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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ

ประกอบอาชีพนายหน้าจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาของ “นายหน้าจัดหา

งาน” ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการควบคุมการประกอบ

อาชีพนายหน้าจัดหางาน ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ

อาชีพนายหน้าจัดหางาน และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ

การควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าจัดหางาน 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ที่

ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความล้าสมัยท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึน

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาการตีความกฎหมายที่มีผลท าให้เกิดปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย

ตามมาเน่ืองจากความต้องการของคนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศมีมากจนท าให้คนหางาน

หลงผิดท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับนายหน้าจัดหางานที่ต้องการยกเว้นความรับผิดของตนโดย

อาศัยช่องว่างของกฎหมาย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่จดทะเบียนลูกจ้าง

หรือตัวแทนอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท าให้มีสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนแอบอ้างตนเองไป

หลอกลวงคนหางานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจ และปัญหาในการ

ด าเนินการจัดการของผู้จัดการของผู้รับอนุญาตจัดหางานขาดคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างมากในการ

เข้าช่วยเหลือคนหางาน ซ่ึงกฎหมายไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติข้ันต ่าของผู้จัดการผู้รับ

อนุญาตจัดหางานเอาไว้ รวมถึงปัญหาอัตราโทษของการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีมี

อัตราโทษที่ต ่าท าให้ผู้กระท าความผิดไม่มีความเกรงกลัวจึงจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามา

ควบคุมนายหน้าจัดหางาน 

ดังน้ัน บทความน้ีจึงน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ให้ปรับปรุงแก้ไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ให้มีความทนัสมัยเหมาะสม

กับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยการแก้ไขค านิยามให้มีความชัดเจน และก าหนดเร่ืองความรับผิด

ของผู้ใช้บริการหรือท าสัญญากับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้

คนหางานใช้บริการหรือท าสัญญากับนายหน้าจัดหางานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ิมความรับ
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ผิดและบทลงโทษกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่จดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนในความดูแลของ

ตนเพ่ือเป็นการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและแก้ไขหลักประกันในการจดทะเบียนลูกจ้างและ

ตัวแทนเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทน ก าหนด

คุณสมบัติข้ันต ่าอย่างน้อยของผู้จัดการของผู้รับอนุญาตจัดหางานที่จะสามารถช่วยดูแลเร่ืองสัญญา

จ้างแรงงานและสวัสดิภาพของคนหางานได้ รวมถึงควรให้มีการออกกฎหมายก าหนดอัตราโทษใน

แต่ละฐานความผิดให้เหมาะสมและทนัสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติ  

 

1.บทน า 

ปัญหาสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนหลอกลวงคนหางานไปท างานยังต่างประเทศมี

ปัญหามานาน นายหน้าจัดหางานซ่ึงเป็นตัวกลางส าคัญที่เป็นตัวเช่ือมระหว่างนายจ้างกับคนหางาน

จะมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในตลาดแรงงานที่จะมีการขยายการเจริญเติบโตและสามารถเคล่ือนย้าย

ได้อย่างเสรีในอนาคตเมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่

เน่ืองจากกฎหมายควบคุมผู้ประกอบอาชีพนายหน้าจัดหางานในประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพ

ในการควบคุมนายหน้าจัดหางานโดยเฉพาะนายหน้าจัดหางานเถื่ อน ท าให้เกิดปัญหาแก่

คนหางานไปท างานในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุจากปัญหา ดังน้ี  

(1.) บริษัทจัดเก็บเงินค่าบริการแล้วแต่ไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปท างาน

ต่างประเทศได้ 

(2.) บริษัทจัดหางานไม่ปฏบัิติตามสญัญาที่ให้ไว้กบัคนหางาน 

(3.) ถูกส่งไปท างานแบบลักลอบท างานโดยผิดกฎหมาย 

(4.) ส่งไปท างานแล้ว แต่ไม่มีงานท า และถูกปล่อยให้ลอยแพในต่างประเทศ  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน

ต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองคนหางานอย่างเคร่งครัด  อีกทั้ง

นายหน้าจัดหางานเถื่อนได้ปรับรูปแบบการหลอกลวงโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายให้มีความ

ทนัสมัยมากข้ึนยากแก่การควบคุม จึงท าให้กฎหมายเดิมที่ใช้คุ้มครองคนหางานไม่สามารถน ามา

ควบคุมนายหน้าจัดหางานได้อย่างเตม็ที่ 

ปัญหาสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนไปหลอกคนหางานโดยแสดงตนว่าเป็นตัวแทน

น้ัน ซ่ึงชาวบ้านจะไม่รู้เลยว่าเป็นผู้รับอนุญาตปลอม เน่ืองจากสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน

อาศัยช่องว่างที่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้กระท าการแอบอ้างเป็นตัวแทนเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิ

ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงคนหางานไม่รู้ข้อเทจ็จริงจึงถูกหลอก ด้วยเหตุที่ว่ากฎหมายที่ควบคุมผู้

ประกอบอาชีพนายหน้ายังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและยังมีช่องว่างให้บุคคลที่ไม่หวังดีมี

ช่องทางหลอกคนได้ 
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เมื่อไม่มีการควบคุมสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนรวมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหา

งานของบริษัทผู้รับอนุญาตจัดหางาน ความรับผิดและการจ ากัดความรับผิดชอบของนายหน้า

จัดหางาน อีกทั้งยังไม่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพนายหน้าจัดหางานให้

