี้  สงผลตอการใหความควบคุม
การลักลอบจัดสงคนหางานไปทํ างานตางประเทศ โดยไมชอบดวยกฎหมายและสกัดกั้นการ           
หลอกลวงคนหางานหรือคนงานไดมากขึ้น แตกตางกับประเทศไทยที่มีระบบการขออนุญาตไป
ท ํางานในตางประเทศ  แยกจากกระบวนการขออนุญาตไปตางประเทศ  และขาดการประสานงาน  
ซ่ึงคนหางานหรือคนงานตางก็มีหนังสือเดินทางกอนสมัครงานและสามารถขอหนังสือเดินทางได  
โดยไมตองไดรับอนุญาตใหไปทํ างานในตางประเทศจากกระทรวงแรงงานเสียกอน ซ่ึงหนังสือ      
เดนิทางของไทยใชไดทุกวัตถุประสงคและไมมีการจํ ากัดประเภทการใช ทํ าใหไมสามารถที่จะควบ
คมุการเดนิทางไปทํ างานในตางประเทศได เพราะบริษัทสํ านักงานจัดหางานสามารถขอรับการตรวจ
ลงตราใหแกคนหางาน หรือคนงาน และจดัสงโดยไมผานการขออนญุาตจากกรมการจดัหางานเพราะมี
หนงัสือเดินทางอยูแลว 30

                                                          
30  กรมแรงงาน .(2528). การเพิม่ส ํานักงานจัดหางานเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอปรับปรุง

ระบบการจัดสงคนหางานไปทํ างานตางประเทศ . หนา 2.
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 สํ าหรับบทลงโทษในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานตางประเทศฟลิปปนสฝาฝนจัดสง
คนหางานไปทํ างานตางประเทศโดยมิไดขออนุญาต กฎหมายฟลิปปนสไดบัญญัติบทกํ าหนดโทษ
จ ําคกุไมตํ่ ากวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป หรือปรับไมนอยกวา 1,000 เปโซ แตไมเกิน 50,000 เปโซ หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ31 ซ่ึงเปนบทลงโทษที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับของประเทศไทยที่มีอัตราโทษ เพียง
ปรับไมเกิน 20,000 บาท32

ถึงอยางไรก็ตาม แมวาประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสจะบัญญัติกฎหมายในการกํ าหนด
หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับอนุญาตจัดหางาน ตามสัญญาจางแรงงานและสัญญาจัดหางาน
เพือ่ใหความคุมครองคนหางานก็ตาม แตในทางปฏิบัติประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสก็ประสบ
ปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย โดยเฉพาะการแสวงหาผลประโยชนของผูรับอนุญาตจัดหางาน
หรือนายจางตางประเทศโดยการเปลี่ยนสัญญาจางแรงงานใหม ซ่ึงมักจะทํ าเมื่อคนหางาน
ไดเดนิทางไปถงึสถานทีท่ ํางานในตางประเทศ โดยทีค่นหางานหรอืคนงานมไิดรูตวัมากอนเลย ซ่ึงสัญญา
จางแรงงานฉบับใหมนั้น กํ าหนดเงื่อนไขในเรื่องคาจางและสวัสดิการตํ่ ากวามาตรฐานที่ไดรับ
อนญุาตจากสํ านักงานบริหารแรงงานตางประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส แตเนื่องจากคนหางานหรือ
คนงานมขีอเลือกที่จํ ากัดจึงยอมรับเอาเงื่อนไขในสัญญาจางแรงงานฉบับใหม เพราะดีกวาที่จะกลับ
บานโดยมือเปลา ประกอบกับปญหาการวางงานในประเทศที่เมื่อคนหางานเดินทางกลับประเทศ
สาธารณรฐัฟลิปปนสแลวก็ไมมีงานใหทํ า  จึงทํ าใหสภาพการบังคับใชกฎหมายถูกจํ ากัด คนหางาน
หรือคนงานจึงเสียสิทธิที่จะเรียกรองตามกฎหมาย นอกจากนี้คนหางานบางสวนไดถูกจัดสงไป
ท ํางานตางประเทศโดยไมไดทํ าสัญญาจาง ซ่ึงคนหางานเหลานั้นจะเดินทางในรูปแบบของการยื่น
ขอตรวจลงตราเพื่อการทองเที่ยว 33

4) ขอหามและขอจํ ากัดการกระทํ าของผูรับอนุญาตจัดหางาน มิใหผูรับอนุญาต   
จัดหางานรับคาบริการกอนท่ีคนหางานจะไดงาน

กฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส มาตรา 13 (b) ไดบัญญัติความ
หมายของการจดัหางานวา “จดัหางาน” หมายถงึ “การกระท ําใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการออกเทีย่วชักชวน            
รับสมัคร ทํ าสัญญา  จดัสง  ถือเอาประโยชน วาจางหรือจัดหางาน สงคนหางานรวมทั้งการ           

                                                          
31  The Labor Code of the Philippines 1985 , Book one , Article 39 (a)
32  มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 .
     ราชกิจจานุเบกษา . ฉบบักฤษฎกีา เลม 111 ตอนที่ 28 ก . 30 มถิุนายน 2537 . หนา 1.
33  Philippines Labor . (October . 1984)  p.2
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หาเอกสารการรับสมัคร การทํ าสัญญา  การใหคํ ามั่นโฆษณาเพื่อใหมีการจางแรงงานทั้งหมดทั้ง     
ภายในประเทศและตางประเทศโดยจะรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม” 34

ความหมายของคาบริการ
“ คาบริการ หมายถึง  คาธรรมเนียมตอบแทนที่เรียกเก็บโดยผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ

เปนคาบริการในการจัดหางานใหแกคนหางาน”35

บทบญัญตัิเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาบริการตามมาตรา 32  “หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหา
งานเรียกหรือรับคาบริการกอนที่คนหางานไดงานทํ า   และเมื่อรับคาบริการผูรับอนุญาตจัดหางาน
จะตองออกใบเสร็จรับเงินตามที่ไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บใหแกคนหางาน” 36

เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของขอกฎหมายดังกลาว พบวาประเทศสาธารณรัฐ             
ฟลิปปนส ไมไดแยกความหมายของคาบริการออกจากคาใชจายและกํ าหนดหลักขอกฎหมายหาม      
มิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนากอนที่คนหางาน
จะไดงานทํ า ซ่ึงแตกตางกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน           
พ.ศ. 2528 ที่กํ าหนดขอหามมิใหบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางาน
ไวเปนการลวงหนาเกินสามสิบวันกอนเดินทางและขอขยายระยะเวลาไดอีก 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุ
จํ าเปน นอกจากนี้บริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานยังสามารถเรียก หรือรับคาใชจายจากคนหางาน       
ลวงหนาไดโดยไมมีกํ าหนดระยะเวลา

ในทางปฏิบัติประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสเองก็ประสบกับปญหาเกี่ยวกับการเรียก
เก็บหรือรับคาบริการลวงหนากอนที่คนหางานจะไดงานทํ า โดยเฉพาะผูรับอนุญาตจัดหางานหลัง
จากไดสงคํ าขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศแมจะยังไมไดรับการอนุมัติงาน
ตามสัญญา ผูรับอนุญาตเหลานั้นก็เร่ิมมีการรับสมัครคนหางาน และมีการเรียกเก็บคาบริการจาก  
คนหางานแลว

                                                          
 34  The Labor Code of the Philippines 1985 . Book one . Article 13 (b)
35  Qnmibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines (1985). Book one. Rule one. Section 1 (p)
36  The Labor Code of the Philippines (1985) . Book one . chapter 2 Article 32.
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3.2.2 กฎหมายคุมครองคนหางานหรือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศของประเทศ     
สาธารณรัฐเกาหลี

           สํ าหรับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดมีการบัญญัติกฎหมายแรงงาน (Labor Law of 
Korea) เพือ่ใชควบคุมการบริการจัดหางาน (Fee – charging Employment Exchange Service) ใน
บรรพทีเ่รยีกวากฎหมายคุมครองความมั่นคงในการจางงาน (Employment Security Law) โดยไมได
แยกเปนการจัดหางานภายในประเทศและการจัดหางานตางประเทศออกจากกันและบัญญัติขอ
กฎหมายในการใหความคุมครองคนหางานซึ่งสวนใหญเหมือนกับประเทศไทย จะแตกตางกันบาง
ดังตอไปนี้

1)   คณุสมบตัขิองผูรับอนุญาตจัดหางานตางประเทศ
      กฎหมายคุมครองความมั่นคงในการจางงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไม

ไดบัญญัติกฎหมายกํ าหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางาน หรือสํ านักงานจัดหางานไว          
โดยละเอยีด เพียงแตกํ าหนดถึงผูมีสิทธิขออนุญาตบริการจัดหางานใหคนหางานซึ่งประกอบดวย 37

1.1)  หนวยงานอิสระของรัฐสวนทองถ่ิน
1.2)  ผูใหความชวยเหลือทางกฎหมายโดยไมหวังส่ิงตอบแทน
1.3) หัวหนาสถานศึกษาทุกระดับที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายการศึกษาและหัวหนา

สถานฝกฝนอาชีพสาธารณะ ที่จะดํ าเนินการจัดหางานใหแกนักเรียน
หรือ  ผูฝกอาชีพที่สํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จะเห็นไดวาโดยหลักแลว การขออนุญาตบริการจัดหางานดังกลาวจะตองเปนการ            
ใหบริการจัดหางาน  แกคนหางานเกาหลีโดยไมคิดคาบริการตอบแทน  แตการขออนุญาตจัดหางาน
โดยคดิคาบริการก็ยังสามารถทํ าไดถาเขาหลักเกณฑ  ดังจะกลาวตอไปนี้

2) บุคคลผูขอรับอนุญาตบริการจัดหางาน  ใหแกคนหางานโดยคิดคาบริการ        
ตามกฎหมายคุมครองความมั่นคงในการจางงาน มาตรา 10 กํ าหนดหลักเกณฑ   ไวดังนี้  38

1) บคุคลประสงคจะบริการจัดหางาน ใหแกคนหางานโดยคิดคาบริการ จะตองได
รับใบอนุญาตจัดหางานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

2) ขอบเขตของการใชใบอนุญาตจัดหางานตามขอ 1 และขอกํ าหนดที่จํ าเปนใน   
ใบอนญุาตจัดหางานเปนไปตามระเบียบกฤษฎีกาประธานาธิบดี

                                                          
37  The Labor Code of Korea 1985 (Employment Security Law) , Article 9
38  Ibid . Article 10 .
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3) ผูไดรับอนุญาตจัดหางานใหแกคนหางานโดยคิดคาบริการ จะตองไมเรียกเก็บ
เงิน หรือทรัพยสินอื่นใดเปนคาบริการในการจัดหางาน เกินกวาอัตราที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานกํ าหนด

4) การกํ าหนดอัตราเรียกเก็บคาบริการจากคนหางาน ตามระเบียบที่รัฐมนตรี        
วาการกระทรวงแรงงานกํ าหนด  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจางงาน

จะเหน็ไดวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  ซ่ึงตามกฎหมายคุมครองความมั่นคงในการ
จางงานนั้น  ไมไดระบุคุณสมบัติของผูขอรับอนุญาตจัดหางานไว  เพียงแตกํ าหนดขอบเขตของ      
ใบอนุญาตจัดหางานและขอกํ าหนดที่จํ าเปน ใหเปนไปตามระเบียบที่กฤษฎีกาประธานาธิบดี
ก ําหนดแตก็ไดใหความสํ าคัญในการคุมครองคนหางาน   โดยบัญญัติหลักขอกฎหมายหามมิใหผูรับ
อนญุาตจดัหางานเรียกเก็บเงินหรือทรัพยสินอื่นใด  เปนคาบริการตอบแทนในการจัดหางานเกินกวา
อัตราทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกํ าหนด   โดยเฉพาะอัตราการเรียกเก็บคาบริการนั้น จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจางงาน  ซ่ึงเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่สงเสริมการจางงาน
และตัดสินขอพิพาท โดยแตงตั้งจากบุคคลที่มีความสามารถและไดรับความเชื่อถือจากกระทรวง
แรงงานเกาหลี สวนราชการเมืองเซอูล และตัวแทนของจังหวัดตางๆ 39

