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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดี  จากการแนะแนวทางในการคิด  เขียน  และทําอยาง           เปน
ระบบ  โดยการสะสมเน้ือหาความรูทางวิชาการมาเปนแรมป  อาศัยบุคคลหลายฝายท่ีคอยเก้ือหนุน     เปน
กําลังใจ  ท้ังในดานความรู  การเสียสละเวลาในการใหคําแนะนําทางวิชาการการตรวจ  และแกไข         
ขอบกพรอง  
 ในโอกาสน้ี  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข  ท่ีกรุณาสละเวลา       
อันมีคารับเปนประธานกรรมการและขอกราบขอบพระคุณ  นายสม  ศุภนคร  อดีตอธิบดีกรมการ           
จัดหางาน  นายเหม  บุญพรหมออน  อดีตหัวหนาผู เชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาฝมือแรงงาน  และ         
นางสหัทยา  นากชื่น  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ท่ีกรุณาสละเวลา     
อันมีคารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และทานอาจารยท่ีผูเขียนรูสึกซาบซึ้งและอุนใจทุกครั้งท่ีเขาพบ  
และเปนพระคุณแกผูเขียนอยางยิ่ง  น้ัน  คือทานอาจารย  ศ.ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ  ซึ่งทานไมเคยทําให          
ผูเขียนตองรูสึกผิดหวัง  หรือทอแทในการทําวิทยานิพนธ  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ  ณ  ท่ีน้ีดวย 
 ขอขอบพระคุณ  คุณนิภา  รัตนานุวัติ  อดีตผูอํานวยการกองนิติการ  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน       ซึ่ง
ไดลวงลับไปกอนท่ีจะไดอานวิทยานิพนธของผูเขียน  สําหรับแนวความคิดดีๆ  ในการทําวิทยานิพนธและ
คอยเปนกําลังใจใหผูเขียนเสมอ  ขอขอบคุณ คุณจิราภรณ  ลีพิทักษพัฒนา  นิติกร  6  กองนิติการ  กรมการ
จัดหางานท่ีคอยใหขอมูลทางวิชาการแกผูเขียนต้ังแตเริ่มคนควา  ขอบคุณ  คุณพัชราภรณ               ยศปญญา  
นิติกร  5  กลุมงานกฎหมาย  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ท่ีเขาใจและคอยชวยเหลือผูเขียนเก่ียวกับงานตางๆ  
ขอบคุณ  คุณวิศนี  วณิชวิชากรกิจ  ท่ีคอยเปนธุระติดตอสอบถามเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยานิพนธ      ใหผูเขียน  
ขอบคุณพ่ีๆ กองนิติการทุกคนท่ีคอยเปนกําลังใจใหผูเขียน  ขอบคุณ  คุณนราวัฒน  ศรีสวัสด์ิ        ท่ีคอยเปน
กําลังใจและเปนธุระในการตรวจพิสูจนอักษรแกไขถอยคําใหผูเขียน  ขอขอบคุณเจาหนาท่ี         สวนงาน
วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกทานท่ีคอยใหคําปรึกษาในการดําเนินการเก่ียวกับวิทยานิพนธ 
และขอขอบคุณผลงานทางวิชาการทุกเลมท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาวิทยานิพนธ 
 อยางไรก็ตามวิทยานิพนธฉบับน้ี  จะเกิดขึ้นมิไดเลยถาปราศจากกําลังใจและทุนทรัพยจาก         นาย
ประเสริฐ  นางลัดดา  และนายอรุณสวัสด์ิ  สุขเจริญ  ผูเปนบิดา  มารดาและพ่ีชายของผูเขียนและ          ถา
วิทยานิพนธฉบับน้ี  มีคุณคาและมีประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจอยูบาง  ผูเขียนขออุทิศความดี
และเพียรพยายามน้ี  แกบุพการีของผูเขียน  สวนความบกพรองและผิดพลาดท้ังปวง  ผูเขียน              ขอนอม
รับไวแตเพียงผูเดียว 

  ปยสุดา   สุขเจริญ 
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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงทําการศึกษาวิเคราะห  ในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการ
ดําเนินการจัดหางานใหแกคนหางาน การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน         
บทลงโทษท่ีใชบังคับกับผู ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน                  
ท้ังน้ี  เพ่ือชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองหรือปญหาตางๆ  ท่ีเกิดขึ้นอันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย  
ใหสามารถนําไปบังคับใชไดอยางจริงจังและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน 

ผลการศึกษาพบวา  การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน น้ัน    
มีปญหาหลายประการ  เชน  ฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานบางฐาน         
ไมสามารถใชบังคับได  ปญหาการดําเนินคดีอาญาและความซํ้าซอนในการปฏิบัติหนาท่ีระหวาง
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ปญหาการดําเนินคดีอาญากับผูบริหารของนิติบุคคล  รวมถึงโทษท่ีใช
บังคับแกนิติบุคคลและผูบริหารนิติบุคคล   

ดังน้ัน  ควรมีการปรับปรุง  แกไข  กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานใหมีความ
เหมาะสม โดยการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมฐานความผิด โดยเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายจัดหางานกําหนดให   
ผูไดรับอนุญาตดําเนินการจัดหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานจะตองเปนผูท่ีมี
สัญชาติไทยเทาน้ัน  ทําใหเกิดปญหาการเชาใบอนุญาตของผูประกอบธุรกิจจัดหางานชาวตางประเทศ 
และเมื่อเกิดการกระทําความผิดโดยบุคคลหรือคณะบุคคลเหลาน้ี  กฎหมายจัดหางานและคุมครอง      
คนหางานของไทย  ก็ไมสามารถบังคับโทษได  จึงควรกําหนดใหชาวตางชาติสามารถประกอบธุรกิจ      
จัดหางานได  เพ่ือจะไดนําตัวบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาว  เขาสูกระบวนการยุติธรรมและบังคับโทษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การกําหนดใหนิติกรซึ่งเปนพนักงานเจาหนาท่ีของกรมการจัดหางานทําหนาท่ี
เสมือนทนายความวาตางคดีใหรัฐสําหรับคดีท่ีเกินอํานาจท่ีจะทําการเปรียบเทียบปรับ  เพ่ือเปนการ
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ขจัดปญหาการเก่ียงไมรับดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน และทําใหแนวทางในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเดียวกันไดรับการปฏิบัติท่ีไมแตกตางกัน  การกําหนดใหกรรมการทุกคนซึ่งถือเปนผูบริหาร
นิติบุคคลมีสวนรับผิดสําหรับความเสียหายท่ีนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิด  เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนไมมีสวนรวมในการกระทําความผิด  รวมถึงการเพ่ิมบทกําหนดโทษทางอาญาแกนิติบุคคลตาม
ความรายแรงแหงความผิดโดยใหมีผลกระทบถึงคุณสมบัติของผูบริหารนิติบุคคล  ท้ังน้ี  เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหผูบริหารนิติบุคคลใชนิติบุคคลเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด 

 DPU



 
จ 

 
Thesis  Title :  Problem of Criminal Proceeding in the Employment  
 

  and Job-Seekers Protection Act 
 

Name  :  Miss Piyasuda  Sookcharern 
 

Thesis  Advisor :  Prof. Dr. Thira  Srithamaraks 
 

Department :  Law 
 

Academic  Year :  2004 
 

ABSTRACT 
 

 
The purpose of this dissertation is to analyse the procedure and 

methodology of employment, criminal procedure according to the Employment 
and Job-Seekers Protection Act,  as well as punishment imposed on offenders, in 
order to indicate defects and problems to be solved, so that the law could be 
strictly and properly exercise in the present economic and social conditions. 
 

It  can be seen from the research that the criminal procedure related to 
Employment and Job-Seekers Protection Act does have a number of problems, 
namely, i ts criminal offence, i ts criminal procedure and the overlap between the 
operation of the official according to the Employment and Job-Seekers 
Protection Act and the operation of the investigator according to the Code of 
Criminal Procedure, i ts criminal procedure exercise over an executive of 
judicial person, including punishment imposed on both judicial person and its 
executive. In addition, the law could not be imposed on all  cases. 
 

As a consequence, the Employment and Job-Seekers Protection Act 
should be reviewed and amended properly by extending the scope of criminal 
offences, especially in the case that the Employment and Job-Seekers 
Protection Act does allow solely Thai national to operate a recruitment 
company. In this regard, it  would be a problematic issue when a foreigner 
rents a certificate for operation from authorised Thai national and violates 
the law, since the Employment and Job-Seekers Protection Act could not be 
imposed on foreigners. Thus, in order to obtain a jurisdiction over these 
foreign offenders, foreigners should be allowed to operate a recruitment 
company. Another recommendation on the law improvement is to appoint legal 
officers,  who are officers of the Department of Employment, to be an attorney-
at-law for the state in the case that is beyond the purview of fine imposition, so 
that the investigators would not be able to avoid the case. Besides, this would 
also lead to an equal treatment under the same law. In addition, the law should 
indicate that all  board members, who are the executives of a judicial person, 
shall  be responsible for the crime committed by their judicial person, unless 
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they can prove that they do not involve in that crime. Furthermore, the statutory 
penalty imposed on judicial person shall  be increased in accordance with the 
gravity of criminal offence, and this shall  also affect the qualification of the 
judicial person's executives, in order to keep the executives from using their 
judicial person as a tool to commit a crime. 
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บทที่  1  
บทนํา 

 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดมีประกาศใชต้ังแต พ.ศ. 2511 และไดมีการ   
ยกเลิกและตราเปนกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 โดยบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 มีผลใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครอง คนหางานฉบับปจจุบันน้ัน มีปญหาท่ีควรไดรับการแกไขในหลายกรณี 
โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดจากการหลอกลวงคนหางานโดยเรียกเก็บคาบริการและคาใชจายจากคนหางาน
แลวไมสามารถจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศไดหรือจัดสงคนหางานไปถึงประเทศท่ี
ทํางานแลวแตไมมีงานหรือมีงานใหทําแตไมไดรับคาจางหรือไดรับคาจางตํ่ากวาสัญญาจางแรงงาน 
แสวงหาประโยชนจากคนหางาน เรียกเก็บคาบริการหรือคาใชจายซึ่งเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดเปน
จํานวนมาก  การประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาโดยไมมีตําแหนงงานจริงหรือมี
ตําแหนงงานจริงแตมีจํานวนนอยกวาท่ีประกาศรับสมัครงาน เรียกหรือรับเงิน คาบริการหรือคาใชจาย
จากคนหางานเปนการลวงหนาเปนระยะเวลายาวนานทําใหคนหางาน เสียเปรียบ สูญเสียเงินทองและ      
สูญเสียเวลาซึ่งลวนแตเปนสาเหตุของการกระทําท่ีเปนความผิดอาญาตามกฎหมายจัดหางานและ       
คุมครองคนหางาน สงผลสืบเน่ืองใหตองมีกระบวนการในการดําเนินคดีอาญา ต้ังแตชั้นของความผิด        
ท่ีอยูในขอบอํานาจท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับได  ไมวาจะเปนการเปรียบเทียบปรับโดยพนักงาน     
เจาหนาท่ี หรือการเปรียบเทียบปรับโดยพนักงานสอบสวน  การรองทุกขกลาวโทษ  การรวบรวม           
ขอเท็จจริง  และพยานหลักฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของในคดี  การบรรยายฟอง  และการพิจารณาคดีในศาล        
ซึ่งตางก็ถือเปนสาระสําคัญในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน       
ท้ังสิ้น และยังตองพิจารณาถึงหลักเกณฑท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณาความอาญา อันเปนกฎหมายสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติท่ีจะทําใหลักษณะของการ        
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมีความชอบดวยกฎหมาย 
 จากโครงสรางโดยรวมในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคน        หา
งาน  มักพบปญหาในระหวางการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว โดยเริ่มต้ังแต ปญหาในเรื่อง
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บุคคลท่ีจะตองรับผิด ไมวาจะเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน ตัวแทน ลูกจางหรือผูแทนนิติบุคคล ซึ่งควร
มีการบัญญัติใหชัดเจนวาบุคคลใดบางท่ีควรตองรับผิด และเมื่อทราบตัวผูตองรับผิดแลว  ก็จะตอง
พิจารณาตอไปวาเปนฐานความผิดท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับหรือไม          
ถาเปนฐานความผิดท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานจะสามารถ      
ทําการเปรียบเทียบปรับไดก็จะทําการเปรียบเทียบปรับ  หากผูตองรับผิดชําระคาปรับคดีก็ยุติ  แต
ในทางปฏิบัติพบวาพนักงานสอบสวนมักไมทําการเปรียบเทียบปรับ โดยถือวาการกระทําผิด              
ตามกฎหมายจัดหางานควรไดรับการเปรียบเทียบโดยพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายจัดหางาน        
ดวยเหตุน้ี จึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเปรียบเทียบปรับ  สวนในคดีท่ีไมอยูในอํานาจ
เปรียบเทียบปรับ  พนักงานเจาหนาท่ีของกรมการจัดหางาน ก็จะรวบรวมขอเท็จจริงและพยาน        
หลักฐานท่ีเก่ียวของในคดีและมอบคดีใหพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการจะมีความเห็นวาควร
สั่งฟองหรือไมตอไป  ในคดีท่ีพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟอง  น้ัน  ในบางฐานความผิดโดยเฉพาะ
ความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต  พนักงานอัยการโจทกมักจะบรรยายฟองควบคูไปกับ
ความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือฉอโกงตาม มาตรา  91  ตรี ตามกฎหมายจัด     
หางานและคุมครองคนหางาน  หากโจทกฟองความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาตมา          
ฐานเดียว  แลวจําเลยใหการรับสารภาพ  ปญหาในการพิจารณาโทษคงไมเกิดขึ้น แตถาจําเลยตอสูคดี
วาตนไมมีเจตนาจัดหางานเสียต้ังแตตน  มีเพียงเจตนาหลอกลวงในการจัดหางาน  และขอเท็จจริง           
ก็ฟงไดตามน้ัน  ศาลจะลงโทษจําเลยฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาตไมไดคงลงโทษไดเฉพาะใน
ความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ ฉอโกงตามมาตรา  91  ตรีแหงกฎหมายจัดหา
งานและคุมครองคนหางานเทาน้ัน  หรือในกรณีของการจัดหางานตามกฎหมาย  บุคคลท่ีจะกระทํา
การจัดหางานไดตองเปนผูท่ีไดรับอนุญาต ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานซึ่งถาเปน
การจัดหางานในประเทศ เปนไปตามบทบัญญัติใน มาตรา  8  ซึ่งบัญญัติวา  “ หามมิใหผูใดจัดหางาน
ใหคนหางานเพ่ือไปทํางานในประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ” หรือถาเปนการ     
จัดหางานใหคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ เปนไปตามบทบัญญัติใน มาตรา  30  ซึ่งบัญญัติวา       
“ หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก         
นายทะเบียนจัดหางานกลาง ” และบุคคลท่ีจะขออนุญาตจัดหางานท้ังในและตางประเทศจะตองเปน
บุคคลผูมีสัญชาติไทยเทานั้น  ท้ังน้ี  ตามท่ีบัญญัติไวใน  มาตรา 9(1)  แตในปจจุบันไดมีกลุมบุคคล
หรือคณะบุคคลท้ังในและตางประเทศไดกระทําการจัดหางานโดยการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการเชา
ใบอนุญาตจัดหางาน กอใหเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางานและปญหาคาหัวแพง (คาบริการและ     
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คาใชจาย) และดวยเหตุน้ี เมื่อบุคคลกลุมน้ีกระทําความผิดก็ไมตองรับผิดชอบ และไมถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เพราะกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปน
กฎหมายท่ีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน ในมาตรา 26 ซึ่งบัญญัติวา “ หามมิใหผูรับอนุญาตเรียกรับ
คาบริการเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ” ฉะน้ัน บุคคลท่ีตองรับผิดชอบในการถูกดําเนินคดีท่ี        
แทจริงคือ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหจัดหางานเทาน้ัน สวนบุคคลท่ีเชาใบอนุญาตนอยมากท่ีจะถูกดําเนินคดี 
และแมจะถูกดําเนินคดีก็จะเปนเพียงผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 86 เทาน้ัน ซึ่งจะรับโทษเพียง 2 ใน 3 ของโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ันๆ เทาน้ัน 
 ดังน้ัน  การกําหนดถึงมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน  เพ่ือใหการบังคับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานสัมฤทธิ์ผลตรง
ตามเจตนารมณแหงการบัญญัติกฎหมาย  ยอมเปนการสงผลดีตอโครงสรางในการดําเนินคดีอาญา      
ท้ังยังทําใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดรับความเปนธรรม     
รวดเร็วและยังใหเกิดประสิทธิภาพ  ในการบังคับใชกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานอีกดวย  
 