ชัดเจน ด้วยเหตุน้ีท าให้ยังมีนายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนหางาน ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นอย่างมาก 

ดังน้ัน หากนายหน้าจัดหางานไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและไม่มีการ

ควบคุมนายหน้าจัดหางานแล้วกจ็ะย่ิงท าให้เกิดปัญหาในสังคมมากขึ้นเพราะจะส่งผลต่อสิทธิและ

เสรีภาพในการด ารงชีวิตของคนหางานเป็นอย่างย่ิง 

 

2.  กฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization 

หรือ ILO)   

อนุสญัญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 181 และข้อแนะที่ 188 ว่าด้วย

ส านักงานจัดหางานเอกชนในอนุสัญญาฉบับน้ีได้นิยามเกี่ยวกับนายหน้าจัดหางานเอาไว้ในมาตรา 

1 บัญญัติว่า “ส านักงานจัดหางานเอกชน” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่เป็นอิสระ

จากเจ้าหน้าที่รัฐ ซ่ึงให้บริการเกี่ยวกบัตลาดแรงงาน  

กฎหมายของประเทศไทยมีความแตกต่างจากอนุสัญญาฉบับที่ 181 และข้อแนะที่ 

188 เน่ืองจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไม่

สอดคล้องกับอนุสัญญาท าให้ประเทศไทยยังไม่อาจให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับน้ีได้ 

อย่างเช่น 

(1.) ตามมาตรา 7 ของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ส านักงานจัดหา

งานเอกชนเรียกรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากคนหางาน แต่พระราชบัญญัติน้ีก าหนดให้

ส านักจัดหางานเอกชนสามารถเรียกรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานได้ไม่เกินอัตราที่

กฎหมายก าหนด 

(2.) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ยังไม่มีข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการจ้างงานโดยส านักจัดหางานเอกชนเพ่ือให้มีหลักประกันการคุ้มครองแรงงานครบถ้วน

เพียงพอตามอนุสญัญาดังกล่าว 

(3.) ในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ให้ค านิยาม

ความหมายค าว่า “จัดหางาน” โดยจะต้องประกอบธุรกิจซ่ึงแตกต่างจากความหมายของ

“ส านักงานจัดหางานเอกชน” ที่หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่เป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่

รัฐ ซ่ึงให้บริการเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ท าให้การตีความของกฎหมายไทยมีความคับแคบจึงเป็น

สาเหตุหน่ึงที่ท  าให้เกดิปัญหาข้ึน 
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2.2 กฎหมายของสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

กฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil 

Law System) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ข้อบังคับและอ านาจในการควบคุมเกี่ยวกับการจัดหางาน

ต่างประเทศอยู่ในกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ (The Labor Code of the Philippines ) ตาม

กฤษฎีกาประธานาธิบดี 442 (Presidential Decree 422) ซ่ึงเป็นบทบัญญัติให้ความคุ้มครอง

คนหางาน ในกฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์มาตรา 13 ได้บัญญัติความหมายของการจัดหางาน

ว่า “จัดหางาน” หมายถึง การกระท าใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกเที่ยวชักชวนรับสมัคร ท าสัญญา 

จัดส่ง ถือเอาประโยชน์ ว่าจ้างหรือจัดหางานให้คนหางาน รวมทั้งการจัดหาเอกสารการรับสมัคร 

การท าสัญญา การให้ค ามั่นโฆษณา เพ่ือให้มีการจ้างแรงงานทั้งหมดทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศโดยจะรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม ซ่ึงมีความหมายที่แตกต่างจากค านิยาม

ของกฎหมายไทยที่จะการจัดหางานต้องเป็นการประกอบธุรกจิเทา่นั้น 

กฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ (The Labor Code of the Philippines) มาตรา 38  ที่ได้

แก้ไขใหม่ได้บัญญัติให้ความหมายการจัดหางานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Illegal Recruitment) 

ว่าหมายถึง 

1. การด าเนินการจัดหางานต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งของผู้ได้รับ

อนุญาตจัดหางานและไม่ได้รับอนุญาตจัดหางาน 

2. มีการเรียกหรือรับค่าบริการในการจัดหางานเกนิกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด 

3. หลอกลวงรับสมัครคนหางานโดยไม่มีต าแหน่งงานจริงหรือแสดงเอกสารในการ

จัดหางานเทจ็ 

กฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์มาตรา 38 ได้ก าหนดรวมไปถึงว่าการกระท าใดๆ ที่

ละเมิดบทบัญญัติข้อห้ามตามบรรพ 1 กฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ของผู้รับอนุญาตจัดหางาน 

(Any violation of title I of the Labor Code of the Philippines committed by any licensees or 

holder of authority ) เป็นการจัดหางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซ่ึงข้อห้ามกระท าของผู้รับ

อนุญาตจัดหางานและมีผลโดยตรงต่อการจัดหางานต่างประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ( Illegal 

Recruitment) ได้แก่  

(1.) เรียกเกบ็หรือรับเงินค่าบริการ (Placement fee) เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่

ว่าจะเรียกเกบ็หรือรับเงินโดยทางตรงหรือทางอ้อมกต็าม  

(2.) เตรียมหรือจัดโฆษณาโดยให้ข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารต่างๆ ที่ผิดกบัความจริง 

(3.) การประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าโดยการใช้เอกสารเทจ็ และไม่