ดังนั้น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จึงมีการดํ าเนินการจัดหางานใหแกคนหางานเกาหลี     
ในรูปของบริษัทพัฒนางานตางประเทศเกาหลี ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงแรงงานและ        
เอกชนทีร่วมตัวกันในรูปแบบสมาคมพัฒนาชางฝมือนานาชาติ (The International Craffmanship 
Development Association : ICDA) โดยจดัหางานและจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศตาม
ความตองการของนายจาง ซ่ึงการจัดหางานในลักษณะนี้สวนใหญที่เดินทางไปทํ างานใน                
ตางประเทศ มักเปนผูที่ถูกนายจาง ซ่ึงเปนบริษัทกอสรางของชาวเกาหลีเปนผูพาไปทํ างานใน        
ตางประเทศเอง

สํ าหรับบทกํ าหนดของโทษประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ไดกํ าหนดบทลงโทษ  ในกรณี
ทีม่ผูีฝาฝนและดํ าเนินการจัดหางานตางประเทศ  โดยไมไดรับอนุญาตจัดหางาน  จะตองถูกลงโทษ
จ ําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 5,000,000 วอน 40

                                                          
39  Ibid , Article 5 .
40  The Labor Code of Korea 1985 (Employment Security Law) , Article 30
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3 )   การควบคุมและจํ ากัดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางาน
        มาตรา 11  “ บุคคลใดผูซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหเชาที่พักอาศัยธุรกิจ

ภัตตาคาร  หรือสถานบริการเครื่องดื่มสุรา จํ าหนายสินคาของเกา ธุรกิจโรงรับจํ านํ า การบริการให
ยืมเงินและแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งธุรกิจตามที่กฤษฎีกาประธานาธิบดีกํ าหนดจะไมสามารถ
ด ําเนนิการเปนตัวแทนจัดหางานได ” 41

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวพอจะเห็นไดวา  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ค ํานงึถึงการใหบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจมาแลว   ไมสามารถดํ าเนินการเปนตัวแทนจัดหางานตามวิธี
การที่ประกอบธุรกิจเหลานั้นได  ซ่ึงเปนการบัญญัติหลักกฎหมาย  ในลักษณะที่แตกตางจาก
ประเทศไทยที่ไมไดกํ าหนดขอหามมิใหบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานจะประกอบธุรกิจตามที่
ก ําหนดอยางชัดเจน  เพียงแตบทบัญญัติมาตรา 32 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528  กํ าหนดขอหามมิใหบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานจะประกอบธุรกิจตามที่กํ าหนดใน       
กฎกระทรวงไมไดและในทางปฏิบัติก็ไมมีการออกกฎกระทรวงหามไวแตอยางใด

สํ าหรับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 บัญญัติหลัก
กฎหมายเพื่อกํ าหนดเจตนารมณ  ใหบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานมีฐานะมั่นคง และเปนที่เชื่อถือได  
โดยมบีทบัญญัติหามมิใหบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานจัดตั้งสํ านักงาน ณ โรงแรม หอพัก  สถาน
บริการ โรงรับจํ านํ าและสถานที่จัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระรวมทั้งสถานที่ตามที่
กระทรวงมหาดไทยกํ าหนด  อันไดแก สถานศึกษาศาสนาสถาน สถานสงเคราะห สถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานพักฟน มูลนิธิ สมาคม สโมสร รานขายของเกา สถานที่ซ่ึงคับแคบไมเหมาะสมหรือสถานที่
ซ่ึงประกอบกจิการอื่นซึ่งไมอาจแยกเปนสัดสวนได  ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันแลวจะเห็นได
วามลัีกษณะการใหความคุมครองคนหางาน  ในลักษณะที่คลายกัน  หลาย ๆ เร่ือง  โดยเฉพาะที่    
เกีย่วกบัธรุกจิใหเชาที่พักอาศัย สถานบริการ โรงรับจํ านํ า สถานจํ าหนายของเกา  เพียงแตแตกตาง
กันที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีบัญญัติใหเปนเรื่องจํ ากัด คุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางาน         
ซ่ึงครอบคลุมถึงการจํ ากัดสถานที่ที่ตั้งสํ านักงานของผูรับอนุญาตจัดหางานอยูแลวในขณะเดียวกัน 
แตประเทศไทยเพียงจํ ากัดสถานที่ที่ตั้งสํ านักงาน โดยหาเปนขอหามที่ไมใหบริษัทผูรับอนุญาตจัด
หางานดํ าเนินธุรกิจตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลวไม

                                                          
41  The Labor Code of Korea 1985 (Employment Security Law) , Article 11
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สวนการกํ าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนนั้น กฎหมายคุมครองความมั่นคงใน
การจางงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดกํ าหนดบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝาฝนตองระวาง
โทษจ ําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานวอน

  4)  ขอกํ าหนดหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานหรือบุคคลใดเรียกหรือรับประโยชน
จากคนหางาน เพื่อเปนคาบริการในการจัดหางานใหแกคนหางาน  กอนท่ีคนหางานจะไดงาน

   กฎหมายคุมครองความมั่นคงในการจางงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(Employment Security Law) ไมอนญุาตใหบุคคลใดที่ประสงคจะจางหรือจัดหางานใหคนหางาน
เรยีกหรือรับเงินสิ่งของ หรือผลประโยชนอยางอื่นในการติดตอเพื่อการสมัครงานจากคนหางานจน
กวาจะไดงาน ซ่ึงผูฝาฝนมิไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกํ าหนดจะตองถูกลงโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ปหรือ
ปรับไมนอยกวาหาแสนวอน42

 จะเหน็ไดวาหลักการดังกลาว  แตกตางกับประเทศไทยที่กํ าหนดใหบริษัทผูรับ
อนญุาตจดัหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ  สามารถเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานเฉพาะ
งานตามสัญญาที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมการจัดหางาน  ไดไมเกิน 30 วันกอนเดินทาง             
และในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศอาจรองขอตอ           
นายทะเบียนกลางขอขยายเวลาเปนหกสิบวัน ถานายทะเบียนพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้อาจเปน
เพราะรูปแบบของการจัดสงคนหางานไปทํ างานตางประเทศที่แตกตางกัน ประกอบกับคนหางาน
เกาหลสีวนมากมักถูกจัดสงไปโดยบริษัทรับเหมากอสรางของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเอง ซ่ึงมิใช
บริษัทผูรับอนุญาตจัดหางาน

5)  ผูรับอนญุาตจัดหางานตองจัดอบรมคนหางาน  ท่ีไดรับคัดเลือกไวพรอมท้ังชี้
แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการไปทํ างานตางประเทศ  ตลอดจนขอสัญญาตาง ๆ ในการจางงาน

     กฎหมายคุมครองความมั่นคงในการจางงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี43

(Employment Security Law) โดยรัฐบาลจะตองบังคับใหมีการปรับปรุงและฝกอบรมคนหางานที่
จะเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ โดยแนะนํ าในเรื่องการประกอบอาชีพและการใหความชวย
เหลือในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย

                                                          
42  Ibid . article 16
43   The Labor of Korea 1985 (Employment Security Law) , Article 23
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ดงันัน้ บริษัทพัฒนางานตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จึงถือเปนหนวยงาน
รัฐวสิาหกจิทีท่ํ าหนาที่สํ านักงานจัดหางานใหบริษัท หรือนายจางตางประเทศที่มีความตองการคน
หางานจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยไดจัดตั้งศูนยฝกอบรม  รับผิดชอบฝกอบรมคนหางานใน
ดานตาง ๆ  คือ

1. ฝกอบรมพัฒนาอาชีพ  คนงานเกาหลี เพื่อสงเสริมทักษะและความสามารถใน
วชิาชพี  ที่จะใชประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพ

2. ฝกอบรมทักษะทางดานภาษา เพื่อเตรียมตัวคนหางานใหมีความรูความสามารถ
ทางดานภาษา ที่จะใชในการทํ างานตอไป

3.  ฝกอบรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  เพือ่เตรียมตัวไปทํ างาน        
ตางประเทศ เปนการฝกอบรมเพื่อเตรียมคนหางานใหรู และเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทํ างาน

สวนสมาคมพัฒนาชางฝมือนานาชาติ (The International Craffmanship 
Development Association : ICDA) ซ่ึงท ําหนาที่จัดสงคนหางานเกาหลีไปทํ างานในตางประเทศ
ของเอกชน  ไดจัดตั้งสถาบันการฝกอบรมของสมาคมพัฒนาชางฝมือนานาชาติขึ้น เพื่อทํ าหนาที่ให
การศึกษาและฝกอบรมแกคนหางานเกาหลีทั้งหมด  ที่ไดรับการคัดเลือกแลวใหรูและสามารถ       
ปรับตวัใหเหมาะกับสภาพความเปนอยูในประเทศที่จะไปทํ างาน 44

จากการศึกษาจึงพบวา ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดบัญญัติ
กฎหมาย เพื่อกํ าหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานตองจัดอบรมคนหางานกอนที่จะจัดสงไปทํ างาน     
ในตางประเทศคลายกัน แตกตางกันเฉพาะในดานเนื้อหาวิชาและระยะเวลาที่ใชในการอบรมกวาง
และยาวนานกวาประเทศไทย  และขอสํ าคัญที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใหความสํ าคัญ คือ           
การอบรมภาษาที่เกี่ยวของและจํ าเปนในการทํ างาน ซ่ึงตองใชระยะเวลาอบรมนานถึง 60 ช่ัวโมง 
สํ าหรับประเทศไทยนั้นการอบรมคนหางาน จะอบรมเพียงกอนที่คนหางานจะเดินทางไปทํ างานใน

                                                          
44  ILO/ARPLA . Manpower Requisition Procedures in Korea .  in Overseas Employment Policies and

Proceduces in East Asian Countries . p . 130.
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ตางประเทศ และการอบรมจะอบรมในเรื่องทั่ว ๆ ไป  ไดแก  ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย
ของประเทศที่คนหางานจะไปทํ างาน ตลอดจนสภาพการจาง โดยการอบรมนั้นจะใชเวลาเพียง 2-3 
ช่ัวโมงเทานั้น   ซ่ึงนับวาเปนการใชระยะเวลาที่นอยมาก  สํ าหรับการเดินทางไปทํ างานตางประเทศ
ท ําใหไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร  เพราะคนหางานสวนใหญไดรับการศึกษาคอนขางตํ่ า  จึงยากที่
จะรบัความรูไดในระยะเวลาอันสั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ไมอาจแกไขปญหาการปรับตัวของคนหางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะทํ างานอยูในตางประเทศ

จากการศึกษาถึงแนวทางในการควบคุมบริษัทจัดหางานเพื่อสงแรงงานไปทํ างานใน   
ตางประเทศ  ของประเทศไทย  ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส   และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พอ
จะสรุปเปนสาระสํ าคัญไดดังนี้

ตารางที่ 3.1  ตารางสรุปเปรียบเทียบการควบคุมบริษัทจัดหางานของประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส   และ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ลํ าดับประเด็น ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

1.ชื่อของ กฎหมาย พระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528

รัฐบัญญัติที่ 2486 (Act 2486)
และกฎหมายแรงงานฟลิป
ปนส (The Labor Code of the
Philippines) ตามกฤษฎีกา
ประธานาธิบดี 442
(Presidential Decree 442)

กฎหมายคุมครองความมั่นคง
ในการจางงาน (Employment
Security Law)
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ลํ าดับประเด็น ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2. สถานะผูรับ
อนุญาตจัดหางาน
ตางประเทศ

เปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํ ากัดหรือบริษัท
มหาชน

เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลก็ได  โดยสามารถ
ดํ าเนินการจัดหางานตาง
ประเทศได 3 รูปแบบ คือ 1.
สํ านักงานตัวแทนจัดหางาน
เอกชน
2 องคกรรับสมัครงานเอกชน
3 นายจางผูไดรับอนุญาต  ให
จัดหางานจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน

มีการดํ าเนินการจัดหางานให
คนหางานเกาหลีในรูปของ
บริษัทพัฒนางานตางประเทศ
เกาหลี   ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงแรงงานและ
เอกชนที่รวมตัวกันในรูปแบบ
สมาคมพัฒนาชางฝมือนานา
ชาติ (The International
Craftamanship Development
Associattion : ICDA)

3. ทุนจดทะเบียน

4. คุณสมบัติและ
จํ านวนผูถือหุน

มีทุนจดทะเบียนและชํ าระ
แลวตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวงแตตองไมนอย
กวาหนึ่งลานบาท

มีทุนเปนของผูถือหุนที่มี
สัญชาติไทยไมนอยกวา
สามในสี่ของจํ านวนหุน
ทั้งหมดและจะตองมี
จํ านวนผูถือหุนที่มี
สัญชาติไทยไมนอยกวา
สามในสี่ของจํ านวนผูถือ
หุนทั้งหมด