2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1. เพ่ือศึกษาถึงการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและ           
คุมครองคนหางาน  
 2. เพ่ือศึกษาถึงปญหาของการดําเนินคดีอาญาและความซ้ําซอนในการปฏิบัติหนาท่ีระหวาง
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 3. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการและแนวทางในการดําเนินคดีอาญาตอบุคคลท่ีจะตองรับผิดตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 4. เพ่ือศึกษาถึงโทษท่ีใชบังคับแกนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคลตามกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน 
 
3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 
 ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ในสวนท่ีเปนปญหาเก่ียวกับกระบวนการใน
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การดําเนินคดีอาญาและมาตรการลงโทษซึ่งยังไมครอบคลุม ดังน้ัน  จึงจําเปนอยางย่ิง
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ในการปรับปรุง แกไข บทบัญญัติตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานและกระบวนการ
ดําเนินคดีอาญารวมถึงปรับปรุงมาตรการการลงโทษใหไดประสิทธิภาพ ท้ังตอบุคคลธรรมดาหรือ     
นิติบุคคลโดยเฉพาะผูท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
 
4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยมุงศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับกระบวนการในการดําเนินคดีอาญาตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน แนวทางแกไข ตลอดจนปญหาการบังคับใชกฎหมายโดย
ศึกษาในแงของการวิเคราะห บทบัญญัติของกฎหมายในทางเอกสารท่ีเก่ียวของและนํามาใช       เพ่ือ
เปนแนวทางในการปรับปรุง และแกไขปญหาเพ่ือใหกฎหมายดังกลาว สามารถนํามาใชบังคับไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตรงตามเจตนารมณแหงการบัญญัติกฎหมายโดยการแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑบาง
ประการเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายใหมีความสมบรูณยิ่งขึ้น 

 
5 วิธีการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคนควาน้ีสวนใหญจะเปนในรูปของการพรรณนาและวิเคราะห (Descriptive 
Analytical Methods) ควบคูกันไปโดยคนควารวบรวมขอมูลเอกสาร (Documentary Research) จาก
พระราชบัญญัติ ประกาศ คําสั่งหนวยงานราชการ รวมท้ังบทความ วารสาร ตํารา วิทยานิพนธ และ
สรรพเอกสารตางๆ ท้ังท่ีเปนภาษาไทย และภาษาตางประเทศในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับปญหา และ
มาตรการทางอาญาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง  แกไข  เพ่ิมเติมฐานความผิดตามกฎหมาย      
จัดหางานและคุมครองคนหางาน  
 2. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาของการดําเนินคดีอาญาและความซ้ําซอนใน
การปฏิบัติหนาท่ีระหวางพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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 3. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการและแนวทางในการดําเนินคดีอาญาตอบุคคลท่ีจะตองรับผิดตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 4. เพื่อใหทราบถึงโทษท่ีใชบังคับแกนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคลตามกฎหมายจัดหางานและ
คุ ม ค ร อ ง ค น ห า ง า น
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บทที่  2  
ความเปนมาและลักษณะของกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

 
1 ความเปนมาของกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
 ประเทศไทยนับวาเปนประเทศเกษตรกรรมนับต้ังแตในสมัยสุโขทัยสมัยกรุง           ศรี
อยุธยา ประชาชนสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพกสิกรรมผูที่ทํางานในประเทศจึงเปนงาน
ประเภทเกษตรกรรมทั้งสิ้น ที่มาของแรงงานในสมัยอดีตมักจะมาจากเชลยศึกในการสงคราม  
แรงงานในสมัยนั้นจึงมีลักษณะของ “ทาส” และเปน “ขา” ซึ่งหมายถึงคนรับใชมีฐานะเปนไท    
ไมใชทาส1 เนื่องจากผูชายตองเปนทาสเปนทหารเสียสวนใหญ แรงงานที่ทํางานในทางเกษตร      
จึงเปนหญิง2 คนงานเสรีที่ทํางานโดยมีคาจางในสมัยสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีจํานวน     
ไมมาก ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรในรัชกาลที่ 3 และในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมีการจางแรงงาน
ซึ่งมิใชการเกณฑแรงงานทาสหรือไพรมาทํางานเปนครั้งแรก ซึ่งแรงงานสวนใหญมักจะเปน         
แรงงานคนจีน 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 คนไทยสวนใหญยังคงชอบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะถือ
วาเปนอาชีพอิสระของตนเองไมข้ึนอยูกับใครและจากการขยายตัวทางการคาและเศรษฐกิจของ
ประเทศทําใหเกิดอาชีพใหม ๆ ข้ึนเปนจํานวนมาก เชน การกอสราง การขนสง การฝมืออื่นๆ 
และโดยที่คนไทยไมสนใจอาชีพเหลานี้ เพราะถือวาเปนงานที่ไรเกียรติ เปนเหตุใหคนงานจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะคนจีนเขามาในประเทศไทยมากข้ึนซึ่งปรากฏวาราวตนศตวรรษที่ 20        
มีคนงานจีนอยูในประเทศไทยถึง 70 เปอรเซ็นตของคนงานที่ไมใชงานเกษตรกรรม3 
 หากพิจารณาถึงคนหางานในตางประเทศแลวเราจะพบวา นับต้ังแตศตวรรษที่ 20 

ประเทศตางๆ มีการต่ืนตัวสูงมากโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเปนประเทศแรกท่ีจัดใหมี

                                                        
1 รอยเอก ประจวบ  มีวันดี. “ มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองคนหางานในประเทศ ”          

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,  2542, หนา 7. 
2 ประสิทธ์ิ  ไชยทองพันธ.  การดําเนินการจัดหางานของกรมแรงงาน. กรุงเทพมหานคร: 

กรมการจัดหางาน, 2538, หนา 5. 
3 ประสิทธ์ิ  ไชยทองพันธ. เร่ืองเดียวกัน ,หนา.6. 
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สํานักงานจัดหางานของรัฐอยางมีระบบข้ึน ต้ังแต ค. ศ. 1909 และหลังจากนั้น ประเทศตางๆ      

ก็ไดดําเนินการจัดใหมีสํานักงานจัดหางานของรัฐข้ึนเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวาการบริการ    

จัดหางานนั้นเปนเครื่องมืออันหนึ่งในทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพ     

การจางงาน เปนการกระตุนใหแรงงานของคนในประเทศน้ันๆ มีการเคลื่อนยายแรงงานไดอยาง
รวดเร็วอีกทั้งการจัดใหมีสํานักงานจัดหางานที่เหมาะสมเพื่อจัดหางานใหแกบุคคลที่วางงานน้ัน 

ยังมีผลโดยตรงตอระบบการปกครองประเทศที่มีความเปนประชาธิปไตยมากข้ึนโดยพิจารณา
จากการสงเสริมใหประชาชนมีอิสระในการเลือกที่จะทํางานในสาขาที่ตนถนัดได 
 อันเปนการสอดคลองกับระบบการปกครองของประเทศไทยในเวลาตอมาซึ่งไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย              
ในป พ. ศ. 2475  และเปนชวงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรง สงผลใหมีคนวางงานจํานวน
มากคณะราษฎรผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงไดประกาศนโยบายบริหารประเทศ         
6  ประการโดยไดระบุวา “ จะตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะ   
หางานใหราษฎรทําเต็มความสามารถ จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติไมปลอยใหราษฎรอดอยาก ”4 

 ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงนโยบายดังกลาว จึงไดตราพระราชบัญญัติวาดวย
สํานักงานจัดหางานประจําทองถ่ิน พ.ศ. 2475 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหจัดต้ัง  สํานักงาน
กลางจัดหางานข้ึนในกรุงเทพมหานครและใหนายอําเภอจัดต้ังสํานักงานจัดหางานประจําทองถ่ิน
ข้ึนในจังหวัดพระนครและธนบุรี นอกจากนี้มอบอํานาจใหแกเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให
สามารถจัดต้ังสํานักงานจัดหางานข้ึนตามทองถ่ินไดอีก เมื่อเห็นเปนการสมควร สํานักงาน       
จัดหางานดังกลาวมีหนาที่จัดหางานใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาแตอยางใด 
 นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดตราพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ. 2475 
เพื่อใหสิทธิแกเอกชนที่จะประกอบอาชีพในการจัดต้ังสํานักงานรับจัดหางานใหแกประชาชน
โดยยอมใหเรียกคาบริการจากประชาชนและดําเนินงานภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
 หนวยงานท่ีทําหนาที่บริหารและดําเนินงานตามกฎหมายดังกลาวขางตนในข้ันแรก    
รัฐบาลไดจัดต้ังแผนกจัดหางานข้ึนในกองทะเบียนกรมมหาดไทยตอมาในปเดียวกันนี้เองรัฐบาล
ก็ไดโอนแผนกจัดหางานไปข้ึนอยูกับกองสถิติพยากรณ กรมพาณิชย กระทรวงเศรษฐกิจเมื่อป   
พ.ศ. 2477 

                                                        
4 กรมการจัดหางาน.  “กําเนิดแรงงานและความเปนมาของกองการจัดหางาน”  แรงงานสัมพันธ. 

ฉบับครบรอบ 3 ป. ตุลาคม 2511,  หนา 97. 