สามารถแสดงออกถึงการกระท าที่ช้ีให้เหน็ถึงความม่ันคงของผู้รับอนุญาตจัดหางาน 

(4.) ยุยงชักน าหรือพยายามยุยงชักน าให้คนหางานที่ได้รับการจ้างงานแล้วลาออกจาก

งานเพ่ือที่จะให้สมัครงานใหม่ เว้นเสียแต่ว่าการยุยงคนงานน้ันเป็นการเคล่ือนย้ายคนงานไปสู่

เสรีภาพจากการกดข่ีหรือการเอารัดเอาเปรียบในเง่ือนไขการจ้างงานเดิม 
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(5.) มีการใช้อ านาจบังคับหรือพยายามใช้อ านาจบังคับผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น 

ไม่ให้จัดหางานให้คนหางานที่ไม่มาสมัครงานเพ่ือไปท างานต่างประเทศกับส านักงานจัดหางาน

ของตน 

(6.) มีการจ้างงานหรือจัดหาต าแหน่งงานให้คนหางานในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่

สขุภาพพลานามัยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเกยีรติภมูิของประเทศฟิลิปปินส์ 

(7.) ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการด าเนินการตรวจของเลขานุการกระทรวง

แรงงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ 

(8.) ละทิ้งไม่รายงานผลการด าเนินงานการจัดหางานหรือสถานะของการจัดหางานซ่ึง

ประกอบด้วยต าแหน่งงานว่าง การเดินทางไปท างานต่างประเทศและการส่งกลับประเทศของ

คนงานรวมทั้งเร่ืองราวและข้อมูลต่างๆที่กระทรวงแรงงานต้องการ 

(9.) สับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสัญญาจ้างใหม่โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน

บริหารงานจัดหางานต่างประเทศฟิลิปปินส์ 

(10.)เป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการบริหารของบริษัทที่มีการด าเนินงานในรูปแบบ

ตัวแทนจัดการทอ่งเที่ยว 

(11.)ระงับหรือปฏเิสธเอกสารในการเดินทางจากคนหางานที่สมัครงานก่อนที่จะออก

เดินทางไปท างานต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินทองมากเกินกว่าที่กฎหมายให้อ านาจ

ไว้  

เจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ดังกล่าว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ให้ความส าคัญส าหรับการให้ความคุ้มครองคนหางานในการควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานมิให้

เรียกหรือรับค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ถึงกับบัญญัติว่าเป็นการจัดหางานที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (Illegal Recruitment) อนัมีผลกระทบต่อการเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศชาติ ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทยที่ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานตามมาตรา 91 

ตรี มีอตัราโทษต ่ามาก ทั้งไม่แตกต่างกับความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต คดีที่เกิดข้ึน

ในความผิดมาตรา 85 น้อยมากเมื่อเทยีบกบัคดีนายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนหางาน และเมื่อเทยีบ

กบับทก าหนดโทษในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานต่างประเทศฟิลิปปินส์ฝ่าฝืนจัดส่งคนหางานไป

ท างานต่างประเทศโดยมิได้ขออนุญาต กฎหมายฟิลิปปินส์ได้บัญญัติบทก าหนดโทษจ าคุกไม่ต ่า

กว่าสองปี แต่ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 1,000 เปโซ แต่ไม่เกิน 50,000 เปโซ หรือทั้งจ า

ทั้งปรับซ่ึงเป็นบทลงโทษที่สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับไทยที่มีอัตราโทษเพียงปรับไม่เกิน 5,000 

บาท   

สรุปได้ว่า กฎหมายของประเทศไทยมีอัตราโทษที่ต ่าและมิได้ก าหนดระดับความ

ร้ายแรงของการกระท าผิดเมื่อเทียบกับกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซ่ึงก่อให้เกิด

ปัญหาผู้กระท าความผิดไม่เกิดความเกรงกลัวกฎหมายจึงกระท าความผิดซ า้ ทั้งที่ความเสียหาย

จากการกระท าความผิดส่งผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ 
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2.3  กฎหมายของสาธารณรฐัสิงคโปร ์(Republic of Singapore) 

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบเดียวกับประเทศอังกฤษ คือ 

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) กฎหมายเกี่ยวกับนายหน้าจัดหางานของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติส านักงานจัดหางาน บทที่ 92 ฉบับปรับปรุง ปี 

2012 ( “Employment Agencies Act (CHAPTER 92) Revised Edition 2012 ” )  เป็น

กฎหมายที่ควบคุมตัวแทนจัดหางานเอาไว้โดยเฉพาะตามความในมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติ

ส านักงานจัดหางานของสาธารณรัฐสงิคโปร์  ซ่ึงกฎหมายของสาธารณรัฐสงิคโปร์มีความเข้มงวดใน

บทลงโทษมาก ท าให้การบังคับใช้กฎหมายนายหน้าจัดหางานของสาธารณรัฐสิงคโปร์มี

ประสทิธิภาพและมีความเคร่งครัด  ดังน้ันกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงมีความแตกต่างกับ

กฎหมายไทยในประเดน็ที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. ในเร่ืองบทลงโทษผู้ที่ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หากผู้ที่ถูกพักหรือ

เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานกระท าความผิดฐานใช้ใบอนุญาตในระหว่างที่ถูกพักหรือเพิกถอน 

ก าหนดไว้ในมาตรา 12  อนุมาตรา 5(a) และ (b) มีใจความส าคัญว่า หากบุคคลใดกระท า

ความผิดซ า้เป็นคร้ังที่สองจะถูกปรับเป็นเงินไม่เกนิ 160,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  หรือจ าคุกไม่เกิน 