มีทุนจดทะเบียนและชํ าระแลว
ไมนอยกวา 500,000     เปโซ
สํ าหรับการจัดหางานตาง
ประเทศ ทั้งกรณีที่เปนเจาของ
กิจการคนเดียว หรือหางหุน
สวนบริษัท

ในกรณีเปนการดํ าเนินงานใน
ลักษณะหางหุนสวนบริษัท จะ
ตองมีจํ านวนผูถือหุนที่มี
สัญชาติฟลิปปนสไมนอยกวา
75% ของจํ านวนทุนทั้งหมด
และมีอํ านาจในการควบคุม
ดํ าเนินการ

บุคคลประสงคจะบริการจัดหา
งานใหคนหางานโดยคิดคา
บริการ จะตองไดรับใบ
อนุญาตจัดหางานจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน

ขอบเขตของการใชใบอนุญาต
จัดหางานตามขอ 2 และขอ
กํ าหนดที่จํ าเปนในใบอนุญาต
จัดหางานเปนไปตามระเบียบ
กฤษฎีกาประธานาธิบดี

ตางรางที่ 3.1  (ตอ)
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ลํ าดับประเด็น ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

5. ลักษณะของผูขอ
อนุญาตจัดหางาน
ตางประเทศ

6. การเรียกหรือรับ
คาบริการ

7. สถานที่ต้ังของ
บริษัทจัดหางาน

ไมไดเปนผูรับอนุญาตจัด
หางานตามกฎหมายฉบับ
นี้อยูแลว

-  ไมเปนผูไมอยูใน
ระหวางสั่งพักใบ
อนุญาตและ
-  ไมเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางาน

หามมิใหบริษัทผูรับ
อนุญาตจัดหางานเรียก
หรือรับคาบริการจากคน
หางาน  ไวเปนการลวง
หนาเกิน 30 วัน กอนการ
เดินทาง และขอขยายได
อีก 30 วัน  ในกรณีที่มีเหตุ
จํ าเปน

หามมิใหบริษัทจัดหางาน
เพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศ  ต้ังสํ านักงาน ณ
โรงแรม  หอพัก  สถาน
บริการ  โรงรับจํ านํ า
สถานที่ที่ใหมีการเลนการ
พนัน  เปนปกติธุระ  หรือ
สถานที่อื่น  ตามที่รัฐ
มนตรีประกาศกํ าหนด

ผูขออนุญาตจะตองไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย
และตองยื่นเอกสารประกอบ
คํ าขอใบอนุญาตจัดหางานตาง
ประเทศ

หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหา
งานเรียกหรือรับคาบริการ
กอนที่คนหางานไดงานทํ า

หามมิใหบริษัทตัวแทนจัดการ
ทองเที่ยวและบริษัทตัวแทน
ขายตั๋วเครื่องบินของสายการ
บินพาณิชยกระทํ าการใหเกิด
การจางงานในลักษณะดํ าเนิน
ธุรกิจจัดหางานใหแกคนหา
งานเพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศ โดยจะเรียกหรือรับ
ประโยชนตอบแทนหรือไมก็
ตาม

 ผูไดรับอนุญาตจัดหางานให
คนหางานโดยคิดคาบริการ จะ
ตองไมเรียกเก็บเงิน หรือทรัพย
สินอื่นใดเปนคาบริการในการ
จัดหางานเกินกวาอัตราที่รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
กํ าหนด

หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหา
งาน  หรือบุคคลใดเรียกหรือ
รับเงิน หรือสิ่งของ หรือผล
ประโยชนอยางอื่น  ในการติด
ตอเพื่อ  การสมัครงานจากคน
งาน  จนกวาจะไดงาน

หามมิใหบุคคลใดผูซึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให
เชาที่พักอาศัยธุรกิจภัตตาคาร
หรือสถานบริการเครื่องดื่ม
สุรา จํ าหนายสินคาของเกา
ธุรกิจโรงรับจํ านํ า การบริการ
ใหกูยืมเงินและแลกเปลี่ยนเงิน
ตรา รวมทั้งธุรกิจตามที่
กฤษฎีกาประธานาธิบดี
กํ าหนดดํ าเนินการเปนตัวแทน
จัดหางาน ”

ตางรางที่ 3.1  (ตอ)
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ลํ าดับประเด็น ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

8.  การวางหลัก
ประกัน

 มีหลักประกันเปนจํ านวน
เงินตามที่กํ าหนดไวในกฎ
กระทรวง แตตองไมนอย
กวา   หาลานบาท วางไว
กับนายทะเบียนจัดหางาน
กลางเพื่อเปนหลักประกัน
ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ

ตองวางเงินสดเปนหลัก
ประกัน 1 แสนเปโซ หรือ
หนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่มีคาเทา
กัน รวมทั้งมีผูคํ้ าประกันอีก 3
แสนเปโซ เพื่อเปนขอผูกพัน
ในหลักประกัน  การรองทุกข
การใชสิทธิเรียกรอง  ในการที่
ผูรับอนุญาตจัดหางานที่ละเมิด
ตอกฎหมาย

ไมมี

9. การกํ าหนดบท
ลงโทษ

1. มีการกํ าหนดอัตราโทษ
คือโทษจํ าคุกตั้งแตสามป
ถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
หกหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ แก
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 30 ที่วา หามมิใหผู
ใดจัดหางานใหคนหางาน
เพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนจัดหางานกลาง

2. ผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศจะเรียกหรือรับ
คาบริการ จากคนหางาน
ไวเปนการลวง หนาไดไม
เกิน 30 วัน กอนที่คนหา
งานจะไดเดินทางไป

1. มีการกํ าหนดอัตราโทษ คือ
โทษจํ าคุกไมต่ํ ากวา 4 ป แตไม
เกิน 8 ป หรือปรับไมต่ํ ากวา
20,000 เปโซ แตไมเกิน
100,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ   แกผูจัดหางานเพื่อไป
ทํ างานตางประเทศโดยไมได
รับอนุญาตตามกฎหมาย
ดํ าเนินการจัดสงคนหางานไป
ทํ างานตาง ประเทศ

2. สํ าหรับผูไดรับอนุญาตจัด
หางานไปตางประเทศแลว
ดํ าเนินการฝาฝนกฎขอบัง คับ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  เชน
ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตจัดหา
งานในตางประเทศ ดํ าเนิน
ธุรกิจเปนสํ านักงานตัวแทน

1. มีการกํ าหนดอัตราโทษ คือ
โทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือ
ปรับไมเกินกวา 5 แสนวอน
ในกรณีที่มีผูฝาฝน และดํ าเนิน
การจัดหางานตางประเทศ
โดยไมไดรับอนุญาตจัดหางาน

2. สํ าหรับผูฝาฝน  มิไดปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกํ าหนดใน
มาตรา 16 ซึ่งไมอนุญาตให
บุคคลใดที่ประสงคจะจาง
หรือจัดหางานเรียกหรือรับเงิน
หรือสิ่งของ  หรือผลประโยชน
อยางอื่น  ในการติดตอเพื่อ

ตารางที่ 3.1 (ตอ)
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ลํ าดับประเด็น ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

9. การกํ าหนดบท
ลงโทษ (ตอ)

ทํ างานตางประเทศ
หากผูรับอนุญาตจัดหา
งานฝาฝนขอกํ าหนดดัง
กลาวขางตนตองระวาง
โทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป และ
ปรับ 5 เทาของคาบริการที่
เรียกลวงหนา หรือ3 เทา
ของเงินหรือทรัพยสิน
อยางอื่นที่รับไวเปน
ประกันคาบริการ

จัดทองเที่ยว หรือตัวแทนขาย
ต๋ัวเครื่องบินใหกับสายการบิน
พาณิชยอีกดวย ตองรับโทษจํ า
คุกไมต่ํ ากวา 2 ป แตไมเกิน 5
ป หรือปรับไมนอยกวา 10,000
เปโซ แตไมเกิน 50,000  เปโซ
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

สมัครงานจากคนหางาน จน
กวาจะไดงานทํ า  มีโทษจํ าคุก
ไมเกิน 5 ป หรือปรับไมนอย
กวา 5 แสนวอน

ตารางที่ 3.1 (ตอ)
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บทที่  4
วิเคราะหการควบคุมบริษัทจัดหางานในสวนของการสงแรงงานไทย

ไปทํ างานในตางประเทศ

เนื่องจากปจจุบัน  มสํี านกังานหรือบริษัทจัดหางานเกิดขึ้นเปนจํ านวนมาก แตที่มีปญหา
การหลอกลวงและปญหาที่เกิดขึ้นกับคนหางานหรือแรงงานไทย  ทีไ่ปทํ างานในตางประเทศมิได
เกิดขึ้นจากตัวสํ านักงานหรือบริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศเทานั้น    ยงัมสํี านกังานหรือบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศตามกฎหมาย  โดยเฉพาะสํ านักงานขนาดเล็กและไมไดมาตรฐาน ดํ าเนินการในดานการจัด
หางานอยางขาดความรับผิดชอบและกอใหเกิดปญหาหลายประการซึ่งสามารถแยกวิเคราะหปญหา
ไวไดดังตอไปนี้

4.1 วิเคราะหขอเท็จจริงอันเกิดจากพฤติกรรมอันมิชอบดวยกฎหมาย  และความไม        
รัดกุมของบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมบริษัทจัดหางาน

จากการศึกษาพบวา   ปญหาขอเท็จจริงอันเกิดจากพฤติกรรมอันมิชอบดวยกฎหมาย
ของบริษัทจัดหางานสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทดังนี้

4.1.1 พฤตกิรรมอันมิชอบดวยกฎหมายของบริษัทจัดหางาน
4.1.2 ความไมรัดกุมและชัดเจนเพียงพอของบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมบริษัท

จดัหางานในสวนของการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ

4.1.1  พฤตกิรรมอันมิชอบดวยกฎหมายของบริษัทจัดหางาน
พฤตกิรรมอันมิชอบดวยกฎหมายของบริษัทจัดหางานแบงเปน 2 ประเภทคือ
1)   บริษทัจัดหางานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
2)  บรษิทัจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย

1)   บรษิทัจัดหางานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
1.1) การรบัเงนิจากคนหางานแลวไมสงไปทํ างานตามที่ตกลงไว หรือรับเงินจาก

คนหางานลวงหนาเปนเวลานาน เพื่อแสวงหาประโยชนจากเงินจํ านวนดังกลาวโดยนํ าไปลงทุน

DPU



73

สํ าหรับด ําเนินการหรือนํ าไปแสวงหาประโยชนทางดานอื่น ๆ เมื่อไมสามารถจัดสงคนหางานไปได
เปนเวลานานและถูกทวงถามจากคนหางานก็ไมมีเงินคืนหรือคืนแตก็พยายามถวงเวลาเพื่อหา
ประโยชน  จากเงินจํ านวนดังกลาว

1.2)  การลกัลอบดํ าเนินการจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ โดยไมผาน
การพิจารณาขออนุญาตจากกรมการจัดหางาน หรือผานการพิจารณาจากรมการจัดหางานแตสงคน 
หางานไปไดไมตรงตามที่กรมการจัดหางานอนุญาต ทั้งในเรื่องเงื่อนไขการจางและจํ านวนคนงาน
หรือจัดสงคนงานไป โดยไมไดปฏิบัติใหครบถวนตามระเบียบและขั้นตอนที่กรมการจัดหางาน
ก ําหนด เชนไมใหคนหางานเขารับการอบรม อันเปนเหตุใหคนหางานไมไดงานทํ าในตางประเทศ
หรือไดงานทํ า แตไดคาจางและสวัสดิการตํ่ ากวาที่กฎหมายกํ าหนด รวมทั้งรวมมือกับสํ านักงาน      
จัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจัดหางานจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ โดยไมผานการ
พิจารณาอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ในรูปแบบของการใหเชาใบอนุญาตจัดหางานตางประเทศ
เพือ่ขอวซีาจากสถานทูต และเมื่อจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศแลว ถาหากคนงานไดรับ
ความเดือดรอนหรือมีปญหาก็ไมไดรับการชวยเหลือ

1.3) การประกาศหรือโฆษณารับสมัครคนหางานจํ านวนมาก โดยไมมีตํ าแหนง
งานจรงิหรือมีแตจํ านวนนอยกวาที่โฆษณาทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนจากคาสมัครคาทดสอบฝมือ
และคาบริการอื่นๆโดยรับทํ าหนังสือเดินทางการตรวจโรคการทํ าใบรับรองประวัติ อาชญากรรม

2)  บรษิทัจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
บริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศเหลานี้