DPU



8 
 

 ตอมาใน พ. ศ. 2479 กองกรรมกรไดเสนอวา ภาวะความเปนอยูของกองกรรมกรหรือ
คนหางานเปนสิ่งซึ่งควรไดรับการเอาใจใส จึงมีการเสนอพระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร
สูสภา และในท่ีสุดก็ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวในปเดียวกัน หนาที่ของกอง
กรรมกรจึงไมไดจํากัดวงแคบอยูเพียงการจัดหางานใหคนหางานหรือคนวางงานทําเทานั้น แตยัง
มีหนาที่ในการสอบสวนภาวะความเปนอยูของกรรมกรดวย หลังจากนั้น ปญหาการวางงานได
ลดนอยลงประชากรเริ่มอยูดีกินดีมากข้ึน งานของกองกรรมกรก็ลดนอยลง รัฐบาลจึงไดยุบกอง
กรรมกรลงเปนเพียงแผนกกรรมกรแตยังคงดําเนินงานดานการจัดหางานและสอบสวนภาวะ
ความเปนอยูของกรรมกรหรือคนหางานอยูเชนเดิมโดยแผนกกรรมกรไดถูกโอนจากกรมพาณิชย 
กระทรวงเศรษฐกิจไปข้ึนอยูกับกองอาชีพสงเคราะห กรมประชาสงเคราะห จนถึง พ.ศ. 2490     
รัฐบาลไดใหความสําคัญแกงานดานกรรมกรมากข้ึน ประกอบกับชวงที่ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 
2 สงบลง ประเทศไทยเร่ิมกระชับความสัมพันธกับองคการกรรมกรระหวางประเทศในฐานะท่ี
ประเทศไทยเปนสมาชิกมาตั้งแตแรก ทั้งมีการติดตอประสานงานกับองคการดังกลาวอยูเสมอ    
จึงมีนโยบายจะขยายงานดานกรรมกรข้ึนอีกครั้ง ใหเปนองคการอิสระมีฐานะเทียบเทากอง        
ในที่สุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2490 จึงไดมีมติของคณะรัฐมนตรีใหจัดต้ังองคการกรรมกรข้ึน
ตามขอเสนอของกรมประชาสงเคราะห แตเนื่องจากไมมีงบประมาณ สถานที่ และเจาหนาที่     
จึงตองอาศัยเจาหนาที่ในแผนกกรรมกรเดิมมาปฏิบัติงานในองคการนี้ไปกอน 
 หนาที่ที่ เกี่ยวของกับองคการนี้สวนใหญจะเปนการติดตอประสานงานกับองคการ
กรรมกรระหวางประเทศ งานสอบสวน ภาวะกรรมกรและหนาที่จัดหางานอีกแผนกหนึ่งดวยซึ่ง
องคการน้ีไดดําเนินงานมาไดไมถึง 2 ป ก็ถูกยุบเลิกไป และไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ 
ราชการกรมประชาสงเคราะหในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2492 จัดต้ังกองกรรมกรข้ึนในกรม
ประชาสงเคราะหและไดโอนงานขององคการกรรมกรที่ยุบเลิกไปมาปฏิบัติเปนหนาที่ของกองนี้
แทน โดยมีหนวยงาน 3 แผนก คือ แผนกคุมครองแรงงานและจัดหางาน แผนกสํารวจภาวะและ
แผนกการตางประเทศ 
 งานของกองกรรมกรไดพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ มาจนถึงป พ. ศ. 2495 ไดมีการแบงสวน      
ราชการกรมประชาสงเคราะหใหมและเปล่ียนช่ือกองกรรมกรเปนกองจัดสรรสัมมาอาชีวสง
เคราะห โดยแบงงานออกเปน 4 แผนก คือ แผนกคุมครองแรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ 
แผนกสํารวจและคนควาแรงงาน แผนกการตางประเทศ และแผนกจัดหางาน 
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 ในระหวางป พ. ศ. 2496-2498 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในกรม
ประชาสงเคราะห เปล่ียนช่ือจากกองจัดสรรสัมมาอาชีวสงเคราะหเปนกองจัดสรรและสงเสริม
สัมมาอาชีวสงเคราะหและจากกองจัดสรรและสงเสริมสัมมาอาชีวสงเคราะหเปนกองแรงงาน
ตามลําดับ สวนรูปงานยังคงอยูในลักษณะเดิม กองแรงงานไดศีกษาคนควาเพื่อปรับปรุงกิจการ
ดานแรงงานในประเทศไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับประเทศพัฒนาอื่นๆ และไดเสนอราง
เกี่ยวกับแรงงานจนกระทั่งเมื่อปลายป พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติแรงงานจึงไดตราข้ึนเปน
กฎหมายและในปเดียวกันนั้นก็ไดมีพระราชบัญญัติสงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ศ. 2499          
ออกใชบังคับเพื่อใหคนไทยไดมีโอกาสประกอบอาชีพมากข้ึนจึงไดมีการปรับปรุงแบงสวน       
ราชการใหม โดยกําหนดขยายแผนกงานตางๆในกองแรงงานเพิ่มข้ึนจาก 4 แผนกเปน 16 แผนก 
สําหรับแผนกที่เกี่ยวของกับการจัดหางานคือ แผนกจัดหางานและแผนกติดตอนายจาง  
 ในป พ. ศ. 2501 รัฐบาลไดประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานรวมทั้งเลิกสหภาพ
แรงงานเพ่ือความเหมาะสมบางประการในการปกครองและไดออกเปนประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยใชแทนพระราชบัญญัติแรงงานเดิมซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
ของกองแรงงานในขณะนั้น  
 ในป พ. ศ. 2505 เนื่องจากงานของกองแรงงานมีปริมาณและคุณภาพสูงข้ึนรัฐบาล    จึง
ไดยกฐานะกองแรงงานข้ึนเปนสวนแรงงาน สังกัดกรมประชาสงเคราะหแบงออกเปน 3  กอง  
คือ กองคุมครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ กองวิชาการและสถิติแรงงานและกองการจัด      
หางาน หนวยงานท่ีข้ึนกับกองการจัดหางานในขณะนั้นคือ แผนกจัดหางาน แผนกติดตอนายจาง 
แผนกฝกฝนอาชีพ และแผนกสงเคราะหอาชีพแกคนไทย ซึ่งมีหนวยงานดําเนินการดานจัด      
หางานในสวนกลาง คือ สํานักงานจัดหางานกลาง สํานักงานจัดหางานสถานีรถไฟกรุงเทพและ
สํานักงานจัดหางานสถานีรถยนตขนสงสายเหนือ ในสวนภูมิภาคมีสํานักงานจัดหางานจังหวัด
นครราชสีมา 
 ตอมาในป พ. ศ. 2508 รัฐบาลไดยกฐานะสวนแรงงานข้ึนเปนกรมแรงงานข้ึนตรงตอ
กระทรวงมหาดไทย แบงงานออกเปน 5 กอง คือ สํานักงานเลขานุการกรม กองคุมครองแรงงาน
และแรงงานสัมพันธ กองวิชาการและสถิติแรงงาน กองการจัดหางานและกองพัฒนาอาชีพ งาน
ของกองการจัดหางานในขณะนั้นมิไดบริหารงานในรูปแบบแผนก ดังเดิมแตบริหารในรูปของ
หนวยรับผิดชอบงานตามโครงการและแผนงานใหญ คือ แผนงานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 
และไดโอนงานของแผนกฝกฝนอาชีพเดิมไปข้ึนกับกองพัฒนาอาชีพ  
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 งานของกองการจัดหางานในระหวางป 2509-2510 ไดมีการปรับปรุงระบบวิธีการ
ดําเนินงานใหดีข้ึนโดยมีการจัดสงเจาหนาที่ไปศึกษาดูงานในตางประเทศและขอผูเช่ียวชาญจาก
ตางประเทศมาชวยเหลือปรับปรุงงานกับไดมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย
สํานักงานจัดหางาน ซึ่งใชบังคับมาต้ังแตป 2475 ใหรัดกุมและเหมาะสมย่ิงข้ึน5 โดยการยกราง
กฎหมายข้ึนใหมจนกระทั่งไดประกาศเปนกฎหมายใชบังคับต้ังแต วันที่ 30 มิถุนายน 2511  มีช่ือ
วา        พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ซึ่งมีเจตนารมณที่จะควบคุม
การ     จัดหางานของเอกชนและใหความคุมครองคนหางานและโอนกองการจัดหางานไปข้ึนกับ
กรมโดยตรงเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว 
 ตอมาเมื่อไดมีการประกาศพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511 
และไดยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมๆ แตยังคงไวซึ่งหลักการของการจัดต้ังสํานักงานจัดหางานของ
รัฐซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511  
ความวา  “ใหจัดต้ังสํานักงานจัดหางานข้ึนในกรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทย       เรียกวา 
สํานักงานจัดหางานกรมแรงงาน มีหนาที่จัดหางานใหแกประชาชนโดยไมคิดคาบริการ 
สํานักงานจัดหางานกรมแรงงานอาจมีสาขาไดตามที่อธิบดีเห็นสมควร ” 
 ดังนั้น โดยอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว นอกจากสํานักงานจัดหางานที่อยูเดิม 3 
แหงแลว กรมแรงงานก็ไดพิจารณาจัดต้ังสํานักงานจัดหางานสาขาข้ึนมาเพิ่มเติมในเขตทองที่
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม นับแตป พ.ศ. 2512  เปนตนมา 
และโดยที่ จํ านวนประชากรผูว างงานตลอดจนแหลงงานมีความหนาแนนอยู ในเขต
กรุงเทพมหานครมากกวาในสวนภูมิภาค การขยายตัวของสํานักงานจัดหางานจึงเกิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานครโดยรวดเร็วกวาในสวนภูมิภาคซึ่งมีโครงสรางการบริหารแรงงานที่จํากัดกวา 
อีกทั้ง พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง  คนหางาน พ.ศ. 2511 ยังคงมีหลักการเดิมคือ        
รัฐจะสงเสริมใหประชาชนไดมีงานทําโดยใหบริการโดยไมคิดมูลคา ขณะเดียวกันก็มีมาตรการ
ควบคุมสํานักจัดหางานเอกชนใหรัดกุมยิ่งข้ึนโดยเฉพาะมุงที่จะทําการควบคุมสํานักงานเอกชน 
ที่ ต้ังข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจจัดหางานดวย ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการคุมครองคนหางานใหเกิดความ      
ปลอดภัยจากการหางานทําซึ่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานน้ัน เปนการ

                                                        
5ประสิทธ์ิ  ไชยทองพันธ. เร่ืองเดียวกัน,หนา  102. 
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จัดหางานใหแกประชาชนโดยท่ัวไปและใชควบคุมเฉพาะภายในประเทศเทานั้น ยังไมมีการ         
คุมครองไปถึงกรณีการจัดหางานเพื่อสงคนไปทํางานตางประเทศ 
 ตอมาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ. ศ. 2511 ไดถูกยกเลิกไปโดย
ใหใชพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แทน เนื่องดวยมี              ผู
ประกอบธุรกิจจัดหางานโดยสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมากข้ึนทําใหเกิด
ปญหานานาประการ เชน มีการโฆษณาหลอกลวงคนหางานใหไปสมัครงานโดยไมมีงาน      ให
ทํา  เรียกคาบริการและคาใชจายเกินสมควร  คนหางานที่เดินทางไปตางประเทศแลวไมไดงาน
ตามที่ตกลงกันไว นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง คนงานหญิงถูกนายจางหรือญาติของ      
นายจางลวนลามขมขืน ถูกทอดทิ้งในตางประเทศไดรับความทุกขยากนานาประการ คนหางานที่
มีปญหาเหลานี้มักจะหลบหนีไปอยูที่สํานักงานแรงงานไทยหรือสถานทูตไทย ทําใหเกิดปญหา
เรื่องที่อยูอาศัย อาหาร และคาพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย ผูจัดหางานสวนมากก็อางวาไมมี
เงินชวยเหลือคนหางานดังกลาว และจะเรียกเงินจากผูซึ่งคํ้าประกันคนหางานในการขอหนังสือ
เดินทางซึ่งก็กระทําไดยากเพราะติดตามหาตัวผูคํ้าประกันไมได  นอกจากนี้ยังมีคนหางาน             
บางรายกระทําความผิดอาญาในตางประเทศ ทําใหทางราชการตองเขาไปชวยเหลือและตกเปน
ภาระหนักแกงบประมาณของประเทศ เพราะมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ        
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ไมสามารถใหความคุมครองคนหางานใน
ตางประเทศได 
 ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2537 เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 
2528 ยังมีบทบัญญัติหลายเร่ืองที่ไมเหมาะสมทําใหมีการหลีกเล่ียงกฎหมายดวยวิธีตางๆ และยัง
ไมอาจใหความคุมครองคนหางานไดอยางเพียงพอ จึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดหางานและคุมครองคนหางานข้ึน เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
จัดหางานและคุมครองคนหางานและสมควรใหความคุมครองคนหางานเพิ่มข้ึนโดยใหรวมไป
ถึงการไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาจัดหางานดวยและ   เพื่อใหเปนที่
เช่ือถือแกการจางงาน สมควรควบคุมสถานทดสอบฝมือและการดําเนินการทดสอบฝมือไวเปน
การเฉพาะ อีกทั้งไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันและไดมีการแกไขครั้ง
ล าสุดโดยการแก ไข เ พ่ิม เ ติมโดยพระราชบัญญั ติจั ดหางานและคุมครองคนหางาน
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการจายเงินเพื่อชวยเหลือคนงานซึ่งไปทํางาน
ตางประเทศ ตามมาตรา 48 ทวิ 
 นอกจากนั้น  ยังมีการกําหนดถึงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรับอนุญาต      
จัดหางานทั้งในและตางประเทศรวมตลอดถึงการกําหนดในเร่ืองของการจดทะเบียนขออนุญาต
ตอนายทะเบียนดวยโดยมีการกําหนดหลักเกณฑในการยื่นคําขอจดทะเบียนไวตามมาตรา 16 6        
โดยใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองวางหลักประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคน
ที่จะขอจดทะเบียนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาคนละหาหมื่นบาทไว
กับนายทะเบียนโดยจะวางหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญา          
คํ้าประกันของธนาคารก็ได  สวนกรณีของผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศกําหนด         
หลักเกณฑ ในการย่ืนคําขอจดทะเบียนไวในมาตรา 31 7 วาผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน

ตางประเทศตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนและตองมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาหนึ่งลานบาท 
 หากมีการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายอันเกิดจากผูจัดหางานหรือ
ตัวแทนจัดหางาน นายทะเบียนมีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตจัดหางานทราบ หาก      
ผูรับอนุญาตจัดหางานไมโตแยงภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงนายทะเบียนก็สามารถจายเงิน    
ชดเชยหรือหักคาบริการและคาใชจายใหแกคนหางานไดเทาที่พิจารณาเห็นวาเสียหายจริงจาก
หลักประกันที่วางไว 8 
 โดยสรุปของเน้ือหาสาระตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 
2511 มีความแตกตางจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ในหลาย
ประเด็นอันไดแก 
 

13 

                                                        
6 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบท่ี 3) พ.ศ. 2544 
7 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบท่ี 3) พ.ศ. 2544 
8 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 16, มาตรา 46 
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 1. จัดใหมีการจัดหางานในประเทศและตางประเทศออกจากกันและมีบทกําหนดโทษ
ของการจัดหางานของแตละประเภทออกเปนการเฉพาะ 
 2. เพิ่มหลักประกันสําหรับการจัดหางานโดยกําหนดใหผูจัดหางานตองมีความ          
มั่นคง เชน ผูจัดหางานในตางประเทศตองมีเงินทุนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท และมีเงินประกันให
ไวแกนายทะเบียนไมตํ่ากวาหาแสนบาท 
 3. เพิ่มโทษผูจัดหางานที่ดําเนินการจัดหางานโดยไมชอบดวยกฎหมายใหสูงข้ึน 
 4. เพิ่มคาธรรมเนียมตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 

 
2 ความหมายของการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
 การจัดหางานโดยทั่วไปหมายถึง การหางานใหคนทําซึ่งเปนความหมายที่สามารถ     ทํา
ใหเขาใจไดงายในทางวิชาการ การจัดหางาน หมายถึง การดําเนินงานใดๆ  ในฐานะเปน      
สื่อกลางที่อํานวยการเพื่อใหทั้งผูประสงคจะทํางานยังชีพดวยคาจางและนายจางที่ประสงคจะได
ลูกจางไดบรรลุความตองการสมประโยชนดวยดีทั้งสองฝาย9 
 ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4 บัญญัติวา 
“การจัดหางาน” หมายความวา การประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหาลูกจางใหแก
นายจางโดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมก็ตามและใหหมายความรวมถึงการเรียก
รับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อจัดหางานใหคนหางาน 
 
 สาระสําคัญของการจัดหางานสามารถแยกไดเปน  2  ประการคือ 

  1.  การดําเนินการจัดหางานใหคนหางานทํา 
  2.  การหาลูกจางใหนายจาง ไมวาไดรับคาบริการหรือคาตอบแทนหรือไมก็ตามและ          

ใหหมายความรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเพ่ือจัดหางานใหแก             
คนหางานดวย 

                                                        
9 ประสิทธ์ิ  ไชยทองพันธ. การดําเนินการจัดหางานของกรมแรงงาน.  กรุงเทพมหานคร: 

กรมการจัดหางาน, 2538, หนา 1. 
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 สําหรับการจัดหางานนั้นมีขึ้นเพ่ือนํานายจางผูตองการคนหางานและผูท่ีหางานทําให     มา
พบกันโดยมีเจตนาท่ีตรงกันของท้ังสองฝาย คือ  ผู จัดหางานตองการหางานเพ่ือทํางานและ          
คนหางานก็ตองการเขาทํางานโดยการจัดหางาน จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะใหนายจางมีโอกาสเลือก     
คนหางานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงท่ีตนตองการท่ีสุด ในขณะเดียวกันผูหางานก็สามารถเลือกงานท่ี    
เหมาะสมท่ีสุด ไมวาจะเปนคุณวุฒิ  ความชํานาญ และความตองการของตนไดเชนกัน ( PUT THE  
RIGHT  MAN  IN  THE RIGHT  JOB)  ดังน้ัน การจัดหางาน จึงหมายถึง บริการท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือการ           
แลกเปลี่ยนทางแรงงานท่ีดําเนินงานโดยทางราชการหรือเอกชนท่ีดําเนินการแบบธุรกิจเทาน้ัน 
 คําวา “ คนหางาน” หรือจะเรียกวา “คนวางงาน” หรือ “คนตกงาน” ตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4 บัญญัติวา  “คนหางาน” หมายความวา บุคคล
ซึ่งประสงคจะทํางานโดยเรียกหรือรับคาจางเปนเงินหรือประโยชนอยางอ่ืน 
 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา “คนหางาน” จะตองมีลักษณะ 2 ประการ คือ 
 1. เปนบุคคลที่ประสงคจะทํางาน คือ ตองเปนบุคคลที่มีความตองการจะไดงานทํา      ไม
วาจะเปนงานประเภทใดก็ตามและเปนความตองการที่จะทําดวยตนเองมิใชบุคคลที่มอง      หา
งานทําใหคนอ่ืน ดังนั้นหากบุคคลใดไมมีความตองการจะทํางาน แมจะยังไมมีงานทําหรือ
เรียกวา “วางงาน” ก็ไมถือวาบุคคลนั้นเปน “คนหางาน” 
 2. นอกจากจะเปนผูที่ประสงคจะทํางานแลวยังจะตองมีลักษณะอีกอยางหนึ่ง คือ          มี
ความประสงคจะเรียก หรือรับจางเปนเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนดวย คือ ความตองการจะ
ทํางานนั้น ก็เพื่อเรียกหรือรับ “คาจาง” หรือ “คาแรง” เปนคาตอบแทนการทํางานไมวา“คาจาง” 
หรือ  “คาแรง” นั้น จะเปนเงินหรือประโยชนอยางอ่ืน เชน สิ่งของ อาหาร ฯลฯ 
 ทั้งนี้ การรับ “คาจาง” หรือ “คาแรง” ไมจํากัดวาผูนั้นจะตองเปนผูรับดวย ตนเองผูนั้นอาจ
ยินยอมใหผูอื่น เชน สามี ภรรยา หรือบุตร เปนผูรับแทนก็ได ฉะนั้นหากมี ผูใดประสงคจะ
ทํางานโดยไมเรียกหรือไมตองการ “คาจาง” หรือ “คาแรง” เปนคาตอบแทนการทํางานผูนั้นยอม
ไมใช “คนหางาน” ที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 ดังนั้น “คนหางาน” ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยอมหมายความ
รวมถึงบุคคลดังตอไปนี้  
 1. ผูที่ยังไมเคยทํางานมากอนเลย ไมวาจะเปนงานประเภทใดๆไดแก ผูที่เพิ่งจบการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือผูที่จบการศึกษามานานแลวแตยังไมไดทํางานรวมท้ังผูที่กําลังศึกษา
อยูแตยังไมจบหรือผูที่ยังไมจบการศึกษา แตมีความประสงคจะทํางานเพื่อหารายได 