4 ปี หรือทั้งจ าและปรับ แสดงให้เหน็ถึงความเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐ

สงิคโปร์ที่เข้มงวดมากเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าความผิด

ซ า้อกี 

2. การจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนหรือพนักงานของส านักงานจัดหางาน ก าหนดไว้

ในมาตรา 12A. กฎหมายบังคับให้ส านักงานจัดหางานจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนหรือ

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นบุคลากรของส านักงานจัดหางานตามมาตรา 12A. (1) หากฝ่าฝืน

ไม่จดทะเบียนจะมีความผิดถูกพิพากษาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 

จ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือ ทั้งจ าและปรับ ตามมาตรา 12A. (6) แห่งกฎหมายน้ี 

3. บทก าหนดโทษฐานแจ้งข้อมูลอันเป็นเทจ็ อยู่ในมาตรา 22   ก าหนดว่าจะต้องรับ

โทษปรับไม่เกนิ 15,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกนิ 12 เดือน หรือทั้งจ าและปรับ 

4. กฎหมายส านักงานจัดหางาน ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ก าหนดแนวทางป้องกัน

ไม่ให้คนหางานท าสญัญาหรือใช้บริการส านักงานจัดหางานที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางาน โดย

การก าหนดความรับผิดของบุคคลที่ท  าสญัญาหรือใช้บริการผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานเอาไว้ ใน

มาตรา 22 A. อนุมาตรา 1 ว่า บุคคลใดกต็ามไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมท าสัญญาหรือใช้

บริการจากบุคคลที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานตามข้อก าหนดภายใต้มาตรา 6 แห่งกฎหมายน้ี

มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินจ านวน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซ่ึงอนุมาตรา 2 ก าหนดว่า 

การด าเนินคดีส าหรับความผิดตามอนุมาตรา 1 ไม่ให้ยกมาเป็นข้อแก้ตัวเพ่ือพิสูจน์ว่าการกระท า

ของจ าเลยเกิดจากความไม่รู้ว่าบุคคลน้ันไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา 6 แห่งกฎหมายน้ี เว้นแต่ 
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จ าเลยจะสามารถพิสูจน์เพ่ิมเติมได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบสถานะของบุคคล

ดังกล่าวแล้ว 

สรุปได้ว่า กฎหมายส านักงานจัดหางานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้วางแนวทาง

กฎหมายเพ่ือป้องกนั ควบคุม และก าหนดอตัราโทษที่สงูมาก รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวที่จะกระท าผิดซ า้อีก และท าให้คนหางานใช้

ความระมัดระวังในการตัดสินใจก่อนที่จะท าสัญญาหรือใช้บริการนายหน้าจัดหางาน เมื่อเทยีบกับ

กฎหมายของประเทศไทยที่ก  าหนดบทลงโทษในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ส าหรับผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ไม่จดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทน

จัดหางานต่อนายทะเบียนต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาทน้ัน ถือเป็นอัตราโทษที่ต ่ามากถ้า

เทียบกับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่มีโทษจ าคุกและบทลงโทษที่สูงส าหรับผู้กระท าความผิด

ซ า้อกีด้วย 

 

3. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหา 

3.1 ปัญหาการนยิามความหมายของค าว่า “จดัหางาน” 

ปัญหาเร่ืองค านิยามค าว่า “จัดหางาน” ซ่ึงตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 ได้ให้ค านิยามความหมายหมายเกี่ยวกับ “นายหน้าจัดหางาน” 

ไว้ดังน้ี  

“จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้าง

ให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่กต็าม และให้หมายรวมถึงการเรียก

เงินหรือทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือจัดหางานให้คนหางาน 

“ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงผู้รับอนุญาตจดทะเบียนให้เป็นตัวแทนจัดหา

งานตามพระราชบัญญัติน้ี  

จากการศึกษาปัญหากฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าจัดหางาน พบว่าค า

นิยามว่า “จัดหางาน” มีความหมายไม่ครอบคลุมถึงการกระท าของสายหรือนายหน้าจัดหางานซ่ึง

มีผู้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 

สนาม ล าพึงคิด ได้ให้ความหมายของค าว่า  “สาย” ในทางการจัดหางาน คือ บุคคลที่

มีหน้าที่ต่อไปน้ี 

1)  จัดหาคนหางาน รวบรวมรายช่ือ และที่อยู่ของคนงานที่ประสงค์จะไปท างาน

ต่างประเทศ เพ่ือรอส่งให้กบับริษัทจัดหางาน 

2)  จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้คนงาน เช่น หนังสือเดินทาง ตรวจโรค ท า

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ฯลฯ 

3)  ด าเนินการในการหาสินเช่ือให้แก่คนงานทั้งในระบบและนอกระบบ ติดต่อหา

หลักทรัพย์ ผู้ค า้ประกนั 
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4)  ติดต่อประสานงานบริษัทจัดหางานเพ่ือคัดตัวคนงานที่รวบรวมไว้จัดส่งไปท างาน 

5)  เรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายแทนบริษัทจัดหางาน 

เน่ืองด้วยกฎหมายก าหนดไว้ว่าการจัดหางานจะต้องเป็นการประกอบธุรกิจ เป็นเหตุ

ให้ศาลฎีกาพิพากษาตีความค าว่า “จัดหางาน” จะต้องมีเจตนาจัดหางานให้คนหางานท าเป็น

อาชีพหรือต้องประกอบธุรกิจเท่าน้ันตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4439/2543 , 5940/2548 , 