จะมีวิธีการหรือรูปแบบในการกอใหเกิดปญหาแกคนหางานเปนจํ านวนมากโดยการหลอกลวง  
เรียกและรับคาบริการจากคนหางานลวงหนาเปนเวลานานกอนสงไปทํ างานเพื่อแสวงหาประโยชน
จากเงินของคนหางานที่เรียกมากอนจัดสงคนหางานไปทํ างาน รวมทั้งเรียกเก็บเงินคาบริการและ    
คาใชจายตางๆ เชน  คาทดสอบ หรือฝกฝมือ คาเครื่องแบบทํ างาน คาเอกสารสิ่งพิมพ คาตรวจโรค    
คาวซีา ในจํ านวนเงินที่สูงเกินกวากฎหมายกํ าหนดหรือเกินกวาปกติมาก

นอกจากนี ้ ยังจัดสงคนหางานไปตางประเทศแลวไมไดงานทํ าหรือไดงานทํ าแต
ไมตรงตามสัญญาจางเรื่องคาจางและสวัสดิการตางๆโดยลักลอบจัดสงคนหางานไปทํ างานใน       
ตางประเทศในลักษณะที่ไมคํ านึงถึงความเดือดรอนของคนหางานและความเสียหายของตลาด      
แรงงานไทย จัดสงคนหางานโดยการตัดคาจางและสวัสดิการคนหางานลงเพื่อจูงใจให
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นายจางรบัคนหางานจากตน ตลอดจนทอดทิ้งไมดูแลคนหางานที่สงไปทํ างาน ปลอยใหคนหางาน
มปีญหาหรือ ตกทุกขยากในตางประเทศ ซ่ึงบางครั้งจัดสงคนหางานไปโดยไมไดตรวจสอบสถานะ
ของนายจางและสภาพในการทํ างานทํ าใหคนงานที่สงไปไดรับความยากลํ าบากในการทํ างานและ    
มสุีขภาพการดํ ารงชีวิตที่ประสบความทุกขยากในตางประเทศ

จงึอาจกลาวไดวา  ปญหาการหลอกลวงแรงงานในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศนัน้  มีสาเหตุสวนใหญมาจากสํ านักงานหรือบริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจัดหางาน
เพือ่ไปท ํางานในตางประเทศ ทํ าใหสํ านักงานหรือบริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปท ํางานในตางประเทศดังกลาวมีสภาพเปนบริษัทจัดหางานเถื่อน เพราะไมไดมาตรฐานตามที่
กฎหมายก ําหนดไว ซ่ึงเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็ยากที่จะหาผูรับผิดชอบได เชนเหตุการณที่เกิดขึ้น
ดังตอไปนี้ คือ

มสีายหรอืนายหนาเถื่อนอางตนเปนบริษัทจัดหางาน พยายามชักจูงคนหางานให
ไปทํ างานโครงการกอสรางสนามบินคูชิง  ทีรั่ฐซาราวัค  ประเทศมาเลเชีย  โดยไมผานขั้นตอนของ
กรมการจดัหางาน  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา  สายหรือนายหนาเถื่อนหลอกคนหางานที่จังหวัด
อุดรธานีใหไปทํ างานตามโครงการดังกลาว  โดยเสียคาใชจายคนละ 50,000 – 70,000 บาท และ
ไมมเีอกสารหรือสัญญาจาง   ตลอดจนเอกสารหลักฐานการจายเงินแตอยางใด   และเมื่อเดินทางมา
ถึงรฐัซาราวัคนายจางก็ปฏิเสธไมรับเขาทํ างาน   จึงตองเดินทางกลับประเทศไทยสรางความเสียหาย
ใหกับประชาชนอยางมาก

จากกรณีดังกลาวเปนผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมีบริษัทจัดหางานที่ไมได       
มาตรฐานและเกิดจากการที่สํ านักงานหรือบริษัทจัดหางานไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
ก ําหนด  จนกลายเปนปญหาสํ าคัญที่ควรจะตองเรงพิจารณาหาทางแกไขและใหความคุมครองแกผู
หางานและแรงงานไทยที่จะไปทํ างานในตางประเทศ และประชาชนทั่วไปใหไดรับความคุมครอง
มากที่สุด

และจากการศึกษาพบปญหาเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานที่นาสนใจ  ดังนี้
(1)  ในเรือ่งของการจัดตั้งบริษัทจัดหางาน  ตามหลกัเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด    

ไวนัน้   ก ําหนดไวเฉพาะเพียงในเรื่องของการจดทะเบียนตอนายทะเบียน และคุณสมบัติของผูที่จะ 
ขอจดทะเบียน เปนบริษัทจัดหางานไวเทานั้น   ยังคงไมมีการบัญญัติถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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ของบริษัทจัดหางานใหชัดเจนลงไปถึงขอกํ าหนดที่จะทํ าใหบริษัทจัดหางานนั้น เปนบริษัทจัดหา
งานทีม่มีาตรฐาน  และการมีมาตรฐานนั้นจะตองเปนมาตรฐานในระดับใด

(2)  การท่ีบริษัทจัดหางานกับคนหางาน  มีการสมยอม  หรือรูกัน  เพื่อปกปด
ความจรงิเกี่ยวคุณสมบัติ  คุณวุฒิ  สัญชาติ  และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวคนหางานเหลานั้น

จะเห็นไดวา    การสมยอมดังกลาวถือเปนการกระทํ าที่ขัดตอกฎหมายอยางชัดแจง  
และเปนปญหาที่สมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน

 (3)  การจดัหางานในปจจุบันมิใชมีเพียงการรับสมัครในบริษัทเทานั้น  แตยังมี
การจดัหางานในรูปแบบของการทํ านอกสถานที่บริษัทจัดหางาน หรือสํ านักจัดหางานที่ดํ าเนินการ
จดัหางานนัน้  ไมไดทํ าการจดทะเบียนตัวแทนของตน  หรือที่เรียกกันในวงการวา  “สาย”   ดวย
เชนกัน

จากการศึกษาพบวา   ปญหาดังกลาวเปนสาเหตุหลักที่ทํ าให “สายเถื่อน” เกิดขึ้น
อยางมากมาย ซ่ึงสายเหลานี้ อาจมีการเคลื่อนยายเพื่อดํ าเนินการในที่ตาง ๆ ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง  
และอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นไดหลายประการ  เชน การชักชวนและรับสมัครคนหางานโดยเรียก  
รับคาบริการ  และไมสามารถคืนเงินใหแกผูเสียหายได  ซ่ึงปญหาของ   “สายเถื่อน”   ทีป่ระสบอยู
ในปจจุบันนี้คือ การขาดกฎหมายสํ าหรับบังคับใชที่ชัดเจน ในการควบคุมสาย หรือตัวแทนของ
บริษัทจัดหางานที่ดีเพียงพอ

4.1.2 ความไมรัดกุมและชัดเจนเพียงพอของบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมบริษัท    
จัด  หางาน

กรณีความไมรัดกุมและชัดเจนเพียงพอของบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุม
บริษัทจัดหางาน ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะในสวนของการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ 
สามารถแบงแยกไดเปน 2 ประเภท

1) ความไมรัดกุมและชัดเจนของการควบคุมบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตใหสง        
แรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ

2)   ความไมรัดกุมและชัดเจนของการควบคุมบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหสงแรงงาน
ไทยไปทํ างานในตางประเทศ
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1)   ความไมรัดกุมและชัดเจนของการควบคุมบริษัทท่ีไมไดรับอนุญาตใหสงแรงงาน
ไทยไปทํ างานในตางประเทศ

จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางานในสวน
ของการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง       
คนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2537 พบวาการควบคุมบริษัทจัดหางาน
ในสวนของการสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศนั้นการควบคุมบริษัทที่ไมไดรับอนุญาต
จากทางราชการ ตามมาตรา 30 ที่วา หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํ างานใน              
ตางประเทศ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง1 และหากผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบตัิตาม ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ2   นัน้ผูเขยีนเห็นวา เปนการไมรัดกุมและชัดเจนอยางเพียงพอ 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก โทษจํ าคุก แมจะมีการบัญญัติระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสามปถึงสิบป   
ไวกต็าม แตวาผูที่กระทํ าผิดตามบทบัญญัตินี้เปน “ นิติบุคคล ” และทํ าการฝาฝนโดยหลอกลวง   
ตมตุนคนหางาน โดยไมไดรับอนุญาต นิติบุคลนั้น ก็ไมอาจจะถูกลงโทษจํ าคุกได เพราะโดยสภาพ
ขอเท็จจริงแลวไมอาจกระทํ าได และถึงแมวาจะมีการบัญญัติให ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษตามนิติบุคคล แตเนื่องจากตัวผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
และมีขอตอสูวาตนเปนเพียงผูแทนของนิติบุคคลเทานั้น  และมิไดมีสวนในกระทํ าความผิดของ   
นิติบุคคลนั้นได

ดงันัน้การกํ าหนดโทษจํ าคุก แกนิติบุคคลตามมาตรานี้จึงไมเปนประโยชนตอการ
ควบคมุบริษัทจัดหางานที่ทํ าการฝาฝนกฎหมายนี้ไดแตอยางใด 3

ประการที่สอง โทษปรบั การกํ าหนดโทษปรับสํ าหรับนิติบุคคลไวตั้งแตหกหมื่น
บาทถงึสองแสนบาท ถือวาเปนอัตราโทษที่นอยเกินไป ทํ าใหผูกระทํ าความผิดที่เปนนิติบุคคล ไม
เข็ดหลาบ  และกระท ําผิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การกํ าหนดโทษปรับดังกลาวจึงไมรัดกุมเพียงพอที่
จะยับยั้งพฤติกรรมของบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ เนื่องจากในการหลอกลวง            

                                                          
1  มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537.
    ราชกิจจานุเบกษา . ฉบบักฤษฎกีา เลม 111 ตอนที่ 28 ก . 30 มถิุนายน 2537 . หนา 1.
2  มาตรา 82. แหลงเดิม.
3  มาตรา 92. แหลงเดิม.
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ตมตุนคนหางาน  มีรายไดจากการเรียกเก็บคาบริการนั้นมีจํ านวนมากกวาสิบลานบาท  ดังนั้นโทษ
ปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท จึงเปนอัตราโทษที่นอยเกินไป และเมื่อพิจารณา         
ประกอบโทษทางอาญาที่กํ าหนดไวในกฎหมาย  ก็ไมสามารถยับยั้งพฤติกรรม   เชนนี้ได

2)  ความไมรัดกุมและชัดเจนของการควบคุมบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหสงแรงงาน
ไทยไปทํ างานในตางประเทศ

จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางานในสวนของ
การสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 พบวาการควบคุมบริษัทจัดหางานในสวนของ
การสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศนั้น การควบคุมบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ      
มีดังนี้

(1) ในกรณทีีผู่รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ประสงคจะรับ
สมคัรหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา ใหยื่นคํ าขอตอนายทะเบียน4 หากฝาฝน
จะตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท5

จะเห็นไดวาอัตราโทษปรับดังกลาว เปนอัตราโทษที่นอยเกินไปทํ าใหไมรัดกุม
อยางเพียงพอที่จะยับยั้งพฤติกรรมอันมิชอบดวยกฎหมาย ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหสงแรงงาน
ไทย ไปท ํางานในตางประเทศ เนื่องจากบริษัทเหลานั้นมีรายไดและผลประโยชนหลายสิบลานบาท
จากการรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา จึงทํ าใหปญหาการหลอกลวงตมตุนรับสมัครงาน      
ลวงหนากันเปนจํ านวนมากในปจจุบันและทํ าใหคนหางานไดรับความเสียหายโดยสูญเสียทรัพยสิน 
และเงินทองเปนจํ านวนมากมาย

(2) ในกรณทีีก่ฎหมายบัญญัติวาการจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศผูรับ
อนญุาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศตองปฏิบัติดังตอไปนี้6

(2.1) สงสญัญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศหรือตัวแทน
จดัหางานท ํากับคนหางานตออธิบดี ตลอดจนเงื่อนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศ หรือ

                                                          
4   มาตรา 35. แหลงเดิม.
5   มาตรา 74. แหลงเดิม.
6   มาตรา 36. แหลงเดิม.
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ตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํ านาจจากนายจางดังกลาวทํ ากับคนหางานและหลักฐานอื่นที่อธิบดีประกาศ
ก ําหนดเพื่อพิจารณาอนุญาตกอนสงคนหางานไปตางประเทศ หากฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไม
เกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ7

 (2.2) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑและวิธีการ ณ 
สถานพยาบาลที่อธิบดีประกาศกํ าหนด หากฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท8