DPU



15 
 
 2. ผูที่เคยทํางานมาแลวแตปจจุบันไมมีงานทําตองมา “ตกงาน” หรือ “วางงาน”       ดวย
เหตุใดๆ ซึ่งอาจจะเปนเหตุจากการทํางานหรือ เหตุจากนายจางหรือเหตุจากผูรวมงานก็ไดและมี
ความประสงคจะทํางานใหมอีก 
 3. ผูที่มีงานทําอยูแลวแตกําลัง “ตกงาน” หรือ “วางงาน” อันมีเหตุใหตองพนจากตําแหนง
หนาที่การงานเดิมทําใหตองดิ้นรนแสวงหางานใหมเพื่อทดแทนงานเดิม 
 4. ผูที่ทํางานอยูแลวแตตองการเปล่ียนงานใหมไมวาดวยเหตุใดๆ 
 5. ผูที่ทํางานประจําอยูแลวแตตองการเพิ่มรายไดหรือหาประสบการณเพิ่มเติมจึงประสงค
จะทํางานอ่ืนๆอีก ทั้งนี้อาจเปนงานอดิเรกที่มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบเทากันหรือมากกวางาน
เดิมก็ได10 
 กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ. ศ. 2528 จึงเปนกฎหมายที่บัญญัติ       ถึง
สิทธิและหนาที่ของคนหางาน ตัวแทนจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางาน ไมวาจะอยูในรูปของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งมาตรการที่กําหนดใหคนหางานตัวแทนจัดหางานและ       
ผูรับอนุญาตจัดหางานทั้งในและตางประเทศตองปฎิบัติตอกันรวมถึงหนาที่ที่มีตอรัฐในการ       
คุมครองคนหางานใหไดรับความเปนธรรมและไดรับความชวยเหลือเมื่อประสบความเดือดรอน 
ควบคุม ดูแล การประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนมิใหเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่ตองการ
หางานทํา 
 
3 ลักษณะของสัญญาจัดหางาน 
 

ในการทําสัญญาจัดหางานก็จะตองมีกระบวนการในการจัดหางานซึ่งเคยกลาวไว       
ขางตนวา การจัดหางาน นั้น คือการประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหาลูกจางใหแก
นายจางโดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมก็ตามและใหหมายความรวมถึงการเรียก      
รับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเพื่อจัดหางานใหคนหางาน ซึ่งจําแนกไดเปนการ            
จัดหางานในประเทศ และการจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ  ซึ่งกระบวนการในการ          
จัดหางานภายในประเทศ นั้น ไมคอยประสบปญหามากนัก เมื่อเทียบกับการจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ ที่กอใหเกิดปญหาในการดําเนินคดีอาญาตอผูรับอนุญาตจัดหางานตามกฎหมาย

                                                        
10 เถกิง  ชีระนรวนิชย. คูมือคนหางาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2536, หนา 9. 
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จัดหางานและคุมครองคนหางานเพราะข้ันตอนการติดตอประสานงานไปยังตางประเทศ             
มีคาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูง เมื่อผูรับอนุญาตจัดหางานเรียกรองเงินคาใชจายหรือ         
คาบริการในอัตราสูง คนหางานมักจะไมเกี่ยงที่จะจายโดยเช่ือวาเปนโอกาสทองที่ตนจะไดไป
เก็บเกี่ยวประสบการณในตางแดน โดยเฉพาะอยางย่ิงไดรับอัตราคาตอบแทนในการทํางานสูง
กวาในประเทศไทยหลายเทา เมื่อเปนเชนนี้ผูรับอนุญาตจัดหางาน สายหรือนายหนาเถ่ือน        
มักอาศัยโอกาสนี้ในการหลอกลวงหรือเรียกรับเงินคาบริการหรือคาใชจายสูงกวาอัตราที่
กฎหมายกําหนด  ดังนั้น เมื่อคนหางานมีความตองการไปทํางานตางประเทศมากเทาใด ก็เปน
ชองทางใหมีการเรียกเก็บคาบริการ และคาใชจายสูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดมากข้ึนเทานั้น  
จึงเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศเพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณ ไมวาจะเปน
การเรียกเก็บคาบริการและคาใชจายจากคนหางานแลวไมสามารถจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศได หรือ จัดสงคนหางานไปถึงประเทศท่ีทํางานแลวแตไมมีงานหรือมีงานใหทําแต
ไมไดรับคาจางหรือไดรับคาจางตํ่ากวาสัญญาจางแรงงาน ซึ่งลวนแลวแตเกิดจากการเรียกเก็บ      
คาบริการและคาใชจายทั้งสิ้น 
 ดังนั้น  ในการจัดหางาน  ผูจัดหางานจึงควรทราบถึงลักษณะสํา คัญของสัญญา            
จัดหางานซึ่งถือเปนขอสัญญาที่คนหางานจะตองผูกพันตอไปและเพ่ือปองกันการถูกเอารัด           
เอาเปรียบจากผูรับอนุญาตจัดหางานไมวาจะเปนการจัดหางานในประเทศหรือการจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานยังตางประเทศ โดยกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 23 
ประกอบมาตรา 74 ไดกําหนดวา ในการจัดหางานผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองทํา
สัญญาจัดหางานกับคนหางานตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด11 
 เมื่อคนหางานไดพูดคุยกับผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศหรือผูจัดการหรือลูกจางหรือ
ตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตและตกลงใจท่ีจะใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ      ทํา
การ  “ จัดหางาน ” ใหแกตน คนหางานไมควรผลีผลามรีบจายเงินหรือทรัพยสินใหไปกอนที่จะมี
การทําสัญญาจัดหางานกันเปนหนังสือ รวมท้ังใหระมัดระวังในการลงลายมือช่ือในเอกสารตางๆ 
ในขณะที่ยังไมทราบขอความในเอกสารนั้นโดยละเอียดหรือการลงลายมือช่ือในกระดาษเปลาที่
ไมมีขอความ เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายหรืออาจตองสูญเสียทรัพยสินหรือเงินไปจากการ
ถูกหลอกลวง หากคนหางานคนใด อานหนังสือไมออกหรือไมเขาใจขอความในเอกสาร

                                                        
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง กําหนดแบบสัญญาจัดหางาน (ฉบับท่ี 4) แบบจง.32 
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ควรสอบถามพนักงานเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานโดยตรง ทั้งนี้ เปนการปองกันปญหาใน
การถูกหลอกลวงจากการจัดหางานในขณะเดียวกันก็เปนการปองกันสิทธิประโยชนของตนเอง
ไดอีกทางหนึ่ง โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับสัญญาจัดหางานดังกลาวขางตน คือ   
 1.  สัญญาจัดหางานกําหนดข้ึนโดยอธิบดีกรมการจัดหางาน เรียกวา แบบจง.32    บุคคล
อื่นไมวาจะเปนผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศหรือคนหางานก็ตาม ไมอาจเปล่ียนแปลง
ขอความใดๆ หรือเพิ่มเติมขอตกลงใหเปนอยางอ่ืนได 
 2.  ผูที่จะลงลายมือช่ือในสัญญาจัดหางานคือคูสัญญาจะตองเปนผูรับอนุญาตจัด      หา
งานในประเทศและคนหางานเทานั้น สวนการลงลายมือช่ือในชองของพยานจะเปนบุคคลใดก็ได
ที่รับรูหรือรูเห็นการลงลายมือช่ือของคูสัญญาทั้งสองฝาย 
 3.  คนหางานจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือในสัญญาจัดหางานไมไดโดยถือวา
ลักษณะงานท่ีคนหางานประสงคจะทํานั้น เปนความประสงคเฉพาะตัว 
 4.  ผูรับอนุญาตจัดหางานอาจมอบอํานาจให  “ ตัวแทนจัดหางาน ” ที่ไดจดทะเบียนไวตอ
นายทะเบียนจัดหางานลงลายมือช่ือในสัญญาจัดหางานกับคนหางานแทนผูรับอนุญาตได  ซึ่ง
ตองปฏิบัติใหถูกตอง  ดังนี้ 
 - ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ตองทําหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีกําหนดไว12 
และ 
 - ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ตองแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนจัดหางานทราบ
ถึงการมอบอํานาจใหตัวแทนจัดหางานลงลายมือชื่อในสัญญาจัดหางานแทนผูรับอนุญาต 
 -  การมอบอํานาจใหลงลายมือช่ือแทน นั้น จะกระทําไดเฉพาะการมอบอํานาจให      
“ตัวแทนจัดหางาน” เทานั้น จะมอบอํานาจใหผูจัดการ หรือลูกจางของผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศไมได 
 5. กอนที่คนหางานจะลงลายมือช่ือในสัญญาจัดหางาน ควรอานขอความในสัญญา     
จัดหางานใหละเอียด และทําความเขาใจใหชัดแจง โดยเฉพาะในเร่ืองตอไปนี้ 

- นายจางคือใคร อยูที่ไหน 

                                                        
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบอํานาจใหทําสัญญาจัดหางาน 

(ฉบับท่ี 2) แบบ จง.34  
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- งานท่ีจะไปทําเปนงานอะไร ตําแหนงอะไร อัตราคาจางเทาไร มีสวัสดิการ 

เชน อาหาร ที่พัก ยานพาหนะรับสงฯลฯ หรือไม อยางไร 
-  จะเร่ิมทํางานเม่ือใด 
-  คาบริการและคาใชจายที่จะตองเสียใหแกผูรับอนุญาตจัดหางานเปนเงิน

จํานวนเทาไร 
หากคนหางานยังไมเขาใจขอความในสัญญาจัดหางาน ควรสอบถามใหชัดเจน

เสียกอน เนื่องจากหากมีการลงลายมือช่ือไปแลว อาจมีขอความบางอยางที่ทําใหคนหางาน      
เสียเปรียบในภายหลังได 
 6. เมื่อทําสัญญาจัดหางานเรียบรอยแลว คนหางานควรขอคัดถายสําเนาสัญญา         จัดหา
งานฉบับดังกลาวเก็บไวดวย 
 7. หากมีการฝาฝนไมจัดทําสัญญาจัดหางานหรือทําสัญญาจัดหางานที่ไมเปนไปตามแบบ
ที่กําหนด ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 สวนในกรณีของผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศตองทําสัญญา     
จัดหางานโดยกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 
78 ไดกําหนดวา ในการจัดหางานผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศตองทําสัญญาจัดหางาน
กับคนหางานตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด13 โดยการจัดหางานเพ่ือไปทํางานยังตางประเทศนั้นจะ
มีเฉพาะกรณีที่คนหางานเดินทางไปตางประเทศดวยตนเองเทานั้น ที่ไมตองทําสัญญาจัดหางาน
กับผูรับอนุญาตจัดหางาน 
 หลักการในหัวขอนี้ยังคงเปนเชนเดียวกับการจัดหางานในประเทศ ซึ่งไดอธิบายไวโดย
ละเอียดขางตน เพียงแตสัญญาจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศจะตองเปนไปตามแบบ
จง.33 และมีขอสังเกตเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 1.  สงเอกสารตอไปนี้ตออธิบดีกรมการจัดหางานเพ่ือพิจารณาอนุญาตกอนสงคน       หา
งานไปตางประเทศ 

- สัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศหรือ
ตัวแทนจัดหางานทํากับคนหางาน 

                                                        
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง กําหนดแบบสัญญาจัดหางาน (ฉบับท่ี 5) แบบจง.33 
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- เงื่อนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศหรือตัวแทนที่ไดรับ       

มอบอํานาจ14จากนายจางทํากับคนหางาน 
 2.  สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพ 

 3.  สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแรงงานแลวเขารับการอบรม   
เกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํางานตลอดจน
สภาพการจางดวย 
 4.  สงบัญชีรายช่ือคนหางานและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางานพรอม
สําเนาสัญญาจางแรงงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง คืออธิบดีกรมการจัดหางานภายใน 7 วัน 
นับแตวันที่คนหางานออกเดินทางไปตางประเทศ 
 5.  แจงบัญชีรายช่ือคนหางานและสถานท่ีทํางานในตางประเทศ ใหสํานักแรงงานไทยใน
ประเทศที่คนหางานไปทํางานทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง 
 6. ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดงานตามสัญญาจัดหางาน ตองรายงานใหนายทะเบียน
จัดหางานกลาง คืออธิบดีกรมการจัดหางานทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 7.  จัดสงเงินเขากองทุน เพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศหาก           ผูรับ
อนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํางานในตางประเทศ ไมอาจจัดใหนายจางในตางประเทศ ซึ่งทําสัญญา
จางแรงงานกับคนหางานสงเงินดังกลาวได 
 จะเห็นไดวาเมื่อไดศึกษาถึงลักษณะสําคัญของสัญญาจัดหางานแลวสิ่งที่เกิดปญหาและ
ถือเปนผลกระทบโดยตรงแกคนหางานมากที่สุด คือ คาบริการและคาใชจายโดยเฉพาะในการ
เดินทางไปตางประเทศ  ดังนั้น อาจสรุปข้ันตอนและวิธีการในการเดินทางไปทํางานใน      
ตางประเทศของแรงงานไทยไดเปน 4 วิธี ซึ่งมีความเก่ียวพันเช่ือมโยงไปถึงคาบริการและ        
คาใชจาย ดังนี้ คือ  

1. หนวยงานของรัฐเปนผูจัดสงไปทํางาน (กรมการจัดหางาน) 
2. บริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานสงไปทํางาน 
3. นายจางไทยพาไปทํางานตางประเทศ 
4. คนหางานเดินทางไปตางประเทศดวยตนเอง 
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14 ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบอํานาจใหทําสัญญาจัดหางาน 