9044/2550 เป็นต้น จึงจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินคดีกับ

สายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนที่เป็นบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้ 

 

3.2  ปัญหาช่องว่างของกฎหมายทีท่ าใหไ้ม่สามารถควบคุมนายหนา้จัดหางานได ้

เน่ืองจากคนหางานท าสัญญาหรือใช้บริการสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนซ่ึงไม่ได้

รับอนุญาตจัดหางานหรือเป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาตจัดหางานตามพระราชบัญญัติน้ี 

โดยท าข้อตกลงจ ากัดความรับผิดของสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนเอาไว้เกิดจากการที่

นายหน้าจัดหางานได้จัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้หลอกลวงคนหางานการจัดส่ง

คนหางานไปท างานในต่างประเทศนั้น จึงมีช่องว่างของกฎหมายท าให้ไม่สามารถควบคุมนายหน้า

จัดหางานได้ กรณีนายหน้าจัดหางานท าข้อตกลงกับคนหางานไว้ล่วงหน้าว่า “การจัดส่งคนหางาน

ไปท างานในต่างประเทศนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเม่ือไปท างานแล้วจะไม่ได้งานท าหรืออาจถูก

จับกุมได้ หากแต่คนหางานตกลงยอมเสี่ยงที่จะเดินทางไปต่างประเทศเอง” และต่อมาคนหางาน

ได้เดินทางไปภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวน้ี และไม่ได้งานท า ถูกนายหน้าจัดหางานลอยแพหรือถูกจับ 

เช่นนี้  นายหน้าจัดหางานจะไม่มีความผิด และไม่เป็นการหลอกลวงคนหางาน  

การกระท าของนายหน้าจัดหางานจะไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาต

ตามมาตรา 30 ประกอบมาตรา 82 เน่ืองจากนายหน้าจัดหางานไม่สามารถจัดหางานให้แก่

คนหางานได้จริง เพราะเมื่อคนหางานเดินทางไปถึงยังต่างประเทศแล้ว ไม่ได้งานท าตามข้อตกลง 

ถูกผู้จัดหางานลอยแพ หรือถูกจับ จึงถือว่า ไม่มีเจตนาจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายอย่างจริงจัง จึงไม่

เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา 30 ประกอบมาตรา 82 ตามค า

พิพากษาศาลฎีกา 5226-5227/2545 

การกระท าของนายหน้าจัดหางานหรือผู้จัดหางานจะไม่เป็นความผิดฐานหลอกลวง

คนหางานตามมาตรา 91 ตรี ความผิดฐานฉ้อโกงหรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเน่ืองจากไม่มี

เจตนาหลอกลวงคนหางาน เพราะผู้จัดหางานได้ช้ีแจงคนหางานเกี่ยวกับการเดินทางไป

ต่างประเทศแล้วว่าเป็นการจัดหางานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ผ่านกระทรวงแรงงาน เดินทางไป

โดยผิดกฎหมาย และไม่แน่ว่าจะมีงานให้ท าหรือไม่ แล้วคนหางานยินยอมที่จะเดินทางไปเสี่ยงภัย

เอง อันคล้ายคลึงกับการที่คนหางานเดินทางไปท างานด้วยตนเองน้ัน จึงถือว่าไม่มีเจตนา

หลอกลวงคนหางาน และเมื่อไม่มีเจตนาหลอกลวงคนหางาน การกระท าของผู้จัดหางานจึงไม่มี
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ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานตามมาตรา 91 ตรี ความผิดฐานฉ้อโกง หรือความผิดฐาน

ฉ้อโกงประชาชน เพราะขาดองค์ประกอบความผิดในเร่ืองเจตนาหลอกลวงคนหางาน 

สรุปได้ว่าปัญหาการจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

และไม่ได้หลอกลวงคนหางานโดยมีข้อตกลงว่าหากไม่ได้งานท าตามข้อตกลงถือเป็นความสมัครใจ

ของคนหางานที่จะเสี่ยงภัยเอง แล้วต่อมาคนหางานไม่ได้งานท าตามสัญญาจัดหางาน จึงท าให้เกิด

ปัญหาช่องว่างแห่งกฎหมายของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

เน่ืองจากไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา 30 ประกอบมาตรา 82 

และไม่เป็นความผิดฐานหลอกลวงคนหางานตามมาตรา 91 ตรี ความผิดฐานฉ้อโกง หรือ

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดอุดรธานีพบว่า

สาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงคือ เกดิจากคนหางานมีความอยากไปท างานต่างประเทศมากเพ่ือที่จะ

มีรายได้เพ่ิมมากขึ้ นจนขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบจนบางกรณีถึงขั้นต้องแจ้ง

ความเทจ็กบัเจ้าพนักงานเพ่ือให้สามารถเดินทางไปท างานต่างประเทศได้แต่เมื่อเกิดปัญหาสูญเสีย

เงินทองไปจ านวนมากถูกหลอกลวงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เน่ืองด้วยการเดินทางไปท างานกับ

กรมการจัดหางานมีความยุ่งยากและล่าช้า เป็นเหตุให้คนหางานตัดสินใจท าสัญญาหรือว่าจ้างหรือ

ใช้บริการจัดหางานจากสายหรือนายหน้าเถื่อนโดยขาดความระมัดระวังไม่ตรวจสอบข้อมูลของ

บุคคลดังกล่าวก่อน ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นช่องทางให้สายหรือนายหน้าเถื่อนท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

โดยการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย 

3.3 ปัญหาเรือ่งผูร้บัอนุญาตจดัหางานไม่จดทะเบยีนลูกจา้งและตวัแทนจัดหางาน 

ปัญหาเร่ืองผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่จดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานตาม

มาตรา 15 และมาตรา 16 ก่อให้เกิดนายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนหางาน และท าให้เกิดปัญหาการ

ควบคุมนายหน้าจัดหางานเหล่าน้ีเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับอนุญาตจัดหางานมีลูกจ้าง

และตัวแทนจัดหางานหรือนายหน้าเถื่อนหรือสายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตจัดหา

งานมีผู้ใดบ้าง ซ่ึงผู้รับอนุญาตจัดหางานอาจปัดความรับผิดชอบได้หากมีความเสยีหายเกดิขึ้น  

สาเหตุที่บริษัทจัดหางานไม่ต้องการที่จะจดทะเบียนให้กับสายหรือนายหน้าจัดหางาน

น้ัน  เน่ืองจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ใช้

บังคับในปัจจุบันมีช่องโหว่ที่ไม่สามารถน ามาใช้บังคับการด าเนินการของ “ตัวแทนจัดหางาน” 

หรือ “สาย” จากที่กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติไว้จะเหน็ได้ว่าไม่มีบทลงโทษ “ตัวแทนจัดหางาน” 

ที่กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528 แต่บัญญัติให้ผู้รับ

อนุญาตจัดหางานรับผิดชอบในการกระท าของตัวแทนจัดหางานแต่ฝ่ายเดียว ท าให้”ตัวแทนจัดหา

งาน” หรือ “สาย” ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการจัดหางาน ท าให้

คนหางานได้รับความเดือดร้อน และเป็นการเพ่ิมภาระความรับผิดชอบแก่ผู้รับอนุญาตจัดหางาน 

อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังได้ระบุไว้อีกว่าการกระท าใดๆ ที่เกิดจากลูกจ้างหรือ

ตัวแทนแล้วตัวการจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้สุจริต แต่ไม่เสียสิทธิที่จะ
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ได้รับการชดใช้จากลูกจ้าง และอตัราโทษส าหรับผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ไม่จดทะเบียนลูกจ้างและ

ตัวแทนจัดหางานต่อนายทะเบียนมีโทษปรับเพียงไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 75 ดังที่กล่าว

ไว้ข้างต้นน้ัน หากเทยีบกับเงินหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานจะต้องจดทะเบียนลูกจ้างและ

ตัวแทนโดยวางหลักประกันตัวแทนจัดหางาน จ านวน 50,000 บาทต่อคน และผู้รับอนุญาตต้อง

รับผิดในความผิดที่ตัวแทนจัดหางานกระท าลงไปด้วย จึงเป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน

ยินยอมที่จะรับโทษปรับซ่ึงมีมูลค่าน้อยกว่าหลักประกันที่จะต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทน

และไม่ต้องร่วมรับผิดในผลของการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้มีสายหรือ

นายหน้าจัดหางานเถื่อนอยู่เป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นตัวแทนที่ชอบหรือไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 

3.4 ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดคุณสมบติัของนายหนา้จดัหางาน 

ปัญหาเร่ืองคุณสมบัติของผู้จัดการผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ในพระราชบัญญัติจัดหา

งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528มาตรา 15 แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติในเร่ืองคุณสมบัติขั้น

ต ่าของผู้จัดการผู้รับอนุญาตจัดหางาน ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือคนหางานที่เดินทางไปท างานยัง

ต่างประเทศได้ จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดอุดรธานี พบว่าปัญหาเกิดจากล่ามใน

กรณีปัญหาที่ล่ามไม่สามารถช่วยเหลือคนหางานที่เดินทางไปท างานยังต่างประเทศแล้วประสบ

ปัญหาได้ท างานไม่ตรงตามสัญญาจนได้รับความเดือดร้อนน้ัน สาเหตุเกิดจากการที่ผู้จัดการของ

ผู้รับอนุญาตจัดหางานขาดความรู้ในด้านภาษาที่จะช่วยประสานงานกับทางล่าม หรือทางนายจ้างที่

อยู่ต่างประเทศ ท าให้เกดิอุปสรรคในการท างานของคนหางานที่ไปท างานยังต่างประเทศ การที่จะ

ไปขอความช่วยเหลือกับสถานกงสุลไทยในต่างประเทศกไ็ม่สามารถท าได้โดยสะดวกเพราะว่าการ

ไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคย อีกทั้งการสื่อสารกับคนต่างประเทศกเ็ป็นไปได้ยากที่จะให้เกิด

ความเข้าใจตรงกัน บางกรณีเมื่อคนหางานเดินทางไปถึงแล้วได้งานท าไม่ตรงกับสัญญาจัดหางาน

แต่ล่ามจะแจ้งให้ท างานไปก่อนจนพ้นก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา 42 แห่ง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานซ่ึงเป็นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ผู้รับ

อนุญาตจัดหางานไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทย

โดยคนหางานอาจขอรับเงินคืนได้ 

3.5 ปัญหาเกีย่วกบัอตัราโทษของผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้จัดหางาน 

ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  มีลักษณะ

เป็นความผิดที่ต้องการผลส าเร็จจึงจะสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้อันเป็นการ

แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซ่ึงกระบวนการในการด าเนินคดีมีความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการรับเร่ืองร้อง