 (2.3)  สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือ ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมพัฒนา
ฝมอืแรงงานประกาศกํ าหนด หากฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท9

(2.4)   สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือ  แลวเขารับการอบรม
เกีย่วกบักฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํ างาน ตลอดจนสภาพ
การจาง ณ สํ านักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํ านักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอื่น
ใดทีอ่ธิบดีประกาศกํ าหนด หากฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท10

(2.5)  สงบัญชีรายช่ือและสถานที่ทํ างานในตางประเทศ  ของคนหางานพรอม
ทัง้ส ําเนาสญัญาจางแรงงาน ใหแกนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่คนหางาน
ออกเดนิทาง หากฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท11

(2.6) แจงเปนหนังสือโดยแนบบัญชีรายช่ือและ สถานที่ทํ างานในตางประเทศ
ของคนหางานตาม(5) ใหสํ านักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทํ างานทราบภายใน
สิบหาวนันบัแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง ในกรณีที่ไมมีสํ านักงานแรงงานไทยในประเทศ
ดงักลาว ใหแจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายในระยะ
เวลาดังกลาวหากฝาฝน  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท12

                                                          
7  มาตรา 78. แหลงเดิม.
8  มาตรา 75.  แหลงเดิม.
9  มาตรา 74.  แหลงเดิม.
10  มาตรา 75. แหลงเดิม.
11  มาตรา 75. แหลงเดิม.
12  มาตรา 75. แหลงเดิม.
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(2.7) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบ ของเดือน
ถัดไปเปนประจํ าทุกเดือน ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดเดินทางไปทํ างานตามสัญญาจัดหางาน
หากฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท13

สรุปไดวา  อัตราโทษจํ าคุกตํ่ าเกินไป  ประกอบกับไมมีผลในทางปฏิบัติและโทษ
ปรับนัน้ถือวาเปนอัตราโทษที่นอยเกินไป ไมรัดกุมอยางเพียงพอที่จะยับยั้งพฤติกรรมอันมิชอบดวย
กฎหมายของบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหสงแรงงานไทยไปทํ างานตางประเทศ  เนื่องจากไมเกรงกลัว
ตอบทบญัญัติของกฎหมายดังกลาวทํ าใหบริษัทจัดหางานฝาฝนตอกฎหมายเปนประจํ า

(3)  ในกรณรัีบเงินคาบริการจัดหางานลวงหนา  ที่กฎหมายบัญญัติวา หามมิให         
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการ
ลวงหนาเกินสามสิบวันกอนเดินทาง ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานใน
ตางประเทศอาจรองขอตอนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวได และเมื่อ
นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเห็นสมควรจะขยายระยะเวลาดังกลาวใหก็ได แตการขยาย
ระยะเวลาใหกระทํ าไดเพียงครั้งเดียวมีกํ าหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน14  หากฝาฝน ตองระวางโทษ
จํ าคุกไมเกินหนึ่งปและปรับหาเทาของคาบริการและหรือคาใชจายที่เรียกเกินหรือเรียกลวงหนาหรือ
สามเทาของเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่รับไวเปนประกันคาบริการและหรือคาใชจายดังกลาว15 

จากที่ไดกลาวมาขางตนในปจจุบันยังไมมีมาตรการที่รัดกุมและชัดเจนเพียงพอ 
เนือ่งจากบริษัทจัดหางานยังมีพฤติการณ การเรยีกเก็บเงินลวงหนาเกินกวาที่กฎหมายอนุญาตอยู
อยางมากมายโดยไมเกรงกลัวตอโทษจํ าคุกและโทษปรับจํ านวนดังกลาว เพราะมีรายไดและมี
ผลประโยชนจาการเรียกหรือรับคาบริการลวงหนาจากคนหางาน  เปนจํ านวนหลายสิบลาน

(4)   ในกรณทีีค่นหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํ างานแลว   ไมไดงานตาม
ทีก่ ําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศตองดํ าเนินการ
ดังตอไปนี้ 16

                                                          
13  มาตรา 74. แหลงเดิม.
14  มาตรา 38. แหลงเดิม.
15  มาตรา 79. แหลงเดิม.
16  มาตรา 39. แหลงเดิม.
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(4.1)   จดัการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย  โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก
คาอาหาร และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จํ าเปน ใหแกคนหางานจนกวาคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย17 หากฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจํ าทั้งปรับ18

(4.2) แจงเปนหนังสือใหสํ านักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบภายใน           
สิบหาวนั ถาไมมีสํ านักงานแรงงานไทย ใหแจงสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น
หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบ และสง
สํ าเนาหนงัสือดังกลาวใหสํ านักงานทะเบียนจัดหางานกลางทราบดวย19  หากฝาฝนตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท20

อยางไรก็ดี แมมาตรา 39 ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่ปองกันคนหางาน ที่ถูกสง ไปทํ างาน
ตางประเทศแลวไมไดทํ างาน หรือที่เรียกวาถูก “ลอยแพ” หรือแมแตจะไดงานแตก็มิใชงานตามที่ได
ก ําหนดไวในสัญญาจาง ทํ าใหคนหางานไมไดรับความเปนธรรม  เพราะตองถูกเอารัดเอาเปรียบ
และตองตกทกุขในตางประเทศเปนจํ านวนมาก แตยังเปนเพียงมาตรการปลายเหตุที่กํ าหนดหนาที่
ของบรษิัทจัดหางานใหตองมีหนาที่ตามมาตรา 39(1) หรือ 39(2) แลวแตกรณี และหากไม
ด ําเนนิการจดัการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย หรือ ไมแจงเปนหนังสือใหสํ านักงาน
แรงงานไทยทราบ ก็จะมีโทษเพียงเล็กนอย คืออาจถูกปรับ แค ส่ีหมื่นบาท หรือ ปรับแค หาพันบาท
แลวแตกรณี ซ่ึงถือวาไมรัดกุมและชัดเจนอยางเพียงพอที่จะปองกันมิใหคนหางานถูกหลอกไป
“ลอยแพ” เนือ่งจากมีโทษจํ าคุกเพียงเล็กนอยและไมมีบทกํ าหนดโทษปรับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทีจ่ะสกดักัน้ หรือยับยั้งการกระทํ าผิดของบริษัทจัดหางานดังกลาว จึงทํ าใหยังคงมีปญหาคนหางาน
ถูกเอารัดเอาเปรียบในตางประเทศอยูอยางตอเนื่องในปจจุบัน

(5)  ในกรณทีีค่นหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํ างานแลวไดคาจางตํ่ ากวา
หรือไดต ําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืน  ไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน คนหางาน
จะขอใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศไทย

                                                          
17  มาตรา 39(1). แหลงเดิม.
18  มาตรา 80. แหลงเดิม.
19  มาตรา 39(2). แหลงเดิม.
20  มาตรา 81. แหลงเดิม.
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หรือจะท ํางานที่ไดคาจางตํ่ ากวาหรือไดตํ าแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กํ าหนดไว
ในสญัญาจดัหางานก็ได แตถาคนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศ
ไทยจะตองแจงความประสงคของตนเปนหนังสือ ใหผูรับอนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่อยู
ในประเทศนัน้ ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาจะไดคาจางตํ่ ากวาหรือไดตํ าแหนง
งานหรอืสิทธปิระโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน ในกรณีที่ไมอาจแจงแกผูรับ
อนญุาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตได ใหแจงตอสํ านักงานแรงงานไทย สถานทูตไทยหรือสถาน
กงสลุไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผูที่รับผิดชอบในการดูแล
คนไทยในประเทศนั้น เพื่อแจงตอไปยังผูรับอนุญาต

ในกรณทีีค่นหางานไดแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหนํ าบทบัญญัติ มาตรา 39 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 21

ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํ างานที่ไดคาจางตํ่ ากวาหรือไดตํ าแหนงหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตไมตองรับผิดชอบในการ
จดัการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทย แตตองดํ าเนินการตามมาตรา 39 (2) โดยการ
แจงเปนหนงัสือ ใหสํ านักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบภายในสิบหาวัน ถาไมมีสํ านักงาน
แรงงานไทย ใหแจงสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น
ไดทราบ

       สรุปไดวา  การทีก่ฎหมายกํ าหนดเปดทางใหคนหางานทํ างานที่ไดคาจางตํ่ ากวาหรือ
ไดต ําแหนงหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน ซ่ึงถือวาเปนชองวาง
ของกฎหมาย  เพราะเปนการเปดชองทางและเปดโอกาสใหมีการทํ าสัญญาสองฉบับไวลวงหนา คือ
สัญญาฉบับแรก เปนสัญญาที่ทํ าเพื่อเดินทางไปทํ างานตางประเทศ และสัญญาฉบับที่สองเนื้อหา
สัญญาทีไ่ดรับผลประโยชนตํ่ ากวา ซ่ึงในที่สุดเมื่อคนหางานเดินทางไปถึงตางประเทศแลวยอมไมมี
ทางเลอืกอืน่ เนื่องจากวาไดลงทุนกูยืมเงิน หรือจํ านองที่ดินตางๆ เปนประกันการกูยืมเงินเพื่อเปน
คาใชจายใหแกบริษัทจัดหางานไปแลว จึงจํ าเปนตองฝนใจรับทํ างานที่ไดคาจางตํ่ ากวา หรือได
ต ําแหนงหรือสิทธิประโยชนไมตรงกับสัญญาฉบับแรก โดยที่ไมมีมาตรการทางกฎหมายที่จะ
ควบคมุหรือปองกันมิใหเกิดกรณีเชนนี้ได และแมจะมีบทบัญญัติของมาตรา 46 ที่วาในกรณีที่ผูรับ

                                                          
21 มาตรา 40. แหลงเดิม.
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อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศไมสามารถจัดใหคนหางานเดินทางไดภายใน
ก ําหนดเวลาตาม มาตรา 38 หรือในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางาน
หรือไดคาจางตํ่ ากวาหรือไดตํ าแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญา
จดัหางาน และคนหางานไมประสงคที่จะทํ างานนั้น ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวทั้งหมดใหแกคนหา
งานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกํ าหนดเวลาตามมาตรา 38 หรือนับแตวันที่คนหางานเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย แลวแตกรณี หรือ ในกรณีที่คนหางานไมสามารถทํ างานไดจนสิ้นสุดระยะ
เวลาตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางานผูรับอนุญาต
ตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหา
งานไดท ํางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน หรือ ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง
ตํ ่ากวาทีก่ ําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางานยังประสงคจะทํ างานนั้น ผูรับอนุญาตตองคืน
คาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน แลวก็ตาม

อยางไรกด็ีมาตรการดังกลาว ยังเปนมาตรการที่ไมรัดกุมและชัดเจนเพียงพอที่จะ
ควบคมุและปองกันปญหาการเอารัดเอาเปรียบคนหางาน เพราะวาเปนขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน
ใชเวลา และการหักคาบริการและคาใชจายเพราะเหตุที่ไมไดทํ างานตามสัญญา หรือทํ างานแตได
คาจางตํ ่ากวาหรือตํ าแหนงงานไมตรงนั้น มีความแตกตางกันมากและเกินความสามารถของคน
หางานทีจ่ะเรียกรองติดตามเอาคืนคาบริการสวนนี้จากบริษัทจัดหางานได  ซ่ึงหากบริษัทจัดหางาน
ไมยอมคนืเงินดังกลาว  คนหางานก็ตองฟองรองบังคับคดีตอศาล  ซ่ึงกวาจะไดรับเงินคืนก็ตองเสีย
เวลา  และคาใชจายเปนจํ านวนมาก ไมวาจะเปนคาจางทนายความ คาใชจายในการเดินทางไปศาล
เปนตน  ซ่ึงคนหางานเหลานั้น  ไมอาจกระทํ าได  เพราะไมมีเงิน  นับวาไมเปนธรรมอยางยิ่งตอคน
หางาน  นอกจากนั้นมาตรการทางกฎหมายก็ไมไดกํ าหนดหนาที่หรือความรับผิดอยางเครงครัดให
บริษัทจัดหางานเหลานี้ตองรับผิดในความเสียหายอยางอื่นอันเกิดแตการที่คนหางานตองดํ าเนินการ
หาเงินทุนมาเปนคาใชจายในการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศและถึงแมวาในกรณีที่ผูรับ
อนุญาตมิไดปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม กฎหมายจะใหอํ านาจแก
นายทะเบียนจัดหางานกลางหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตาม         
มาตรา 31 (7) คนืใหแกคนหางาน ก็ตาม แตการหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวตองไปหักจาก
หลักประกันตามที่บริษัทไดวางไวคืนแกคนหางาน ซ่ึงบางกรณีหลักประกันอาจไมเพียงพอตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
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4.2  วเิคราะหกรณีท่ีทํ าใหคนหางานไมไดรับความคุมครองในการไปทํ างานในตางประเทศ
กรณทีีท่ ําใหคนหางานไมไดรับความคุมครองในการไปทํ างานในตางประเทศ เนื่องจาก