(ฉบับท่ี 2) แบบจง.35 
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จากข้ันตอนและวิธีการในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศของแรงงานไทย     

ขางตนจะมีเพียงสองกรณีที่ไมเรียกเก็บคาบริการและคาใชจายคือ .กรณีที่กรมการจัดหางานเปน
ผูจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยเกิดจากการที่คนหางานมาแสดงความจํานงคตอ
กรมการจัดหางานโดยตรง กรมการจัดหางานก็จะทําการรับสมัครคนหางานและคัดเลือก        
คุณสมบัติตามท่ีนายจางในตางประเทศตองการแลวจัดสงไปให และกรณีที่คนหางานเดินทางไป
ตางประเทศดวยตนเอง  ปญหาคาบริการและคาใชจายจึงไมเกิดข้ึนกับสองกรณีนี้   

ฉะนั้น ประเด็นในเรื่องคาบริการและคาใชจายจึงเปนสิ่งที่รัฐจําเปนตองเขาไป         
ควบคุม และจัดการ ปองกันมิใหคนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบโดย สาย นายหนาเถ่ือนหรือแมแต
ผูรับอนุญาตที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายก็ตาม รัฐจึงไดกําหนดแบบใบรับคาบริการและ     
คาใชจาย  2 กรณี  ดังตอไปนี้ 

1.ใบรับเงินคาบริการสําหรับผูรับอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ ตามแบบจง.36  
ทั้งนี้ กําหนดใหผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติดังนี้ 

1.1. ใหผูรับอนุญาตจัดหางานภายในประเทศออกใบรับเงินใหแกคนหางาน
ทันทีเมื่อรับคาบริการ 

1.2. หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิน
อื่นใดจากคนหางานนอกจากคาบริการ ซึ่งเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานกําหนด 

1.3. หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับคาบริการกอนที่
นายจางรับคนหางานเขาทํางานและจายคาจางเปนครั้งแรก 
 หากผูรับอนุญาตฝาฝนขอ 1.2 และ 1.3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับ   หา
เทาของคาบริการและหรือคาใชจายที่เรียกเกินหรือเรียกลวงหนา หรือสามเทาของเงินหรือ
ทรัพยสินอยางอ่ืนที่รับไวเปนประกันคาบริการและหรือคาใชจาย   

2.ใบรับเงินคาบริการและคาใชจายสําหรับผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานใน   
ตางประเทศตามแบบจง.37  กําหนดใหผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติดังนี้ 

2.1. ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศออกใบรับเงิน
ใหแกคนหางานทันที เมื่อรับคาบริการและหรือคาใชจาย 

2.2. หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับเงิน
หรือทรัพยสินอ่ืนใดจากคนหางานนอกจากคาบริการหรือคาใชจาย ซึ่งเรียกหรือรับไดไมเกิน
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อัตราที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด 
2.3. หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับ

คาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกินสามสิบวันกอนเดินทาง ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจ
รองขอตอนายทะเบียนจัดหางานกลางไดไมเกินสามสิบวัน 

หากผูรับอนุญาตฝาฝนขอ 2.2 และ 2.3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับ
หาเทาของคาบริการและหรือคาใชจายที่เรียกเกินหรือเรียกลวงหนา หรือสามเทาของเงินหรือ
ทรัพยสินอยางอ่ืนที่รับไวเปนประกันคาบริการและหรือคาใชจายดังกลาว โดยผูเขียนจะได
อธิบายถึงการดําเนินคดีอาญาตามความผิดฐานนี้ในบทตอไป 
 
4 แนวคิดและวัตถุประสงคของกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
 แนวคิดและวัตถุประสงคสําคัญในการบัญญัติกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานขึ้น
ใชบังคับ  มีดังน้ี 
 1. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายที่มีข้ึนเพื่อดําเนินการ       
จัดหางานใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา15 โดยการกําหนดใหมีการจัดต้ังสํานักงานทะเบียน     
จัดหางานกลางข้ึนในกรมการจัดหางานและในจังหวัดอ่ืนใหจัดต้ังสํานักงานทะเบียนจัดหางาน
จังหวัดข้ึนตรงตอสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางมีนายทะเบียนจัดหางานกลางและ              
นายทะเบียนจัดหางานจังหวัดเปนผูมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง      
คนหางาน 
 2. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายที่มีลักษณะของการรวมกัน
ระหวางกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน กลาวคือ ในสวนของกฎหมายมหาชนนั้น กฎหมาย
จัดหางานและคุมครองคนหางานเปนหลักประกันข้ันพื้นฐานที่คนหางานหรือ ผูประกอบธุรกิจ    
จัดหางานจะไดรับหรือจะตองปฏิบัติโดยมีลักษณะเปนมาตรการบังคับเบื้องตน เชน ในกรณีของ
การคืนเงินคาบริการและคาใชจาย หากคนหางานมีพยานหลักฐานการจายเงินคาบริการและ              
คาใชจายชัดเจน บริษัทจัดหางานจะคืนเงินใหแกคนหางานในจํานวนที่ตํ่ากวาอัตราท่ีกฎหมาย

                                                        
15 กรมการจัดหางาน.  แนะนํากรมการจัดหางาน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย,  2546,  หนา 12.  
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กําหนดไมได หากฝาฝนก็จะมีความรับผิดทางอาญาซ่ึงมีบทลงโทษคอนขางเครงครัด สําหรับ      
ผูประกอบธุรกิจจัดหางาน  กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานยังไดบัญญัติถึงมาตรการ
ในการควบคุมทางทะเบียนแกผูประกอบธุรกิจจัดหางานโดยแบงออกเปน คําสั่งใหนิติบุคคล
ปฏิบัติทางทะเบียนใหถูกตอง  คําสั่งพักใชใบอนุญาต  และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  สวนในแงของ
ความเปนกฎหมายเอกชน น้ัน  ผูประกอบธุรกิจจัดหางานตองทําสัญญาจัดหางานกับคนหางาน        
ตามแบบท่ีกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดกําหนดไว  และเปนไปตามหลักของการ
แสดงเจตนา ที่มีหลักวาบุคคลตองปฏิบัติตามสัญญา  หรือสัญญาตองเปนสัญญา (Pacta Sunt  
Servanda)16  
 3. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายที่มีมาตรการบังคับทั้งทางแพง
และทางอาญา กลาวคือ ในสวนมาตรการบังคับในทางแพง จะตองมีหลักประกันของ          ผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศตองวางไวซึ่งตองเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล
ไทยหรือสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร17 ในกรณีที่นายทะเบียนจัดหางานกลางไดหัก       
หลักประกันของผูรับอนุญาตโดยสั่งใหธนาคารผูคํ้าประกันสงเงินหลักประกันมาใหนายทะเบียน
จัดหางานกลาง  และหากธนาคารปฏิเสธไมสงเงินหลักประกันมาให นายทะเบียนจัดหางานกลาง     
ก็จะสงเรื่องพรอมมอบอํานาจใหอัยการสูงสุดฟองคดีแพงตอธนาคาร  ฐานผิดสัญญาคํ้าประกัน18  
ซึ่งถือเปนมาตรการตอเนื่องในทางแพง สวนมาตรการบังคับในทางอาญานั้น จัดใหมีกระบวนการ
ดําเนินคดีในทางอาญาตอผูกระทําผิดซึ่งความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
ถือเปนคดีอาญาแผนดินอันเปนความผิดที่ไมอาจยอมความได  โดยแยกพิจารณาไดเปนหลาย
ฐานความผิด  ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

4. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปน กฎหมายท่ีมีมาตรการสําคัญในการ     
ชวยเหลือใหคนมีงานทํา และเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลในการยกระดับการทํางานและ
อัตราการเขาทํางานของคนในประเทศใหสูงขึ้น  จึงอนุญาตใหเอกชนสามารถจัดต้ังสํานักจัดหางาน

                                                        
16 ปรีดี  เกษมทรัพย. กฎหมายแพงหลักท่ัวไป.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2525,  หนา 27. 
17 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2537   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 33 
18 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 680 อันวาสัญญาคํ้าประกัน คือสัญญาซ่ึงบุคคล     

คนหน่ึงเรียกวาผูคํ้าประกันผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง เพื่อชําระหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น 
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ขึ้นอีกทางหนึ่ง  ท้ังยังเปนการประหยัดงบประมาณ  กําลังคน  สถานท่ี  ประกอบกับภาคเอกชนจะมี
ลักษณะการดําเนินงานท่ีคอนขางคลองตัวกวาภาครัฐ19 

5. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เปนกฎหมายท่ีจัดใหนายจางและคนหางานที่มี
ความประสงคตรงกันไดพบกัน 

6. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เปนกฎหมายท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แรงงานและเพ่ือใหการจางงานอยูในอัตราสูงสุดตลอดเวลา โดยการคัดเลือกคนหางานในตําแหนงท่ี
เหมาะสมกับความสามารถ และปรับปรุงอาชีพโดยการพัฒนาฝมือแรงงาน เมื่อมีความจําเปน20 

7.  กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายสวัสดิการสังคม กลาวคือ เปน
กฎหมายที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยตรงเนื่องจากกระบวนการจัดหางาน
ใหแกคนหางานนั้น จะตองมีรายจายในการดําเนินการจัดหางาน  อันเปนคาบริการและคาใชจายเพ่ือ
แลกเปล่ียนกับการไดงานทํา  

8. กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  เน่ืองจากกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมีบทบัญญัติท่ีมุงถึง
ประโยชนสวนใหญของสาธารณะชน  คือ  คนหางานท้ังหลายใหไดรับความเปนธรรมในการ     มีงานทํา
มากกวาจะคํานึงถึงความสักด์ิสิทธิ์แหงการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญา  ดังน้ัน  หาก
ขอตกลงหรือสัญญาจัดหางานไมเปนไปตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ขอตกลงหรือ
สัญญาจัดหางานน้ัน  ก็จะไมมีผลใชบังคับ เพราะถาเปดโอกาสใหเกิดขอตกลงท่ีไมเปนธรรม      มีผลใช
บังคับไดแลว  ผูรับอนุญาตที่ไมสุจริตก็จะอาศัยชองวางของกฎหมายบีบบังคับใหคนหางาน   ตองยอมทํา
สัญญาจัดหางานท่ีเสียเปรียบซึ่งจะทําใหกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกลายเปนเครื่องมือของ
ผูรับอนุญาตจัดหางานท่ีไมสุจริตไปโดยปริยาย 
 
 

                                                        
19 สม  ศุภนคร. การศึกษาเฉพาะกรณี: ปญหาการสงคนงานไทยไปทํางานในประเทศตะวัน   ออก

กลาง. (โรเนียว ), กุมภาพันธ  2535, หนา 2. 
20 สม  ศุภนคร. เร่ืองเดียวกัน,หนา  3. 
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บทท่ี  3 
กระบวนการในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

 
 กฎหมายที่วางหลักเกณฑการพิจารณาเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิด ไดแก  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ  อันเปนวิธีปฏิบัติสืบ
เนื่องมาจากกฎหมายสาระบัญญัติโดยการระบุถึงฐานความผิดทางอาญาที่เกิดข้ึนตามประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งใชระบบการกลาวหาและมีการแบงแยกหนาที่ระหวางการสอบสวนโดย        
เจาพนักงานตํารวจ  การฟองคดีโดยพนักงานอัยการ  และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล  ดังนั้น  
การดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน             
ซึ่งถือเปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาดวยนั้น  จึงตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการพิจารณา       
เพื่อดําเนินคดีอาญากับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติเชนเดียวกับหลักการในประมวลกฎหมาย           
วิธีพิจารณาความอาญา  โดยแยกพิจารณาไดเปนหลายประการ ดังนี้ 
 
1 กฎหมายอาญาซ่ึงนํามาใชบังคับกับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

 
 กฎหมายอาญาเปนกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งที่วาดวยความสัมพันธระหวางรัฐ     กับ
ราษฎร  เปนกฎหมายสาระบัญญัติอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนท่ีกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษไว และถือเปนหลักการที่กฎหมายจัดหางาน      
นํามาใชบังคับโดยการกําหนดมาตรการข้ันตํ่าในการปฏิบัติตอคนหางานทั้งในและตางประเทศ  
มีบทกําหนดโทษทางอาญา  ฉะนั้น การจะศึกษาถึงกฎหมายจัดหางานใหเขาใจโดยละเอียด        
จึงตองอธิบายถึงโครงสรางโดยรวมของกฎหมายอาญาอันเปนกฎหมายสาระบัญญัติพื้นฐานของ
กฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่มีการบัญญัติโทษทางอาญารวมดวย 
 
 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยแบงออกเปน  3  ภาค  ดังนี้ 
 ภาค  1   มาตรา   1     ถึงมาตรา 106 วาดวยบทบัญญัติทั่วไป 
 ภาค  2   มาตรา  107  ถึงมาตรา 366 วาดวยความผิด 
 ภาค  3   มาตรา  367  ถึงมาตรา  398  วาดวยความผิดลหุโทษ 
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 บทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญาเปนการวางหลักเกณฑทั่วไปในการใช
กฎหมายอาญาและไมถือวาเปนกฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด1 จึง        ไม
จําตองอางมาตราภาคนี้ไวในคําขอทายฟองอาญา  ศาลก็สามารถบังคับตามคําขอของโจทกได  
ทั้งบทบัญญัติในภาค  1  ก็ยังมีเจตนารมณเพื่อใหเปนกฎหมายที่สามารถใชรวมกับกฎหมายอื่นๆ
ดวยเวนแตกฎหมายนั้นๆ  จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  ทั้งนี้  เปนไปตามมาตรา  17  แหงประมวล
กฎหมายอาญา  ดังนั้นในการนํามาตรการทางอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง            
คนหางานมาใชบังคับจึงตองใชบทบัญญัติในภาค  1  แหงประมวลกฎหมายอาญา ประกอบ     
การพิจารณาดวยเสมอ 
 กฎหมายอาญามีหลักประกันทางอาญาอยูประการหนึ่งวา “ nullam crimen,nulla poena 
sina lege ”2ซึ่งหมายถึง ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมายและเปนไปตามกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 32  ซึ่งบัญญัติวา  “ บุคคลจะตองรับโทษ
ทางอาญาเวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติวาเปนความผิด
และกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใช
อยูในขณะกระทําความผิดมิได ” และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2             วรรคแรกซ่ึง
บัญญัติวา  “ บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดตองเปนโทษที่
บัญญัติไวในกฎหมาย ” 
 เห็นไดวาบุคคลที่จะตองรับโทษทางอาญาจะตองมีการกระทําและขณะที่กระทํานั้น ตอง
มีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดและเปนการกระทําที่มีโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว        คําวา  
“ขณะกระทํา” คือขณะใดนั้น ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายวา “ กฎหมายที่ใชอยู
ขณะกระทําความผิด คือกฎหมายที่ใชในขณะลงมือกระทําความผิดไมใชกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะที่ผลแหงการกระทําความผิดเกิดข้ึน3 และศาสตราจารย  คณิต  ณ  นคร  ไดอธิบายวา