ทุกข์ การรวบรวมพยานหลักฐาน อ านาจในการสืบสวนสอบสวน และการด าเนินคดีต้องใช้

ระยะเวลาที่นาน และคนหางานไม่สามารถเรียกร้องขอรับเงินคืนได้ หรือแม้จะได้เงินคืนกอ็าจได้

ไม่ครบแต่ต้องจ ายอมรับเงินดังกล่าวเพ่ือน าไปช าระหน้ีที่ตนได้ก่อให้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปท างานยังต่างประเทศ ซ่ึงปัญหาอัตราโทษฐานหลอกลวงคนหางานตามมาตรา 91
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ตรี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับน้ัน มีอตัราโทษต ่ามากและต้องมีความผิดส าเรจ็เกิดขึ้นจึงจะลงโทษผู้กระท าผิดได้ ทั้งไม่

แตกต่างกบัความผิดฐานไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศตามสัญญาจัดหางาน

ตามมาตรา 85 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ซ่ึงคดีที่เกิดข้ึนในความผิดมาตรา 85  น้อยมาก และอัตราโทษฐานหลอกลวงคนหางานตาม

มาตรา 91ตรี ยังมีอัตราโทษเท่ากับความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 

วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 82 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่น

บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จึงท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้ และผู้เสียหายไม่ได้รับ

ชดใช้เงินคืนหากมิได้เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่1347/2545 

 

4.  บทสรุป 

1. ควรให้แก้ไขค านิยามค าว่า “จัดหางาน”โดยให้ตัดค าว่า “ประกอบธุรกิจ”ออก 

เพ่ือให้ความหมายครอบคลุมและมีความชัดเจนถึงสายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนที่เป็นบุคคล

ธรรมดา ตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(International Labour Organization)

ตามอนุสญัญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 181 และข้อแนะที่ 188 ว่าด้วยส านักงานจัดหางาน

เอกชน หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่เป็นอสิระจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซ่ึงให้บริการเกี่ยวกับ

ตลาดแรงงานหรือกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หรือประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่

ให้ความหมายครอบคลุมการกระท าความผิดที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงการกระท าของสายหรือ

นายหน้าจัดหางาน 

2. ควรแก้ปัญหาช่องว่างกฎหมายกรณีที่นายหน้าจัดหางานท าข้อตกลงกับคนหางาน

ไว้ล่วงหน้าว่า การจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายคนหางานเสี่ยง

ที่จะเดินทางไปเอง แล้วต่อมาคนหางานได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่ได้งานท า ไม่เป็นความผิด

ฐานจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาต และไม่เป็นความผิดฐานหลอกลวงคนหางานน้ัน หรือปัญหาที่

จะเกิดช่องว่างทางกฎหมายอันเกิดจากการที่คนหางานท าสัญญาจัดหางานกับสายหรือนายหน้า

จัดหางานเถื่อนที่จะเกดิข้ึนในอนาคต ดังน้ี 

(2.1)โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการในการรับสมัคร

คนหางานที่เดินทางไปท างานยังต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานให้มีความรวดเร็ว มีความ

คล่องตัว ลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น เพ่ิมบุคลากรหรือหน่วยงานที่จะช่วยให้คนหางานสามารถเดินทาง

ไปท างานยังต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ปรับเง่ือนไขให้

เหมาะสมกับคนหางาน เช่น อายุ หรือการข้ึนทะเบียนคนหางานที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้ว           

เป็นต้น 

(2.2) โดยการเพ่ิมเติมข้อกฎหมายก าหนดความรับผิดของคนหางานที่ท  าสัญญาหรือ

ว่าจ้างหรือใช้บริการ “สาย” หรือ “นายหน้าจัดงานเถื่อน” ซ่ึงเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
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จัดหางานหรือไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือเป็น

การป้องกันไม่ให้คนหางานเดินทางไปท างานต่างประเทศกับ สายหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน 

ตามแนวทางกฎหมายส านักงานจัดหางานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Employment Agencies Act 

(CHAPTER 92))มาตรา 22 A(1) ซ่ึงได้บัญญัติในเร่ืองบทลงโทษผู้ที่ท  าสัญญาหรือใช้บริการ

ส านักงานจัดหางานที่ไม่มีใบอนุญาต หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 5,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน พ.ศ. 2528 เพ่ือให้คนหางานเกิดความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ถูกสายหรือ

นายหน้าเถื่อนมาฉกฉวยเอาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นการแก้ปัญหาช่องว่าง

ทางกฎหมายให้สมัฤทธิ์ผล 

3. ปัญหาเร่ืองผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่จดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานตาม

มาตรา 15 และมาตรา 16 ควรแก้ไขปัญหาดังน้ี 

(3.1) กรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องการน าสายไปจดทะเบียนเป็นตัวแทนจัดหา

งานน้ันตามมาตรา 16 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้วางหลักประกันตัวแทนจัดหางาน 

จ านวน 50,000 บาทต่อคนนั้นให้ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งน้ีเน่ืองจากตามมาตรา 15 วรรคท้าย 

ก าหนดไว้แล้วว่าการกระท าที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานซ่ึงผู้รับ

อนุญาตจัดหางานได้จดทะเบียนไว้ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้รับอนุญาตจัดหางานด้วย หาก

กรณีที่คนหางานได้รับความเสียหายเข้าร้องทุกข์เพ่ือให้บริษัทจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน

น้ันๆ ให้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ฉะน้ัน จึง

ควรก าหนดกฎหมายให้มีการจูงใจให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานจดทะเบียน สาย หรือ นายหน้าจัดหา