ในปจจุบัน  ความตองการในการทํ างานของคนหางานนั้นมีมากกวางานที่จะรองรับ  ทํ าใหเกิดการ
แกงแยงในเรื่องของการทํ างาน  จึงเปนการเปดชองใหกับบริษัทจัดหางานเอาเปรียบคนหางานใน
รูปตาง ๆ มากกวาในอดีต ดังนี้

4.2.1  การท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
ในการจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างาน

ในตางประเทศ  ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุมครองคนหางาน
พ.ศ.2528    ดังนี้ 22

1) สงสัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ  หรือตัวแทนจัดหางาน
ท ํากบัคนหางานตออธิบดี  ตลอดจนเงื่อนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศ  หรือตัวแทน
ซ่ึงไดรับมอบอํ านาจจากนายจางดังกลาวทํ ากับคนหางาน  และหลักฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกํ าหนด
เพือ่พิจารณาอนุญาตกอนสงคนหางานไปตางประเทศ

2) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ  และวิธีการ ณ สถานพยาบาลที่
อธิบดีประกาศกํ าหนด

3) สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมฝมือแรงงานกํ าหนด

4) สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํ างาน  ตลอดจนสภาพการ
จาง ณ สํ านักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํ านักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอื่นใด
ทีอ่ธิบดีประกาศกํ าหนด

5) สงบัญชีรายช่ือและสถานที่ทํ างานในตางประเทศของคนหางาน พรอมทั้งสํ าเนา
สัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบยีนจดัหางานกลางภายในเจด็วนันบัแตวนัทีห่าคนงานออกเดนิทาง

                                                          
22  มาตรา 36. แหลงเดิม.
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6) แจงเปนหนังสือโดยแนบบัญชีรายช่ือและสถานที่ทํ างานในตางประเทศของคนหา
งานตาม ขอ  5  ใหสํ านกังานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทํ างานทราบภายใน    สิบหาวัน
นบัแตวนัทีค่นหางานเดินทางไปถึง  ในกรณีที่ไมมีสํ านักแรงงานไทยในประเทศดังกลาว ใหแจง
เปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น  หรือสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสลุไทยหรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกลาว

7) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปเปน
ประจํ าทุกเดือน  ในกรณทีีย่งัมีคนหางานไมไดเดินทางไปทํ างานตามสัญญาจัดหางาน

ความใน (3) ไมใชบังคับกับคนหางานที่มีใบรับรองการทดสอบฝมือในสาขาที่จะไป
ทํ างานอยูแลว

รายงานตาม (7) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดบทบัญญัติดังกลาวตราขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค  เพือ่ใหบริษทัจัดหางานทํ าสัญญาจัดหางานกับคนหางาน  และคนหางานจะไดงานทํ า
ตามวัตถุประสงค ตามสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ แตจากการศึกษาขั้นตนพบวา คนหางาน
มักถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียเปรียบจากทางผูจัดหางาน หรือบริษัทจัดหางานในเรื่องเงื่อนไข       
ตางๆ เสมอ ไมวาจะเปนในเรื่องของการไดงานไมตรงตามที่กํ าหนดไวในสัญญาและเงื่อนไข         
ตาง ๆ  ทีบ่ดิเบอืนไปจากหลักเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด

จากการศึกษาพบวา  ปญหาดงักลาวกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนคนหางาน 
ซ่ึงมีสาเหตุสวนใหญมาจากบริษัทจัดหางานทั้งที่ไดรับ และไมไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมาย
กํ าหนด สวนใหญมักไมมีการทํ าสัญญาระหวางบริษัทจัดหางานกับคนหางานใหเปนไปตามที่
กฎหมายก ําหนดไว  ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาขึ้นในภายหลังและกอใหเกิดความเสียหายตอคนหางาน
แลว  บริษัทจัดหางานก็จะปฏิเสธความรับผิดโดยอางวาความเสียหายที่เกิดขึ้นไมสามารถใชบังคับ
ไดในฐานะคูสัญญา  เพราะไมไดมีการทํ าสัญญาระหวางฝายบริษัทกับฝายคนหางานไว  หรือบาง
กรณีมีการทํ าสัญญาระหวางบริษัทจัดหางานกับคนหางานที่ประสงคจะเดินทางไปทํ างาน             
ตางประเทศ แตสัญญานั้นมักจะไมตรงกับความเปนจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดตอกฎหมายจัดหางาน
ในการสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ซ่ึงการทํ าสัญญานั้นคนหางานบางคนก็รูถึงความ          
เสยีเปรียบหรือความไมเปนธรรมแตไมมีโอกาสและความสามารถในการตอรอง  กับบริษัทจัดหา
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งานที่อยูในฐานะคูสัญญาที่มีอํ านาจตอรองมากกวาการจํ ายอมของคนหางานสวนมากมักเกิดจาก
ความตองการรายไดที่เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบอาชีพในตางประเทศ  ท ําใหเกิดปญหาในเวลา
ฟองรองบงัคับคดี   เนื่องจากขาดพยานหลักฐาน  จึงทํ าใหแพคดีในที่สุด  เพราะในการพิจารณาคดี
ของศาลโดยหลักแลว  ศาลจะรับฟงพยานเอกสารเปนหลัก

4.2.2   การเรียก หรือรับคาบริการเกินกวาอัตราที่กฎหมายกํ าหนด
ตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ไดมีการกํ าหนดหาม

มใิหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศเรียก หรือรับคาบริการจากคนหางาน เกิน
กวาทีก่ฎหมายกํ าหนดไวกลาว คือ 23

หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการจาก
คนหางานไวเปนการลวงหนาเกินสามสิบวันกอนการเดินทาง   ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนผูรับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศอาจรองขอตอนายทะเบียนจัดหางานกลาง  เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาดงักลาวได  และเมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเห็นสมควรจะขยายระยะเวลา
ดงักลาวใหกไ็ด  แตการขยายระยะเวลาใหกระทํ าไดเพียงครั้งเดียวมีกํ าหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน

การเรียกหรือรับเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทํ าไดเฉพาะงานตามสัญญาที่ไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา 36 แลวเทานั้น

สรุปไดวา  ในเรือ่งของคาใชจายตาง ๆ รวมทั้งคาบริการในการจัดหางาน มักถูกเรียก
เกบ็จากคนหางานกอนเสมอ  นอกจากนั้นยังเรียกเก็บในจํ านวนที่สูงเกินกวาที่กฎหมายกํ าหนดไว   
และมกัจะถูกบริษัทจัดหางานปฏิเสธการคืนเงิน เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามที่ไดทํ า
สัญญาตกลงกันไว  ปญหาดังกลาวสงผลใหประชาชนคนหางานไมไดรับความเปนธรรมและไดรับ
ความเสยีหาย  เนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานอยูเสมอ 

4.3  วเิคราะหในเรื่องการฝกอาชีพ และการอบรมที่ขาดประสิทธิภาพ
คนหางานสวนมากที่พบในปจจุบัน สวนมากมักยอมเขาทํ างานทั้งๆ ที่ตนยังไมมี

ประสบการณ ขาดความรูความเขาใจในลักษณะงานที่ตองรับผิดชอบ  ท ําใหการทํ างานขาด  ประ-
สิทธิภาพ ทํ าใหบริษัทหรือนายจางในตางประเทศที่รับคนหางานเขาทํ างาน เปลี่ยนงาน            

                                                          
23 มาตรา 38 . แหลงเดิม.
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เปลีย่นหนาที่ หรือลดคาใชจายและคาจางในภายหลัง ตลอดจนคนหางานบางรายถึงกับถูกไลออก
จากงาน  ซ่ึงปญหาดังกลาวยังไมมีหนวยงานสํ าหรับการควบคุมดูแล หรือเขาไปรับผิดชอบอยาง
จริงจัง

4.3.1  การขาดกฎหมายที่ใชในการควบคุมการฝกอาชีพคนหางาน
ในเรือ่งของการฝกอาชีพตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528 ในสวนของการจัดหางานและคุมครองคนหางานเพื่อไปทํ างานใน
ตางประเทศที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน   แมจะมกีารกํ าหนดใหฝกอาชีพโดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เปนทีรั่บรองแลวก็ตาม แตสถาบันดังกลาวก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใหความรูความ
เขาใจแกคนหางาน อีกทั้งยังไมมีกฎหมายใดที่กํ าหนดถึงหลักเกณฑในการใหการฝกอาชีพแกคน
หางานของบริษัทจัดหางานเอกชน  ที่ตองการจัดสงแรงงานไปทํ างานในตางประเทศ

 กลาวโดยสรุปคือปญหาดังกลาวทํ าใหคนหางานที่ประสงคจะไปทํ างานในตางประเทศ  
ไมไดรับการฝกอาชีพตามมาตรฐานสากล  อันเปนเหตุใหคนหางานไมไดรับความรูและความเขาใจ
ในอาชีพที่ตนประสงคจะทํ าอยางแทจริง  เมื่อไปทํ างานจึงไมสามารถปฏิบัติงานไดจริง  ทํ าใหถูก
เปลี่ยนงาน  หรือบางรายรุนแรงจนถึงขั้นเลิกจาง

4.3.2  การขาดกฎหมายที่ใชในการควบคุมการอบรมคุณภาพคนหางาน
ในเรื่องของการอบรมตามที่ไดกลาวมานั้น  ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน  พ.ศ. 2528 ในสวนของการจัดหางานและคุมครองคนหางานเพื่อไปทํ างานในตาง
ประเทศที่บังคับใชในปจจุบัน ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใหความรูความเขาใจแกแรงงาน 
อีกทั้งยังไมมีกฎหมายใดที่กํ าหนดถึงหลักเกณฑในการใหการอบรมแกคนหางานของบริษัทจัดหา
งานเอกชนที่ตองการจัดสงแรงงานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ อยางชัดเจน

 ซ่ึงปญหาในประเด็นนี้ถือเปนสวนที่มีความสํ าคัญอยางยิ่ง  อันจะสงผลใหการทํ างาน
ของคนหางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากที่ผานมาจะเปนการพัฒนาฝมือแรงงานมากกวา
การอบรมใหความรูแกคนหางานกอนเขาทํ างาน  เชน ในเรื่องของวิธีปฏิบัติเมื่อพบปญหาการเอา
เปรยีบจากนายจางในรูปแบบตาง ๆ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสายงานที่ใชบังคับอยูในประเทศที่
แรงงานไทยไปสังกัดอยู  หรือกรณีที่ตองการติดตอขอความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ เมื่ออยูตาง
ประเทศ
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4.4. วเิคราะหในเรื่องการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน
กรณกีารบงัคับใชกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน เพื่อใหคนหางานไดรับความ

คุมครอง  สามารถพิจารณาไดในประเด็นดังตอไปนี้
4.4.1 การบงัคบัใชกฎหมายกับหนวยงาน เกี่ยวกับเจาหนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายของบริษัทจัดหางาน ในการตรวจตราและจับกุมบริษัทจัดหางานที่จัดตั้งขึ้นโดยผิด
กฎหมาย

4.4.2  การบงัคบัใชกฎหมาย กับหนวยงานชวยเหลือคุมครองคนหางาน

4.4.1  การบงัคับใชกฎหมายกับหนวยงาน เก่ียวกับเจาหนาท่ีในการควบคุมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของบริษัทจัดหางาน   ในการตรวจตราและจับกุมบริษัทจัดหางานที่จัดตั้งขึ้นโดยผิด
กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528   ไดมีการบัญญัติหลัก
เกณฑและคณุสมบัติในการขอจดทะเบียน เพื่อเปนบริษัทจัดหางานที่ถูกตองตามกฎหมายไวดังนี้

การขออนุญาต
ผูใดจดัหางานใหคนหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ  จะตองไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนจัดหางานกลาง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง 24

คณุสมบัติผูขออนุญาต
ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศตองเปนบริษัทจํ ากัด หรือบริษัท

มหาชนจ ํากัดกับมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 25

 (1) มีทุนจดทะเบียนและชํ าระแลวตามที่กฎหมายกํ าหนดในกฎกระทรวงแตตองไม
นอยกวาหนึ่งลานบาท