                                                        
1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (6) อางมาตราในกฎหมายซ่ึงบัญญัติวา

การกระทําเชนนั้นเปนความผิด 
2 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,  2543,  หนา 36. 
3 หยุด แสงอุทัย.  กฎหมายอาญา ภาคความผิด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

2539,  หนา 6. 
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“ เวลาขณะที่การกระทําไดถูกกระทํานั้น หมายถึง เวลาขณะที่ผูกระทําไดกระทําการนั้น สวนผล
ของการกระทําจะเกิดข้ึนหรือไม ไมเปนขอสําคัญ”4 คําวา “การกระทํา”  หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายหรือไมเคล่ือนไหวรางกายโดยรูสํานึกอยูภายใตบังคับของจิตใจ ซึ่ง ศาสตราจารย หยุด  
แสงอุทัย ไดใหความหมายของ คําวา  รูสํานึกไววา “ผูกระทําตอง  คิด  ตกลงใจ  และเคล่ือนไหว
รางกาย หรือไมเคล่ือนไหวรางกายไปตามที่ตกลงใจอันสืบเนื่องมาจากความคิดนั้น”5           สวน
ลักษณะของ การกระทําที่จะถือเปนความผิดอาจจําแนกได 2 ลักษณะ คือ การกระทําที่กฎหมาย
บัญญัติหามมิใหบุคคลกระทําการอยางหนึ่งอยางใด หรือ การกระทําที่กฎหมายบังคับใหบุคคล
ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอีกประการหนึ่ง  

การกระทําของบุคคลจึงอาจแยกไดเปน  2  ประการ  คือ 
1. การกระทําโดยเคล่ือนไหวรางกายโดยตรง ซึ่งก็เปนไปตามหลักของ การคิด และ

ตกลงใจที่จะกระทําไปตามที่คิดและตกลงใจน้ัน 
2. การกระทําโดยการไมเคล่ือนไหวรางกายซึ่งแบงออกเปนการกระทําโดย  งดเวน

และการกระทําโดยละเวน 
ในเรื่องของการกระทําโดยงดเวน มาตรา  59  วรรคทาย  บัญญัติวาการกระทําให

หมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดข้ึนโดยงดเวนการที่จําตองกระทําเพื่อปองกัน      
ผลนั้นดวยและการที่จะถือวาเปนการงดเวนที่จะตองกระทําเพื่อปองกันผล คือ มีหนาที่ตอง
กระทําแตงดเวนไมทําหนาที่ซึ่งอาจเปนหนาที่ตามกฎหมายหรือหนาที่ที่เกิดจากการยอมรับโดย
เฉพาะเจาะจงหรือหนาที่ที่ เกิดจากการกระทําครั้ งกอนๆ  ของตนหรือหนาที่ที่ เกิดจาก
ความสัมพันธเปนพิเศษเฉพาะเร่ือง  สวนการกระทําโดยละเวน คือคิดที่จะละเวนการที่กฎหมาย
บังคับใหกระทํา  ตกลงใจที่จะละเวนการที่กฎหมายบังคับใหกระทําและการละเวนการที่
กฎหมายบังคับใหกระทําตามที่ตกลงใจไว 
 ดังนั้น  เมื่อบุคคลใดกระทําการฝาฝนตามที่กฎหมายหามมิใหกระทําหรือไมกระทําการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหกระทํา  กรณีมีกฎหมายบังคับใหกระทําถือไดวาบุคคลนั้น          ไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย  จักตองไดรับโทษทางอาญา 

                                                        
4 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญา ภาค 1.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537, หนา 30. 
5 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์. รวมคําบรรยายภาคหนึ่ง สมัยท่ี  54  ปการศึกษา 2544. เลม  3 ,  

กรุงเทพมหานคร: จัดพิมพโดยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2544, หนา 22.  
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 ลักษณะของการกระทําความผิดอาญาจะตองพิจารณาความสัมพันธระหวางการกระทํา
และผลของการกระทํา บางกรณีเปนความผิดที่ตองการผลของการกระทําแตบางกรณี        ไม
ตองการผลของการกระทํา  เชน   ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานเพียงผูแจงความ     รู
วาความท่ีแจงเปนเท็จและรูวาแจงตอเจาพนักงาน ผลของการแจงเจาพนักงานจะเช่ือหรือไม       
ไมใชขอสําคัญถือวาเปนความผิดสําเร็จ  เมื่อไดแจงความและพนักงานไดรูขอความท่ีแจงแลว
โดยไมจําตองพิจารณาหลักความสัมพันธระหวางการกระทํากับผล6 และมาตรา  59  วรรคแรก  
แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติถึงลักษณะของการกระทําวา  “ บุคคลจะตองรับผิดในทาง
อาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา  เวนแตกระทําโดยประมาท  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตอง
รับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาทหรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับ
ผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา ”  ดังนั้น  อาจสรุปการกระทําที่ถือเปนความผิดอาญาไดเปน  4  
ประเภท  คือ 
 1)  การกระทําโดยเจตนา  ตามมาตรา 59 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่ง
บัญญัติวา “ การกระทําโดยเจตนา  ไดแก กระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทํา  และในขณะเดียวกัน   
ผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น ”  การกระทําโดยเจตนา  จึง       
หมายถึง  การมีความคิดที่จะกระทํา  มีการตกลงใจท่ีจะกระทําตามที่คิดและไดมีการกระทําไป
ตามท่ีตกลงใจนั้นโดยผูกระทําประสงคตอผลซึ่งเรียกวา “ เจตนาโดยประสงคตอผล ”  แตหาก     
วาผูกระทําไมไดประสงคตอผล  แตยอมเล็งเห็นผลไดวาจะมีผลแหงการกระทําเกิดข้ึน  ผูกระทํา      
ก็จะตองรับผิดซึ่งเรียกวา  “เจตนาโดยเล็งเห็นผล”  ทั้งนี้ ผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงอัน              
เปนองคประกอบแหงความผิดตามมาตรา  59  วรรคสาม  “ ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอัน      
เปนองคประกอบแหงความผิดจะถือวาผูกระทําประสงค  ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการ
กระทํา นั้น มิได ” 
 2)  การกระทําโดยประมาท เปนขอยกเวนของความรับผิดทางอาญา ตามมาตรา  59  
วรรคสี่  แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติวา “ กระทําโดยประมาทไดแก กระทําความผิด   
มิใชโดยเจตนาแตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้น จักตองมีตาม
วิสัยและพฤติการณและผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม ”  
การกระทําโดยประมาทจึงหมายถึง  การกระทําความผิดที่ไมใชเจตนาโดยเล็งเห็นผลหรือ      

                                                        
6 หยุด  แสงอุทัย.  เร่ืองเดียวกัน, หนา  56. 

DPU



28 
 
ยอมเล็งเห็นผลของการกระทําหรือการกระทําโดยขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณที่
อาจใชความระมัดระวังไดแตไมไดใชหรือใชความระมัดระวังแลวแตเปนการระมัดระวังที่       
ไมเพียงพอ  ความผิดในทางอาญาสําหรับการกระทําโดยประมาทนี้  จะตองเปนกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติไวใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท  เชน  ความผิดฐานฆาคนตายโดยประมาทตาม
มาตรา  291  หรือความผิดฐานกระทําใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสตามมาตรา  300  แหงประมวล
กฎหมายอาญา 
 3)  การกระทําโดยไมเจตนา  ถือเปนขอยกเวนของการกระทําโดยเจตนาเปนการกระทํา
ความผิดที่ไมใชการกระทําโดยเจตนาและไมใชการกระทําโดยประมาทแตเปนการกระทําที่มีผล
ของการกระทําเกิดข้ึนโดยกฎหมายบัญญัติใหตองรับผิด  แมจะไดกระทําโดยไมเจตนา      ก็ตาม 
ทั้งนี้ เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติวา “ หรือเวนแตในกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมเจตนา ”  และมาตรา  104  
บัญญัติวา  “ การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายน้ีแมกระทําโดยไมเจตนา       ก็
เปนความผิด  เวนแตบทบัญญัตินั้นจะมีความบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ”  ดังนั้นการกระทําความผิด
ลหุโทษ  แมกระทําโดยไมเจตนาก็เปนความผิด  ยกเวนกรณีผูพยายามกระทําความผิดลหุโทษ  
หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดลหุโทษ  ผูนั้นไมตองรับโทษ  ซึ่งความผิดลหุโทษมีโทษ
ตาม มาตรา  102  แหงประมวลกฎหมายอาญาโดยบัญญัติวา  “ ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเชนวามาน้ี
ดวยกัน ” 
 4)   การกระทําโดยงดเวน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  59  วรรคทาย             ซึ่ง
บัญญัติวา  “ การกระทํา ใหหมายความรวมถึง การใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดข้ึนโดยงดเวนการที่จัก
ตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย ”  ดังนั้นการกระทําจึงหมายความรวมถึงการงดเวนการกระทํา
ถาหากผูงดเวนการกระทํามีหนาที่ตามกฎหมายหรือมีหนาที่ที่ เกิดจากการยอมรับโดย
เฉพาะเจาะจงหรือมีหนาที่ที่เกิดจากการกระทํากอนๆ หรือมีหนาที่ที่เกิดจากความสัมพันธพิเศษ
เฉพาะเร่ือง ผูนั้นกระทําการงดเวนการที่จะตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้น ผูนั้นก็มีความรับผิด    
ทางอาญาตองรับโทษตามกฎหมาย   
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ผูเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาอาจแบงได  3  ประเภท  คือ 
1. ความผิดตอเอกชน  เม่ือไดกระทําผิดตอบุคคลใด บุคคลนั้นยอมเปนผูเสียหาย เชน      

ความผิดฐานบุกรุก ทําใหเสียทรัพยและลักทรัพย กฎหมายมุงคุมครองเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน
และยังใหความคุมครองไปถึงผูครอบครองดูแลทรัพยเหลานั้นดวย เชน 

คําพิพากษาฎีกาที่ 3523/2541 องคประกอบความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 358 นั้น ตองกระทําตอทรัพยของผูอื่นหรือผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย       
คําวา “ทรัพยของผูอื่น” ยอมหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายโดยตรงจากเจาของ
ทรัพยใหเปนผูครอบครองดูแลทรัพยนั้น ดวย พ. กับ ธ. เปนลูกจางของบริษัท บ. โดยบริษัท       
ดังกลาวจัดใหบุคคลทั้งสองพักอยูที่หอพักคนงานซึ่งทําให พ. และ ธ. มีเพียงไดใหสิทธิอาศัยใน
หองพักเทานั้น ไมปรากฏวาบริษัท บ. ซึ่งเปนเจาของหองพักไดมอบหมายโดยตรงให พ. และ ธ. 
เปนผูครอบครองดูแลทรัพยดังกลาวโดยอาศัยสิทธิของเจาของทรัพยนั้น พ. และ ธ.จึง มิใช         
ผูเสียหาย เมื่อบริษัท บ. ซึ่งเปนผูเสียหายที่แทจริงไมไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
ไว พนักงานสอบสวนยอมไมมีอํานาจสอบสวนในความผิดฐานทําใหเสียทรัพยซึ่งเปนความผิด       
อันยอมความไดและพนักงานอัยการไมมีสิทธินําคดีมาฟองในขอหาฐานทําใหเสียทรัพยได  

คําพิพากษาฎีกาที่ 1339/2522 จําเลยใชคนขับรถยนตบรรทุกดินบุกรุกที่ดินของโจทก 
เมื่อความผิดฐานบุกรุกเปนความผิดตอกรรมสิทธ์ิ เจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินยอมเปนผูเสียหาย        
มีอํานาจรองทุกข โจทกยอมมีอํานาจฟองคดีได 
 

 2. ความผิดตอเจาพนักงานของรัฐหรือกิจการของรัฐ โดยทั่วไปถือวารัฐเทานั้น
เปน      ผูเสียหายเอกชนไมใชผูเสียหายเวนแตเปนการทําใหบุคคลใดไดรับความเสียหายเปน
พิเศษบุคคลนั้นอาจเปนผูเสียหายได  เชน  ความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  177  และการนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  180  ซึ่งถือเปนกฎหมายที่มุงคุมครองกระบวนพิจารณาคดีของศาล
เพื่อใหศาลสามารถวินิจฉัยคดีไดอยางถูกตองเท่ียงธรรมอันเปนความผิดตอเจาพนักงานในการ
ยุติธรรมและยังมุง     คุมครองสิทธิของคูความในคดีดวยเพราะผลแหงคําพิพากษายอมผูกพัน
คู ค ว า ม ใ น ค ดี 7  จึ ง มี       

                                                        
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายน้ี วาดวยการอุทธรณ

ฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังใด  ๆใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมี คําส่ังนับต้ังแตวันท่ี
ไดมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ัง จนถึงวันท่ีคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดถูกเปล่ียนแปลง แกไข กลับหรือ งดเสีย ถาหากมี  
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ผลกระทบตอสิทธิหรือสวนไดเสียของคูความโดยตรงหามีผลกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
คดีไม  ดังนั้น  คูความในคดีที่ไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําผิดฐานเบิกความเท็จ
หรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จจึงอาจเปนผูเสียหายได 

คําพิพากษาฎีกาที่ 4804/2531 โจทกไมไดถูกฟองหรือเปนคูความในคดีอาญา ขอหา
บุกรุก แมจําเลยจะเบิกความในคดีอาญาดังกลาวอยางไร  ก็ไมมีทางที่โจทกจะไดรับความเสียหาย
จากคําเบิกความของจําเลยได  โจทกจึงไมใชผูเสียหายไมมีอํานาจฟองวาจําเลยเบิกความเท็จ 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1593/2528 จําเลยในฐานะครูใหญยื่นเอกสารใบรับรองแพทยซึ่ง
เปนเอกสารปลอมประกอบใบลาตอผูจัดการ คือ ตัวจําเลยเองโจทกซึ่งเปนเพียงเจาของโรงเรียน   
มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารกิจการของโรงเรียนในขณะนั้นโจทกเพิ่งเปนผูจัดการใน      
ภายหลังและจําเลยก็มิไดใชเอกสารดังกลาวแสดงตอโจทก โจทกจึงมิใชผู เสียหายขอหา           
ทําเอกสารปลอม 
 
 3. ความผิดตอรัฐ รัฐเทานั้นเปนผูเสียหายอาจเนื่องจากรัฐเปนเจาของทรัพยสิน เชน การ
เบียดบังยักยอกทรัพยสินของรัฐ  ผลประโยชนของรัฐ  รวมทั้งความผิดที่เกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิ  หนาที่ใหประชาชนพึงปฏิบัติเพื่อความเปนระเบียบ  ความสงบสุขและความปลอดภัย        
แกประชาชน  เชน  คดีความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  คดีความผิดตอพระราชบัญญัติ
อาวุธปน  คดีความผิดตอพระราชบัญญัติจราจรทางบก  คดีความผิดตอพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
เปนตน  คดีเหลานี้เปนคดีที่ไมมีผูถูกกระทํา  ถือวาเปนการกระทําตอรัฐโดยตรงรัฐเทานั้นเปน     
ผูเสียหาย 