งาน ให้เป็นตัวแทนจัดหางานที่ถูกกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้โดยให้วางเงินประกันจ านวน

ที่มากพอเพ่ือจะสามารถเยียวยาคนหางานที่ได้รับความเสยีหายได้ 

(3.2) ควรก าหนดบทลงโทษแก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ท าการจด

ทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนให้มีอัตราโทษสูงข้ึนโดยเพ่ิมโทษปรับและจ าคุกให้สูงกว่าเงินประกันที่

ผู้รับอนุญาตจะต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนและก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดซ า้

ตามแนวกฎหมายของสาธารณรัฐสงิคโปร์ เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาเป็นการป้องกันการหลีกเล่ียงการ

จดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน และก าหนดบทลงโทษตัวแทนจัดหางานที่กระท าการฝ่า

ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือที่จะเป็นการกระตุ้นให้ตัวแทนจัดหางาน หรือ สาย 

หรือ นายหน้าจัดหางานเถื่อนเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและยินยอมให้จดทะเบียนตัวแทน

จัดหางานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืน

กฎหมายซ า้อกีกต้็องลงโทษให้หนักข้ึนกว่าเดิมจนผู้กระท าความผิดเกดิความเขด็หลาบจนไม่กล้าที่

จะกระท าผิดอกี ตามแนวทางกฎหมายของสาธารณรัฐสงิคโปร์ 

4. ก าหนดเพ่ิมเติมคุณสมบัติขั้นต ่าของผู้จัดการผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่เกดิข้ึนกบัคนหางานในการไปท างานต่างประเทศอนัเป็นการช่วยเหลือคนหางานที่เดินทาง
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ไปท างานยังต่างประเทศได้ ตามแนวทางของที่ประชุมผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศซ่ึงจัดประชุม

โดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ ( International Labour Organization หรือ 

ILO)
 
เมื่อปีค.ศ. 1997 ได้ก าหนดค าแนะน าเพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานจัดหางานเอกชนที่จัดหางาน

ในต่างประเทศมีการก ากับดูแลตนเอง ภายหลังองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ไอแอล

โอ (ILO)ได้รับรองค าแนะน าซ่ึงระบุให้มีแนวปฏบัิติซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองมาตรฐานขั้นต ่าในการ

ประกอบกิจการของส านักงานจัดหางานเอกชน รวมทั้งข้อก าหนดคุณสมบัติขั้นต ่าของพนักงาน

และผู้จัดการ ส าหรับส านักงานจัดหาแรงงานไปท างานต่างประเทศซ่ึงควรก าหนดคุณสมบัติขั้นต ่า

ของพนักงานและผู้จัดการของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือน าคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

เน่ืองจากการก าหนดคุณสมบัติของนายหน้าจัดหางานหรือผู้จัดการของผู้รับอนุญาตจัดหางานเป็น

เร่ืองที่มีส่วนส าคัญมากประการหน่ึงที่จะเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือคนหางานที่เดินทางไป

ท างานยังต่างประเทศ 

5. ควรแก้ไขความผิดในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

ซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษและเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยก าหนด

แนวทางในการป้องกนัไม่ให้เกดิการกระท าความผิดโดยไม่ควรเป็นความผิดที่ต้องรอผลส าเรจ็ แต่

ควรก าหนดเอาไว้หากแต่ประการใดที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนกใ็ห้ถือเป็น

ความผิดส าเรจ็แล้ว และควรเพ่ิมบทลงโทษตามมาตรา 91 ตรี ความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน

ให้หนักกว่าบทลงโทษอื่น และหนักกว่าความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 

30 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 82 และหนักกว่าความผิดฐานไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปท างาน

ในต่างประเทศตามสัญญาจัดหางานตามมาตรา 85 ให้เหมาะสมตามล าดับของความร้ายแรงของ

การกระท าความผิด และก าหนดให้พนักงานอัยการมีสิทธิเรียกให้จ าเลยคืนหรือชดใช้เงินคืนแก่

ผู้เสียหายในความผิดฐานหลอกลวงคนหางานตามมาตรา 91 ตรี แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ด้วย เพราะพนักงานอัยการจะเรียกเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้

ต่อเมื่อพนักงานอยัการฟ้องคดีข้อหาฉ้อโกงร่วมด้วยจึงจะสามารถขอให้จ าเลยคืนหรือชดใช้เงินคืน

แก่ผู้เสยีหายในความผิดฐานหลอกลวงคนหางานได้ ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่1347/2545 และ

ตามแนวทางวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยน าแนวทางกฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์ มาตรา  

38 มาปรับใช้ ซ่ึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญในการให้

ความคุ้มครองคนหางานโดยการควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานมิให้เรียกหรือรับค่าบริการเกินกว่า

ที่ กฎหมายก าหนด ถึงกับบัญญัติ ว่า เป็นการจัดหางานที่ ไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ( Illegal 

Recruitment) อนัมีผลกระทบต่อการเป็นบ่อนท าลายความม่ันคงทางเศรษฐกจิของประเทศชาติ  

ดังน้ัน ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในการให้ความคุ้มครองคนหางานโดยการ

ควบคุมนายหน้าจัดหางานและบัญญัติให้การกระท าความผิดมีผลกระทบต่อการเป็นบ่อนท าลาย

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติเช่นเดียวกับต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

และประเทศชาติ 
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