                                                          
24 มาตรา 30 . แหลงเดิม.
25 มาตรา 31 .แหลงเดิม.
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(2) มีทุนเปนของผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ ของจํ านวนผูถือหุน  
ทั้งหมด และจะตองมีจํ านวนผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนผูถือหุน          
ทั้งหมด

(3)   ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
(4)   ไมเปนผูอยูในระหวางสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
(5)   ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(6)   มผูีจดัการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  9
(7)   มหีลักประกนัเปนจํ านวนเงินตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง  แตตองไมนอยกวา

หาลานบาท วางไวกบันายทะเบยีนจดัหางานกลางเพือ่เปนหลักประกนัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
นี้

สาเหตุที่ตองกํ าหนดหลักเกณฑดังกลาวไว ก็เพื่อวัตถุประสงคในการใหความคุมครอง
แกคนหางาน และสะดวกในการควบคุมผูประสงคจัดตั้งบริษัทจัดหางานเพื่อสงแรงงานไปทํ างาน
ในตางประเทศ

จากการศึกษาพบวาในปจจุบัน มีบริษัทจัดหางานเปนจํ านวนมากที่ไมไดจดทะเบียน   
จดัหางาน  หรือ  บริษัทจัดหางานเถื่อน หรือบริษัทจัดหางานที่ไมไดมาตรฐานเกิดขึ้นมากมาย  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะบริษัทจัดหางานเหลานั้นมีเงินทุนนอย ไมเพียงพอที่จะใชในการจดทะเบียน           
ดงันัน้ พวกทีมุ่งแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายในรูปแบบตาง ๆ จึงมีมาก โดยเฉพาะ
การหลอกลวงในรูปแบบของบริษัทจัดหางานเอกชน  เพราะดูมั่นคงและนาเชื่อถือมาก  จึงเปนเหตุ
ใหมบีริษทัจดัหางานที่มิไดจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้น   เพราะภาครัฐขาดการ
ควบคุมและการตรวจสอบในเรื่องดังกลาว  นอกจากนั้นภาครัฐเองยังไมมีหนวยงานที่มีหนาที่         
รับผิดชอบโดยตรง ในการนํ าเอากฎหมายไปบังคับใชกับบริษัทจัดหางานที่ตองการสงคนไปทํ างาน
ในตางประเทศ

4.4.2  การบงัคบัใชกฎหมาย กับหนวยงานชวยเหลือคุมครองคนหางาน
ปญหาเกี่ยวกับการใหการอบรมแกคนหางานกอนที่จะเขาทํ างานกับนายจางนั้นปจจุบัน

ยงัไมมบีทบญัญตัิทางกฎหมายบังคับในเรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจน และไมมีหนวยงานที่จะคอยให
ความชวยเหลือ และคุ มครองแกคนหางานไมวาจะเปนในเรื่องการอบรมแกคนหางานกอน           
เขาทํ างาน การกํ าหนดมาตรฐานคนหางานกอนเขาทํ างาน หรือแมแตการกํ าหนดถึงมาตรฐาน           
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ของคนหางานหลังจากที่ทํ าการอบรมมาแลว กอนที่จะเขาทํ างานไมมีความรูขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบตังิาน  หรือไมมีความชํ านาญเปนพิเศษในงานเฉพาะเรื่องที่ตองอาศัยฝมือ  ไมสามารถทํ างาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

สรุปไดวา การที่ไมมีการจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรขึ้นมาดูแลในเรื่องของการให      
การอบรม และคุมครองคนหางานนั้น   ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทํ าใหไมมีผูนํ าบทบัญญัติของกฎหมายไป
บงัคบัใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทํ าใหคนหางานที่ตองการไปทํ างานในตางประเทศไดรับ
ความเดือดรอน  และมักจะไดทํ างานที่ไมตรงกับวิชาความรู  ความสามารถของตน ซ่ึงสงผล
กระทบแกแรงงานในตางประเทศบางรายถึงกับลดขั้นเงินเดือน  ถูกเปลี่ยนงาน  และบางรายถึงกับ
ถูกไลออกจากงาน  เปนตน

4.5  วเิคราะหกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศที่ขาดประสิทธิภาพ
สํ าหรับกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทยนัน้มีขอจํ ากัดทางกฎหมายที่เปนอุปสรรค  และไมไดใหความคุมครองแกคนหางานไทย  ที่ไป
ทํ างานในตางประเทศ  ซ่ึงถือวาไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยเปนอยาง
มาก ทํ าใหกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ ไมสามารถใชไดครอบคลุม  
อีกทัง้ไมสามารถใหความคุมครองและความมั่นคงในการออมเงิน  เพื่อไวใชจายในภายหลังจากที่
เดนิทางกลบัจากการทํ างานในตางประเทศแกคนหางานที่เดินทางไปทํ างานในตางประเทศ

4.5.1  การจดัสงเงินเขากองทุนในกรณีเดินทางผานบริษัทจัดหางานเอกชน
หลักเกณฑในการสงเงินเขากองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ  

ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528   ไดก ําหนดไวดังตอไปนี้

หนาท่ีในการสงเงินเขากองทุน
ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ  จดัใหนายจางในตางประเทศซึ่ง

ท ําสัญญาจางแรงงานกับคนหางาน  สงเงินเขากองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  52  สํ าหรับคนหางาน
แตละคน ถาไมอาจจัดใหนายจางสงเงินดังกลาวได  ใหเปนหนาที่ของผูรับใบอนุญาตตองสงเงินเขา
กองทุน

ในกรณีที่สํ านักงานจัดหางาน  กรมการจัดหางานเปนผูจัดหางานใหคนหางานเพื่อ        
ไปท ํางานในตางประเทศ ใหอธิบดีเปนผูจัดใหนายจางสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  ถาไมอาจ
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จดัใหนายจางสงเงินดังกลาวได  และคนหางานแสดงความประสงคที่จะไปทํ างานในตางประเทศ         
โดยยินยอมสงเงินเขากองทุนดวยตนเอง ใหอธิบดีมีอํ านาจเรียกเก็บเงินจากคนหางานเพื่อสงเขา 
กองทุนได26

จากการศึกษาพบวา  มปีญหาเกี่ยวกับการสงเงินเขากองทุนที่ทางภาครัฐไมสามารถควบ
คุมจัดเก็บไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบไม
สามารถบังคับใชกฎหมายในเรื่องการสงเงินเขากองทุนจากนายจางตางประเทศ หรือบริษัทผูรับใบ
อนุญาตจัดสงคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ จึงทํ าใหเกิดปญหาการขาดแคลนเงินทุนที่ใช
สํ าหรับหมนุเวียนในกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ

4.5.2  การจายเงินจากกองทุน
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2528  ไดกํ าหนดถึงหลัก

เกณฑในการจายเงินจากกองทุนดังนี้

เงนิจากกองทุนสามารถใชจายไดในกิจการดังนี้
(1) จดัการใหคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย
(2) ใหการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไป หรือจะไปทํ างานในตางประเทศ  หรือทายาท

โดยธรรมของบุคคลดังกลาว
(3) การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํ างาน

ในตางประเทศ
ทัง้นี ้ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด 27

สรุปไดวา  คนหางานที่ไปทํ างานในตางประเทศ  ไมไดรับความเดือดรอนเฉพาะกอน
การเดนิทางไป  หรือระหวางการทํ างานในตางประเทศเทานั้น  แตคนหางานที่เดินทางไปทํ างานใน
ตางประเทศยังคงไดรับความเดือดรอนอยางมากภายหลังจากที่เดินทางกลับเขามาในประเทศไทย  
ไมวาจะเปนกรณีที่เงินที่สงกลับมานั้นถูกใชหมดไปโดยที่คนหางานในตางประเทศไมสามารถรับรู
และปองกัน หรือปกปองผลประโยชนของตนได

                                                          
26  มาตรา 37 . แหลงเดิม.
27  มาตรา 53 . แหลงเดิม.
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป
การทีแ่รงงานไทยไดออกไปทํ างานในตางประเทศ  ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อน

ยายแรงงานระหวางประเทศ    สาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหแรงงานเคลื่อนยายจากประเทศบานเกิดของตน   
ไดแก

อัตราการวางการงานในประเทศและตางประเทศที่ไมสมดุลกันและระดับคาจางที่      
ตํ ่ากวา  เมื่อเทียบกับตางประเทศ และอาชีพที่มีลักษณะเดียวกันถาเปรียบเทียบกันในเรื่องคาจางหรือ
เงินเดือนที่ไดรับขณะทํ างานในประเทศ อีกทั้งการขาดสิ่งจูงใจสํ าหรับความกาวหนาในอาชีพ     
แรงงานที่มีความรูความชํ านาญสูง แตไมสามารถมีโอกาสกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่ในประเทศ
ของตนเอง  ยอมเกิดความรูสึกอยากเคลื่อนยายไปทํ างานในตางประเทศ  เพราะตองการความ        
กาวหนาในอาชีพ  ประการตอมา นโยบายกํ าลังคนที่ไมเหมาะสม   ประเทศดอยพัฒนาไมมีการวาง
แผนพัฒนากํ าลังคน เปนเหตุใหกํ าลังแรงงานบางสวนกลายเปนแรงงานสวนเกินได ทํ าใหคน         
ดงักลาว  ตองการเคลื่อนยายออกไปขางนอกประเทศได นอกจากนั้น ปจจัยทางสังคมและการเมือง
ทํ าใหแรงงานบางสวนอาจตองการอพยพเคลื่อนยายไปตางประเทศ เปนเพราะไมพอใจในสภาพ
สังคมและการเมืองที่เปนอยู  อันเนื่องมาจากความวุนวายและความแตกตางของกลุมการเมืองใน
ประเทศ

วธีิการเดนิทางไปทํ างานในตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมายแบงออกได เปน 6  วิธี
หลัก ๆ ดังตอไปนี้

 1)  การเดนิทางไปทํ างานในตางประเทศดวยตนเอง  
2)  คนงานเกาที่เดินทางกลับไปทํ างานใหม  ( RE – ENTRY )  
3)  กรมการจัดหางานจัดสงไป      
4)  นายจางพาไปทํ างาน     
5)  นายจางพาไปฝกงาน
6) บริษัทจัดหางานจัดสง
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ในป  พ.ศ. 2548  มีคนหางานไดเดินทางโดยผานบริษัทจัดหางาน  มีจํ านวนมากถึง
55,115  คน  ซ่ึงนบัวาเปนจํ านวนที่มาก  เมื่อเทียบกับจํ านวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํ างานใน
ตางประเทศทั้งหมด   การดํ าเนินธุรกิจจัดสงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศ  โดยบริษัทจัดหา
งานมกีารพฒันารูปแบบ และกระบวนการในการจัดสงแรงงานใหไปทํ างานในตางประเทศมาอยาง
ตอเนือ่ง   โดยใน  ป  พ.ศ. 2548  มีบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตใหดํ าเนินการจัดสงแรงงานไทย
ไปท ํางานในตางประเทศจํ านวนมากถึง 239 บริษัท   ซ่ึงบริษัทจัดหางานเหลานี้ไดกระจายไป
ทั่ว   ภมูภิาคตางๆ  ของประเทศ โดยบริษัทจัดหางานสวนใหญมีสถานประกอบการตั้งอยูในพื้นที่
ชุมชนเปนสวนใหญ  เชน กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ชลบุรี  ระยอง  ขอนแกน สงขลา  ภูเก็ต
เปนตน  เนื่องจากสถานที่ตั้งบริษัทจัดหางานดังกลาวตองใกลตอกลุมเปาหมาย คือแรงงานคนไทย
ทีต่องการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ

สํ าหรับในชัน้นี้  ผูเขียนศึกษาเฉพาะกรณีปญหาเกี่ยวกับบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานให
สงแรงงานไทยไปทํ างานกับนายจางตางประเทศ กลาวคือ

การเดินทางไปทํ างานโดยวิธีนี้ เปนกรณีที่คนหางานไดไปทํ างานในตางประเทศโดย
ผานทางบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางาน  โดยการสมัครงานกับนายจางตางประเทศ   ผานทางบริษัท   
ผูรับอนญุาตจัดหางานในประเทศไทย คนหางานที่เดินทางไปทํ างานตางประเทศในปจจุบันเดินทาง
โดยวิธีนี้จํ านวนมากและเปนประเภทที่มีปญหามากที่สุด ซ่ึงปญหาที่ผู สมัครไปทํ างานใน                
ตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน  คือถูกหลอก  เพราะไมไดตรวจสอบสถานะของผูรับสมัครงาน
หรือสมคัรงานกับสาย  หรือนายหนา   ไมไดสมัครงานกับผูจัดหางานโดยตรง  ซ่ึงสมัครงานโดย
เชื่อคํ าชักชวนหรือโฆษณาและมักถูกเรียกเก็บคาบริการ และคาใชจายที่เกินกวาอัตราที่กฎหมาย
ก ําหนด  หรือการเอาเปรียบในรูปแบบของคาจางแรงงาน  หรือสัญญาจางแรงงานที่ไมเปนธรรมที่
เกดิจากการหลอกลวง  หรือสมยอมของแรงงานที่ไมมีอํ านาจในการตอรองในขณะเขาทํ าสัญญา