คําพิพากษาฎีกาที่ 2830/2535 เมื่อมีการฝาฝนกฎหมายที่บัญญัติใหคุมครองความ       
เสียหายโดยเฉพาะเก่ียวกับกิจการในราชการของรัฐ หรือเจาพนักงานของรัฐ  รัฐเทานั้นเปน                
ผูเสียหาย เอกชนไมใชผูเสียหาย การที่ศาลช้ันตนใหเขาเปนโจทกรวม ถือวาเปนการอนุญาตให
เขาเปนโจทกรวมเฉพาะขอหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 สวนขอหา        
ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก รัฐเทานั้นเปนผูเสียหายโจทกรวมไมใชผูเสียหาย       
จึงเขาเปนโจทกรวมในฐานน้ีไมได 
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2 ความผิดอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
 ฐานความผิดอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานในบางฐานความผิดนั้น
มีความซ้ําซอนกับประมวลกฎหมายอาญา  แตความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางานกลับมีบทลงโทษที่นอยกวาอยาง  เชน  ความผิดฐานลงรายการหรือทํารายการตาม
มาตรา  25  อันเปนเท็จ มีระวางโทษจําคุกเพียงไมเกิน  1  ปหรือปรับไมเกิน  20,000  บาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับซึ่งตรงกับความผิดอาญาตามมาตรา  267  แตบทลงโทษทางอาญากลับมีบทลงโทษ
ที่สูงกวา  คือ  โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับและใน        
บางฐานความผิดที่ควรจะมีการวางเงินประกันที่จะทําใหผูรับอนุญาตจัดหางานไดมีบทลงโทษ
ทางดานการเงินมากข้ึน  เชน  ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองแรงงานมาตรา  15     
ที่ควรจะมีการแกไขใหมีการกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานตองวางเงินประกันสําหรับการ      
จดทะเบียนลูกจางข้ึน  แมวาในปจจุบันจะไดมีการกําหนดใหวางเงินประกันสําหรับตัวแทน       
จัดหางานและมีการกําหนดบทควบคุมลงโทษบริษัทจัดหางานท่ีผูรับอนุญาตจัดหางานฝาฝนไม
จดทะเบียนลูกจางหรือตัวแทนแลวก็ตาม  แตหากมีการเพิ่มบทลงโทษปรับซึ่งถือเปนการลงโทษ
ทางการเงินอีกประการหนึ่ง  อาจจะทําใหผูรับอนุญาตจัดหางานไดจดทะเบียนลูกจางหรือตัวแทน    
จัดหางานใหถูกตองเสียดีกวาที่จะยอมจายคาปรับซึ่งอาจเปนแนวทางในการแกไขปญหาไดทาง
หนึ่งและยังพบปญหาอีกในหลายฐานความผิด  เชน  ความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต 
ซึ่งกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานตามมาตรา  8  และมาตรา  30  จะจํากัด
ลักษณะเฉพาะของผูจัดหางานไววา  ตองเปนผูที่มีสัญชาติไทยเทานั้น  ทําใหเกิดปญหาการเชา
ใบอนุญาต และเมื่อเกิดการกระทําผิด  ก็เปนการยากที่จะนําบุคคลหรือคณะบุคคลที่ เชา
ใบอนุญาตดังกลาวมารับโทษ  ดวยเหตุเพราะกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไมได
บัญญัติใหครอบคลุมไปถึงผูเชาใบอนุญาตดวย  เมื่อเกิดการกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหา
งานและคุมครองคน   หางานผูเชาใบอนุญาตจึงรับผิดเพียงผูสนับสนุนในการกระทําความผิดรับ
โทษเพียง  2  ใน  3  ของความผิดตามกฎหมายน้ัน  ๆ  จึงทําใหเกิดการกระทําความผิดแบบ
ซ้ําซาก  ดังนั้น               หากบัญญัติใหครอบคลุมไปถึงผูประกอบธุรกิจชาวตางชาติได  อาจทํา
ใหประเทศไทยได         รับประโยชนในแงการนําเงินเขาประเทศ  ตามระบบเศรษฐกิจการเงิน
การคลัง  และยังสามารถบังคับโทษตามกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

DPU



32 
 
 ในกรณีของการจัดหางานในประเทศและการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศแยกได
ทั้งสิ้น  59  ฐานความผิดโดยจําแนกเปนโทษจําคุกหรือปรับ  20  ฐานความผิดโทษปรับอยางเดียว  39  
ฐานความผิด  โดยอาจจําแนกฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ไดเปน  
ดังนี้ 
 1. จัดหางานในประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  (มาตรา 8, มาตรา 73)               
 2. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศโดยไมแสดงใบอนุญาตในที่เปดเผยแลเห็นไดงาย ณ 
สํานักงาน  (มาตรา 11, มาตรา 74) 
 3.ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศยายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราวนอกเขต
ทองที่โดยไมยื่นคําขอตอนายทะเบียน  (มาตรา 12, มาตรา 74) 
 4. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเปล่ียนผูจัดการโดยไมยื่นคําขอตอนายทะเบียน  
(มาตรา 13, มาตรา 74) 
 5. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางาน        ตอ
นายทะเบียนและไมจัดใหมีนายทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานตามแบบที่กําหนดไว   ณ 
สํานักงาน  (มาตรา 15, มาตรา75) 
 6. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจัดหาคนหางานจากจังหวัดอ่ืนนอกจากที่ไดรับ
อนุญาตโดยไมยื่นคําขอตอนายทะเบียน  (มาตรา 16, มาตรา 75) 
 7. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมวางหลักประกันเพิ่มตามคําสั่งของ              นาย
ทะเบียน  (มาตรา 17, มาตรา 76) 
 8. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานไมแสดงบัตร
ประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน  (มาตรา 20, มาตรา 74) 
 9. ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานซึ่งพนตําแหนงแลวไมสงคืนบัตรประจําตัวแก
นายทะเบียน  (มาตรา 21, มาตรา 74) 
 10. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมยื่นคําขอใบแทน-ใบอนุญาตหรือบัตรประจําตัว
กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย  (มาตรา 22, มาตรา 75) 
 11. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมทําสัญญาจัดหางานกับคนหางาน (มาตรา 23, 
มาตรา 74) 
 12. ตัวแทนจัดหางานทําสัญญาจัดหางานกับคนหางานแทนผูรับอนุญาตจัดหางาน       ใน
ประเทศโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือ  (มาตรา 24, มาตรา 74) 
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 13. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมจัดใหมีสมุดทะเบียนบัญชีและเอกสาร        
เกี่ยวกับธุรกิจของตนไมจัดใหทําและสงรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจําเดือน (มาตรา 25, 
มาตรา 78) 
 14. ลงรายการหรือทํารายงานตามมาตรา 25 อันเปนเท็จ (มาตรา 25, มาตรา  78 ทวิ ) 
 15. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดจาก           
คนหางานนอกจากคาบริการหรือคาใชจาย  (มาตรา 26, มาตรา 79) 
 16. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายกอนที่    
นายจางรับคนหางานเขาทํางานและจายคาจางเปนครั้งแรก  (มาตรา 27, มาตรา 79) 
 17. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมจัดใหคนหางานเดินทางกลับในกรณีที่       
คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญา  (มาตรา 28 , มาตรา 80) 
 18. ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบในกรณี
คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญา  (มาตรา 28 , มาตรา 81) 
 19. จัดหางานเพ่ือไปทํางานตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  (มาตรา 30, มาตรา 82) 
 20. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบธุรกิจอ่ืน (มาตรา 32 , 
มาตรา 83) 
 21. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมวางหลักประกันเพิ่มตาม      
คําสั่งของนายทะเบียน  (มาตรา 33, มาตรา 76) 
 22. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศรับสมัครหรือประกาศ           รับ
สมัครคนหางานเปนการลวงหนาโดยไมยื่นคําขอตอนายทะเบียน  ( มาตรา 35, มาตรา 74) 
 23. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ ไมสงสัญญาจัดหางานตออธิบดี  
(มาตรา 36, มาตรา 78) 
 24. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมสงคนหางานเขารับ        การ
ตรวจสุขภาพ  (มาตรา 36, มาตรา 75) 
 25. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมสงคนหางานเขารับ          การ
ทดสอบฝมือ  (มาตรา 36, มาตรา 74) 
 26. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมสงคนหางานเขารับ          การ
อบรม  (มาตรา 36, มาตรา 75) 
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 27. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมสงบัญชีรายช่ือสถานที่ทํางาน
ในตางประเทศพรอมสําเนาสัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบียนกลาง (มาตรา 36, มาตรา 75) 
 28. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมแจงใหสํานักงานแรงงานไทย
ในตางประเทศทราบ  (มาตรา 36, มาตรา 75) 
 29. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมรายงานใหนายทะเบียน       
จัดหางานกลางทราบในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดเดินทางไปทํางานตามสัญญาจัดหางาน  
(มาตรา 36, มาตรา 74) 
 30. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการจาก      
คนหางานไวเปนการลวงหนาเกิน 30 วัน กอนเดินทาง  (มาตรา 38, มาตรา 79) 
 31. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมจัดการใหคนหางาน          
เดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีคนหางานเดินทางไปถึงแลวไมไดงานตามที่กําหนดในสัญญา  
(มาตรา 39, มาตรา 80) 
 32. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมแจงเปนหนังสือให         
สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศทราบ ในกรณีที่คนหางานไปทํางานแลวไมไดงานตามที่
กําหนดไวในสัญญา  (มาตรา 39, มาตรา 81) 
 33. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทงานในตางประเทศไมจัดการใหคนหางานเดินทาง
กลับประเทศไทยในกรณีคนหางานเดินทางไปทํางานแลวไดคาจางตํ่ากวาหรือไดตําแหนงงาน
หรือสิทธิประโยชนไมตรงตามสัญญา  (มาตรา 40, มาตรา 86) 
 34. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมแจงเปนหนังสือให        
สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศทราบ ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจาง    
ตํ่ากวาสัญญาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอื่นไมตรงกับสัญญา (มาตรา 40,มาตรา 81) 
 35. ผูรับอนุญาตเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมแจงใหคนหางานทราบวาตนพรอมที่จะ
จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศ  (มาตรา 42, มาตรา 81) 
 36. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมแจงเปนหนังสือให        
สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศทราบ ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงานหรือ      
สิทธิประโยชนอื่นตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาแตไมยอมปฏิบัติตามสัญญา  (มาตรา  
44, มาตรา  81) 
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 37. ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมแจงเปนหนังสือให       
สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศทราบ ในกรณีคนหางานไดทํางานจนสัญญาจัดหางาน       
สิ้นสุดแลวแตไมยอมเดินทางกลับประเทศไทย  (มาตรา 45,มาตรา 81) 
 38. ดําเนินการทดสอบฝมือคนหางานโดยไมไดรับอนุญาต (มาตรา 47 ทวิ, มาตรา 73) 
 39. ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือไมแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยแลเห็น      ได
งาย ณ สถานทดสอบฝมือ  (มาตรา 47 ตรี, มาตรา 75 ) 
 40. ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือโดยไมมีผูควบคุมการทดสอบและไมไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด  (มาตรา 47 จัตวา , มาตรา 74) 
 41. ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
จากคนหางานนอกจากคาทดสอบฝมือ  (มาตรา 47 เบญจ, มาตรา 73) 
 42. ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือไมจัดใหมีสมุดทะเบียนบัญชีและเอกสาร  
(มาตรา 47 ฉ , มาตรา 78) 
 43. ผูใดลงรายการในสมุดทะเบียนบัญชีและเอกสารเก่ียวกับกิจการดําเนินการทดสอบ
ฝมืออันเปนเท็จ  (มาตรา 47 ฉ , มาตรา 78 ทวิ) 
 44. ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือไมยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตในกรณี           
ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  (มาตรา 47 นว, มาตรา 75) 
 45. คนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศดวยตนเองโดยไมแจงใหอธิบดีทราบ  
(มาตรา 48, มาตรา 75) 
 46. นายจางซึ่งอยูในประเทศพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  
(มาตรา 49, มาตรา 82) 
 47. สงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศโดยไมแจงใหอธิบดีทราบหรือไมไดรับอนุญาต
จากอธิบดี  (มาตรา 49 ทวิ, มาตรา 82 ) 
 48. นายจางในตางประเทศหรือตัวแทนทําการรับสมัครเพ่ือหาลูกจางในประเทศไทยดวย
ตนเองเพื่อไปทํางานในตางประเทศ  (มาตรา 50, มาตรา 82) 
 49. คนหางานเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมผานดานตรวจคนหางานและย่ืน
รายการตอพนักงานเจาหนาที่  (มาตรา 62, มาตรา 87) 
 50. ผูรับอนุญาตไมใชช่ือในธุรกิจซึ่งมีคําวาสํานักงานจัดหางานหรือหางหุนสวน        
จัดหางานหรือบริษัทจัดหางานนําหนาช่ือ  (มาตรา 64, มาตรา 75) 
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 51. ผูที่ไมใชเปนผูรับอนุญาตใชช่ือธุรกิจวาสํานักงานจัดหางาน (มาตรา 65, มาตรา 75) 
 52. โฆษณาการจัดหางานโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ (มาตรา 66, มาตรา 88) 
 53. ขัดขวางนายทะเบียนหรือนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ (มาตรา 67, 
มาตรา 89) 
 54. ไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตาม
หนาที่  (มาตรา 67, มาตรา 90) 
 55. ฝาฝนคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งหรือเรียกบุคคลมาให    
ถอยคําหรือขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน  (มาตรา 67, มาตรา 90 ทวิ) 
 56. ผูรับอนุญาตรับสมัครคนหางานหรือจัดสงคนหางานในระหวางถูกสั่งพักใช      
ใบอนุญาต  (มาตรา 71, มาตรา 90 ตรี) 
 57. ผูรับอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไมจัดสงคนหางานซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบกลับภูมิลําเนาหรือกลับประเทศไทย (มาตรา 71,  มาตรา 51) 
 58. ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบฝมือในระหวาง
ถูกพักใชใบอนุญาต  (มาตรา 72 ทวิ, มาตรา 92 ทวิ) 
 59. หลอกลวงคนหางาน  (มาตรา 91 ตรี) 

 
3 ระเบียบและแนวปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาในฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและ       
คุมครองคนหางาน   
 