ดังนั้นในเบื้องตนสํ าหรับคนหางานที่ตองการเดินทางไปงานในตางประเทศจึงควร
ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้

1. บริษัทตองแสดงใบอนุญาตจากการจดทะเบียนไวในที่เปดเผย และเห็นไดชัด ณ 
สํ านักงานที่ไดรับอนุญาต

2. การเรยีกเก็บคาบริการ(คาหัว) บริษัทจะตองออกใบรับเงินใหเปน   หลักฐาน
3. การจายเงินควรจะตองขอดูบัตรประชาชน หรือควรทราบวาตนจายเงินใหกับใคร
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4. ช่ือ – นามสกุล วันเวลา สถานที่จายเงิน ควรมีพยานหลักฐานหรือบุคคลรูเห็นดวย
5. ไมควรจายเงินคาบริการ(คาหัว) เปนเงินสด ควรจายผานธนาคาร เชนซื้อดราฟตหรือ

ตัว๋แลกเงนิสั่งจายใหกับบริษัทจัดหางานโดยตรงหรือ  ขอคํ าแนะนํ าจากธนาคาร
6. หลังจากจายเงินแลว 1 เดือน ยังไมไดเดินทางใหรีบแจงเจาหนาที่ทันที เพื่อชวย

เรงรัดใหเดินทางไปทํ างานโดยเร็ว หรือใหคืนเงิน

จากการศึกษาพบวา  มีสํ านักงานหรือบริษัทจัดหางานเกิดขึ้นในประเทศไทยเปน   
จํ านวนมาก แตที่มีปญหาการหลอกลวงและปญหาที่เกิดขึ้นกับคนหางานหรือแรงงานไทย ที่ไป
ท ํางานตางประเทศ    มิไดเกิดขึ้นจากตัวสํ านักงานหรือบริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจัดหางาน
เพือ่ไปทํ างานในตางประเทศเทานั้น    ยงัมสํี านักงานหรือบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปทํ างานในตางประเทศตามกฎหมาย โดยเฉพาะสํ านักงานขนาดเล็กและไมไดมาตรฐาน 
ด ําเนนิการในดานการจัดหางานอยางขาดความรับผิดชอบและกอใหเกิดปญหาหลายประการ  เชน 
ปญหาพฤติกรรมอันมิชอบดวยกฎหมายของบริษัทจัดหางาน ปญหาความไมรัดกุมและชัดเจนของ
บริษทัจดัหางานที่ไดรับอนุญาต และไมไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํ างานในตางประเทศ

5.2  ขอเสนอแนะ
จากการศกึษาในชั้นนี้  ผูเขียนพบปญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทจัดหางานในการ

สงแรงงานไทยไปทํ างานในตางประเทศหลายประการ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
และแกไขพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528  ตอไปดังนี้

1.  ใหกรมการจัดหางานรับผิดชอบดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผูรับอนุญาตจัดหางานใหครอบคลุมถึงประวัติ ตลอดจนถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทจัดหางาน
ทีป่ระกอบการ  เพื่อใหความคุมครองแกคนหางานและ ใหเกิดความมั่นคง แกบริษัทจัดหางาน      
จะไดเปนประโยชนแกคนหางาน  ทีส่นใจจะเขาสมัครงานเพื่อไปทํ างานกับบริษัทจัดหางานใน
ตางประเทศอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น

2. ควรมีการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายโดยใหมีความชัดเจนมากขึ้น          
ในเรือ่งคาใชจายที่เรียกรับ  ตามมาตรา 26  โดยกํ าหนดลงไปใหชัดเจน  วาคาใชจายนั้น
หมายความวาเปนเรื่องใดบาง ใชไดครอบคลุมแคไหนเพียงไร และควรกํ าหนดจํ านวนเงินคาใชจาย
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ทีแ่นนอนมใิชกํ าหนดใหเรียกหรือรับคาใชจายไดเทาที่จายจริง เพราะจะเปนชองวางใหบริษัท
จดัหางานแสวงหาผลประโยชนจากคาใชจาย หากมีการขจัดปญหาดังกลาวไดจะทํ าใหคนหางาน
ไดรับความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น

3.  ใหมกีารเพิ่มขอจํ ากัดใหบริษัทจัดหางานที่ตองการจัดสงแรงงานไปทํ างาน
ในตางประเทศ  ใหมีความรับผิดชอบในเรื่องการอบรมขั้นพื้นฐานในอาชีพ เพื่อใหมีความพรอม
ทีจ่ะทํ างานเสียกอน และเนนไปที่เร่ืองของการปฏิบัติตามสัญญาจาง การปฏิบัติไปตามสัญญา
แรงงาน  และวิธีขอรับความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาระหวางการทํ างานในตางประเทศ

4.   ควรนํ ามาตรการทางอาญามาบังคับใช  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
ใหมากขึน้ โดยกํ าหนดใหผูจัดการนิติบุคคลที่กระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุมครอง
แรงงานตองรับโทษจํ าคุก  เชนเดียวกับกฎหมายสถาบันการเงิน  นอกจากนั้นควรกํ าหนดโทษปรับ
ใหสูงขึน้ เพื่อเปนการลงโทษทางเศรษฐกิจ แกผูกระทํ าความผิด จะเปนการเพิ่มหลักประกันและ
ใหความคุมครองกับแรงงานไทย ที่เดินทางไปทํ างานในตางประเทศมากยิ่งขึ้น

5.  ควรพจิารณาและปรับปรุงกฎหมายในสวนของการรับสมัครงาน  โดยหาม
มใิหมีการรับสมัครงานนอกบริษัทจัดหางาน  และหาม “ สาย” หรือ “นายหนา” เปนผูรับสมัครงาน
โดยตรง  นอกจากนั้นควรกํ าหนดหามมิให “สาย” หรือ “นายหนา” เปนผูเรียกรับเงินคาบริการหรือ
คาใชจายใดๆ  จากคนหางาน เพื่อปองกันการหลอกลวงจาก “สาย” หรือ “นายหนาเถื่อน” ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.   ควรมีการปรับปรุง มาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมคน  
หางาน พ.ศ.2528  เกี่ยวกับการเรียกหรือรับ “คาบริการ” โดยหามมิใหบริษัทจัดหางานเรียกหรือ    
รับคาบริการกอนที่คนหางานจะไดงานทํ า  เชนเดียวกับประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส  และประเทศ    
สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อคุมครองคนหางานใหไดรับความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น และปองกันมิให
บริษัทจัดหางานหาผลประโยชนจากคาบริการ โดยการเรียกคาบริการกอนเปนการลวงหนา        
เปนเวลานานๆ จนทํ าใหคนหางานไดรับความเสียหาย  หากภายหลังคนหางานไมไดงานทํ าตาม
สัญญา
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7.  ควรมกีารปรับปรุงและกํ าหนดหลักเกณฑในการพัฒนารูปแบบฝกอาชีพให
เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยใหจัดตั้งโครงการพัฒนาอาชีพทุกระดับฝมือแบบยั่งยืน โดย
พิจารณาจากความตองการของตลาดแรงงานระหวางประเทศ และเนนแรงงานประเภทมีฝมือ  
พรอมทั้งสงเสริมการเรียนรูเร่ืองของวฒันธรรม  และกฎหมายของตางประเทศที่แรงงานไดเดินทาง
ไปท ํางานอยางจริงจัง  โดยกํ าหนดใหมีระยะเวลาที่เหมาะสมแกการเรียนรูและใหมีประเมินผลของ
แรงงานไทยแตละรุนที่เขาอบรม เพื่อเปนการทดสอบความรูจากที่ไดฝกอบรมมาตามมาตรฐาน     
ทีไ่ดกลาวมาในเบื้องตน

8.  ควรมกีารจัดตั้งองคกรพิเศษ  ขึ้นมาในกรมการจัดหางานเพื่อรับผิดชอบ      
ดูแลเกี่ยวกับการตรวจตรา หรือจับกุมบริษัทจัดหางานเถื่อนหรือบริษัทจัดหางานที่ยังไมได       
มาตรฐาน  เพื่อใหเกิดผลตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการปองกันและแกไขปญหา
การหลอกลวงคนหางาน เพื่อไปทํ างานในตางประเทศ ไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

9.  ควรเพิม่เจาหนาที่  บุคลากรและงบประมาณใหแกกรมการจัดหางานให   
มากขึน้  เพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการจัดหางานใหแกประชาชน ใหเกิดความรวดเร็ว
และเปนธรรม  ทํ าใหประชาชนหันมาใชบริการของกรมการจัดหางานมากขึ้น  ยอมเปนการลดการ
ใชบริการของบริษัทจัดหางานเอกชนไปในตัว  และสามารถที่จะแกปญหาการเรียกเก็บคาบริการ
และคาใชจายที่สูงเกินกวาที่กฎหมายกํ าหนดได  นอกจากนั้นยังสามารถแกปญหาการหลอกลวง   
ตมตุนคนหางานไดอีกทางหนึ่งดวย  หากรัฐดํ าเนินการจัดหางานใหแกประชาชน  เพื่อไปทํ างานใน
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

10.  ควรมกีารปรับปรุงแกไขกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานในสวน
ของกองทนุเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํ างานในตางประเทศ  ใหมีอํ านาจและวัตถุประสงคในการ
ใหคุมครองคนหางานภายหลังจากที่เดินทางกลับมาใหมีชีวิตที่มั่นคงกวาเดิม โดยอาจจะมีการ
ก ําหนดหลักเกณฑในการสงเงินเขากองทุน  ในรูปแบบของเงินออมทรัพยที่ทางครอบครัวของคน
หางานที่อยูในตางประเทศนั้นสามารถมาเบิกไดเพียงบางสวนซ่ึงอาจจะเปน สองในสามสวนของ
เงนิออมทรพัยที่ฝากผานกองทุน  อันจะทํ าใหเกิดหลักประกันแกคนหางานในตางประเทศเพิ่มมาก
ขึน้ภายหลังเดินทางกลับจากการทํ างานในตางประเทศ
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ภาคผนวก ก.

ตารางแสดงจํ านวนแรงงานไทย
ท่ีขออนมัุติเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ
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การเดินทาง) ยอดสรุปประจํ าเดือน มกราคม-ธันวาคม 2545

สํ านกังานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  ฝายสงเสริมตลาดแรงงานเอเชีย  โทร. 0-2272-2911
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เดนิทาง)  ยอดสรุปประจํ าเดือนมกราคม-ธันวาคม 2547

สํ านกังานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  ฝายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ
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ตารางภาคผนวกที่ 4  จ ํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศ (แยกประเภทการ
เดนิทาง)  ยอดสรุปประจํ าเดือนมกราคม-ธันวาคม 2548

สํ านกังานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  ฝายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ
โทร.0-2272-2937
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ภาคผนวก  ข.

แบบใบอนุญาติ   คํ าขออนุญาติรับสมัครงาน   ทะเบียนตางๆ
ในการจดัหางานไปทํ างานในตางประเทศ

DPU



109

DPU



110

DPU



111

DPU



112

DPU



113

DPU



114

DPU



115

DPU



116

DPU



117

DPU



118

DPU



119

DPU



120

DPU



121

DPU



122

DPU



123

DPU



124

DPU



125

DPU



126

DPU



127

DPU



128

DPU



129

DPU



130

DPU



131

DPU



132

DPU



133

DPU



134

DPU



135

DPU



136

DPU



137

DPU



138

DPU



139

DPU



140

DPU



141

DPU



142

DPU



143

DPU



144

DPU



145

DPU



146

DPU



147

DPU



148

DPU



149

DPU



150

DPU



151

DPU



152

DPU



153

DPU



154

DPU



155

DPU



156

DPU



157

DPU



158

DPU



159

ภาคผนวก  ค.

ตวัอยางสัญญาตางๆ
เก่ียวกับการไปทํ างานในตางประเทศ
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ - สกุล กรพัฒน  สุภานนัท
ประวัติการศึกษา พ.ศ.  2531 นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
พ.ศ. 2534 เนติบัณฑิตไทย 

สํ านกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2549 นติิศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน หวัหนาสํ านักกฎหมายเนติกรพัฒน ทนายความDPU
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