 กระบวนการในการดําเนินคดีอาญา  นั้น  เริ่มตนเมื่อมีการกลาวหาวาไดมีการกระทํา
ความผิดอาญาเกิดข้ึนโดยผูกลาวหาหรือ เมื่อมีการรองทุกขจากบุคคลผูไดรับความเสียหายจาก
การกระทําความผิด เรียกวา  “ ผูเสียหาย ”ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  2  
(4)  ซึ่งบัญญัติวา  ผูเสียหาย  หมายถึง  บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด      ฐาน
ใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจในการจัดการแทนไดดั่งระบุไวในมาตรา  4,5,6       โดย
การรองทุกขตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดข้ึน       จะ
รู ตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม  ซึ่งกระทําใหเกิดความเสียหายแกผู เสียหาย  และการ      
กลาวหาเชนนั้น  ไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ หรือในกรณีที่ผูเสียหาย
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ไมไดรองทุกขตอเจาหนาที่ตามกฎหมาย ผูเสียหายก็มีสิทธิจะนําคดีอาญาไปฟองรองตอศาล     
โดยตรง  ซึ่งถือเปนสิทธิของผูเสียหายที่จะเลือกดําเนินการในทางใดทางหน่ึง นอกจากนี้บุคคล
อื่นที่ไมใชผูเสียหายอาจดําเนินการกลาวโทษ ตามท่ีบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา  2  (8)  โดยไมประสงคใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ  สวนการดําเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  นั้น สามารถเร่ิมตนคดีได  2  วิธี  คือ 
 1) คนหางานมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางานในสวนที่กรมการจัดหางานใหอํานาจไว8 
 2) คนหางานสามารถรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยตรง 
 การดําเนินคดีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน หมายถึง  การดําเนินคดีโดย
การเปรียบเทียบรวมถึงการรองทุกขหรือกลาวโทษผูกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางานตอพนักงานสอบสวน 
 พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน หมายถึง  ผูซึ่ง      
รัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน โดยพิจารณาตามคําสั่ง
กระทรวงแรงงาน ซึ่งจะไดกลาวในหัวขอตอไป 
 ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่ จึงมีหนาที่ในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
จัดหางานและคุมครองคนหางานโดยการเปรียบเทียบปรับหรือโดยการรองทุกขหรือการ
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ในนามของกรมการจัดหางาน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ได      ทํา
การรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนแลว พนักงานสอบสวนมีหนาที่ในการ      
สืบสวน  สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานทําความเห็นวาควรสั่งฟองหรือไมฟองเสนอ           
ตอพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณามีคําสั่งฟองหรือไมฟองตอไปและดวยเหตุที่ความผิดตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนความผิดอาญาแผนดินไมอาจยอมความได  ดังนั้น  
แมวาไมมีผูใดมารองทุกขหรือกลาวโทษเมื่อความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคน      
หางานปรากฏตอพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนนั้นก็ชอบที่จะกระทําการสอบสวนได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  121  ซึ่งบัญญัติวา  “ พนักงานสอบสวนมี
อํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง  แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว  หามมิใหทําการสอบสวน 
เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ ” 

                                                        
8 คําส่ังกรมการจัดหางาน ท่ี 854/2545 เร่ือง การมอบอํานาจใหรองทุกขกลาวโทษเพื่อดําเนิน

คดีอาญาผูกระทําความผิด 
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3.1 การรวบรวมขอเท็จจริง 
 

ขอเท็จจริงในความหมายของกฎหมาย หมายถึง สิ่งที่ไดกระทํา การกระทําที่ไดปฏิบัติ 
เหตุการณที่เกิดข้ึน ซึ่งเปนสถานการณหรือเหตุการณที่แทจริง ที่มีผลในทางคดีและเปนสิ่งที่
สามารถวินิจฉัยไดโดยไมตองหารือตัวบทกฎหมาย ขอเท็จจริงจะเขามาสูการดําเนินคดีอาญาใน
รูปแบบของพยานหลักฐาน ( Evidence )9 

การรวบรวมขอเท็จจริง จึงถือเปนการเร่ิมตนดําเนินคดีอาญาโดย พนักงานเจาหนาที่
จะตองรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อใหไดขอเท็จจริงเขาเปนองคประกอบความผิด
เพื่อสรุปสํานวนคดี  โดยจําแนกลักษณะและวิธีการดําเนินการเปน  2  ประเภท  คือ 

 1.การพิจารณาเพื่อรับเรื่องรองทุกขจากคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศใน
กรณีคนหางานไดเดินทางไปทํางานตางประเทศแลวแตไมไดเดินทาง  แยกพิจารณา ดังนี้  

1.1 การสอบขอเท็จจริงจากคนหางาน  โดยแยกสอบขอเท็จจริงเปนประเด็นตางๆ  
คือ  สอบขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับวันเดือนปที่ไปสมัครและวันเดือนปที่จายเงินคาบริการและ       
คาใชจาย  สถานท่ีที่ไปสมัครงานและสถานที่ที่ไปจายเงินคาบริการและคาใชจาย  โดยตองระบุ
ใหชัดเจนวาเปนเงินคาบริการเทาไร  คาใชจายเปนจํานวนเทาไร  สวนที่เหลือเปนคาใชจาย        
ใดบาง  ช่ือผูรับเงินและช่ือผูจายเงินตองระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูรับและใครเปนผูจายเงิน       
โดยผูรับเงินมีหนาที่หรือมีสวนเกี่ยวของกับเงินนั้นอยางไรไดออกหลักฐานการรับเงินและการ
จายเงินไวหรือไมซึ่งหลักฐานการรับหรือจายเงินดังกลาวนั้นตองเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
พิจารณาวาผูเสียหายไดเคยไปรองขอเงินคืนจากผูที่เกี่ยวของ  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ไดเคยรับแจงไวหรือไม ตําแหนงอัตราคาจาง  ช่ือ  ที่อยูของนายจางที่จะจัดสงคนหางานไป
ทํางาน รวมถึงสาเหตุที่ไมไดเดินทางไปทํางาน 

1.2 การสอบขอเท็จจริงจากผูรับอนุญาตจัดหางาน  โดยแยกสอบขอเท็จจริงเปน
ประเด็นตางๆ  คือ  สอบขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับวันเดือนปที่ไปสมัครและวันเดือนปที่รับเงิน        
คาบริการและคาใชจายจากคนหางาน  สถานที่ที่รับสมัคร  สถานที่ที่รับเงินคาบริการและ           
คาใชจาย  จํานวนเงินที่รับโดยตองระบุใหชัดเจนวาเปนเงินคาบริการจํานวนเทาไรและเงินสวน   
ที่เหลือรับไวเปนคาใชจายใดบาง  ช่ือผูรับเงินและช่ือผูจายเงิน  ตองระบุใหชัดเจนวาใครเปน      
                                                        

9 ไมตรี  วงขจรศิลป.  “ ขอจํากัดการคนหาขอเท็จจริงของทนายจําเลยในคดีอาญา”         
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ , 2537 ,หนา  6-8. 
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ผูรับและใครเปนผูจายเงินโดยผูรับเงินมีหนาที่หรือมีสวนเก่ียวของกับเงินนั้นอยางไร  ไดออก
หลักฐานการรับเงินและการจายเงินไวหรือไมซึ่งหลักฐานการรับหรือจายเงินดังกลาวนั้น          
ตองเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  ตําแหนง  อัตราคาจาง ประเทศ  ช่ือ  ที่อยูของนายจางที่     
จัดสงคนหางานไปทํางาน  สาเหตุที่ไมสามารถจัดสงคนหางานไปทํางานได 

หลักการพิจารณาเพื่อรับเรื่องรองทุกขจากคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศแลว  
แตไมไดเดินทางเปนหลักการเดียวกันกับการพิจารณาเพ่ือรับเรื่องรองทุกขจากคนหางาน
ภายในประเทศแตไมไดทํางาน 
 2 การพิจารณาเพื่อรับเรื่องรองทุกขจากคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศในกรณี
คนหางานไดเดินทางไปทํางานตางประเทศแลวแตไมไดงานหรือคาจางตามสัญญา อาจแยก
พิจารณา  ดังนี้  

2.1 การสอบขอเท็จจริงจากคนหางาน โดยแยกสอบขอเท็จจริงเปนประเด็นตางๆ  
คือ  สอบขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ  วันเดือนปที่ไปสมัครและวันเดือนปที่จายเงินคาบริการและ         
คาใชจาย  สถานที่ที่ไปสมัครงานและสถานที่ที่ไปจายเงินคาบริการและคาใชจาย  โดยตองระบุ
ใหชัดเจนวาเปนเงินคาบริการเทาไร  คาใชจายเปนจํานวนเทาไรสวนที่เหลือเปนคาใชจายใดบาง  
ช่ือผูรับเงินและช่ือผูจายเงินตองระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูรับและใครเปนผูจายเงิน  โดยผูรับเงิน
มีหนาที่หรือมีสวนเกี่ยวของกับเงินนั้นอยางไร  ออกหลักฐานการรับเงินและการจายเงินไว
หรือไม  ซึ่งหลักฐานการรับหรือจายเงินดังกลาว นั้น  ตองเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
พิจารณาวาผูเสียหายเคยไปรองขอเงินคืนจากผูที่เกี่ยวของ  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเคย
รับ       แจงไวหรือไม  ตําแหนงอัตราคาจาง ช่ือที่อยูของนายจางที่จะจัดสงคนหางานไปทํางาน  
รวมถึงสาเหตุที่เดินทางกลับซึ่งพิจารณาวาตําแหนง  คาจาง  สวัสดิการตรงตามที่ระบุไวใน
สัญญา     หรือไม  เมื่อทราบวาไดงานหรือ  ไดรับคาจาง  ตําแหนง  สวัสดิการไมเปนไปตาม
สัญญา         คนหางานไดแจงใหผูรับอนุญาตจัดหางานหรือแจงใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ทราบแลวหรือไม  และหากยังไมไดแจงตองระบุเหตุผลวาเพราะเหตุใด  หรือหากแจงแลวได
ดําเนินการแจงเมื่อใดโดยวิธีการใด  รวมถึง การสอบขอเท็จจริงในประการท่ีวาใครเปนผูออก
คาใชจาย      ในการเดินทางกลับ 

2.2 การสอบขอเท็จจริงจากผูรับอนุญาตจัดหางาน  โดยแยกสอบขอเท็จจริงเปน
ประเด็นตางๆ  คือ  สอบขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับวันเดือนปที่ไปสมัครและวันเดือนปที่รับเงิน      
คาบริการและคาใชจายจากคนหางาน  สถานท่ีที่รับสมัคร  สถานที่ที่รับเงินคาบริการและ         
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คาใชจาย  จํานวนเงินที่รับโดยตองระบุใหชัดเจนวาเปนเงินคาบริการจํานวนเทาไรและเงินสวนที่
เหลือรับไวเปนคาใชจายใดบาง  ช่ือผูรับเงินและช่ือผูจายเงินตองระบุใหชัดเจนวาใครเปน          
ผูรับและใครเปนผูจายเ งินโดยผูรับเงินมีหนาที่หรือมีสวนเกี่ยวของกับเงินนั้นอยางไร             
ออกหลักฐานการรับเงินและการจายเงินไวหรือไม  ซึ่งหลักฐานการรับหรือจายเงินดังกลาวนั้น  
ตองเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  ตําแหนง  อัตราคาจาง  ประเทศ  ช่ือ  ที่อยูของนายจางที่      
จัดสงคนหางานไปทํางาน  สาเหตุของการเดินทางกลับ  ผูรับอนุญาตจัดหางานเคยรับแจงจาก    
คนหางาน  นายจางหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับปญหาของคนหางานหรือไม  หากได      
รับแจงแลว  ไดรับแจงแลวเมื่อใด  และดําเนินการแกไขปญหานั้นอยางไร 

2.3 การสอบขอเท็จจริงจากพยานบุคคลเก่ียวกับการจัดหางาน โดยเจาหนาที่ตอง
สอบถามพยานถึงความสัมพันธระหวางพยานกับคูกรณีและพยานไดรูเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเปน
พยานนั้นอยางไร  เชน  พยานรูเห็นเกี่ยวเรื่องการจายเงินคาบริการและคาใชจายของคน            
หางาน  เจาหนาที่ตองบันทึกคําใหการของพยานใหไดความถึงวาคนหางานไดจายเงินใหกับใคร  
เปนเงินจํานวนเทาใด  จายไปเม่ือใด จาย  ณ  สถานท่ีใด และเงินดังกลาวจายใหเปนคาอะไร                  
โดยผูรับเงินออกหลักฐานการรับเงินใหคนหางานแลวหรือไม  ฯลฯ 

2.4 การตรวจสอบขอเท็จจริงจากหนวยงานราชการในตางประเทศในกรณีที่บริษัท
จัดหางานไดจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศแลวแตคนหางานประสบปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องที่นายจางไมปฏิบัติตามสัญญา  เชน  คนหางานไดทํางานไมตรงตําแหนงตามสัญญา  หรือ
ไดคาจางตํ่ากวาสัญญา  ฯลฯ  คนหางานจึงเดินทางกลับประเทศไทย  หากมีขอโตเถียงกันวา      
คนหางานไดประสบปญหาดังกลาวจริงหรือไม  เจาหนาที่ตองทําหนังสือสอบถามไปยัง         
สํานักงานแรงงานในตางประเทศนั้นๆ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว 
 นอกจากการรวบรวมขอเท็จจริงซึ่งถือเปนข้ันตอนกอนการดําเนินคดีอาญาซึ่งมี       
แนวทางปฏิบัติที่พนักงานเจาหนาที่จะตองถือปฏิบัติโดยเครงครัดแลว ยังหมายความรวมถึง
กฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
253910  ดวยเหตุวาการทําหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว  

                                                        
10 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 บัญญัติวา “วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัดใหมีคําส่ังทาง
ปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เปนการกระทําในนามของรัฐ  เพื่อการดําเนินคดีตอคูกรณีซึ่งเปนเอกชนและในระหวางการ
ดําเนินการอาจมีคําสั่งทางปกครอง11  อันเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ที่
ผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลใดในอันที่จะกอ  เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว  
ฉะนั้น  หากไมคํานึงถึงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแลวอาจทําใหพนักงานเจาหนาที่หรือ         
ผูที่แอบอางอาศัยการใชอํานาจรัฐเปนชองทางเพ่ือทําประโยชนในทางที่มิชอบได  การพิจารณา
ถึงที่มาหรืออํานาจกระทําทางปกครองของพนักงานเจาหนาที่จึงเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติที่เปนพนักงาน
เจาหนาที่ของรัฐทุกคนตองถือปฏิบัติโดยเครงครัดเชนกัน 
 จะเห็นไดวาในการรวบรวมขอเท็จจริงอันเปนการเริ่มตนในการดําเนินคดีอาญา       เพื่อ
จะนําตัวผูรับอนุญาตจัดหางานมารับโทษตามกฎหมายจัดหางานและกระบวนการยุติธรรมนั้น  
สิ่งที่ถือเปนสาระสําคัญ  คือข้ันตอนกอนการดําเนินคดีอาญาของพนักงานเจาหนาที่กรมการ
จัดหางาน  โดยพิจารณาถึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการแจงขอกลาวหาของ   
คนหางานซึ่งถือเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการเรียกหรือสั่งใหผูรับอนุญาต            
ผูจัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  ลูกจางคนหางานหรือบุคคลที่เกี่ยวของใหถอยคําหรือขอเท็จจริง
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 12  หรือไดมาจากการสอบสวน
ขอเท็จจริงตามคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษวาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตลอดจนพฤติการณ
ตางๆ  นั้นเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานหรือไม 
 ดังนั้น   ในข้ันตอนกอนการดําเนินคดีอาญา  พนักงานเจาหนาที่จะตองรวบรวม           
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตนวา  ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใดสามารถใชยืนยันถึง
การกระทําของผูกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดบาง  กรณีที่
ฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไมอยูในอํานาจของการเปรียบเทียบปรับ

                                                        
11 เร่ืองเดียวกัน ,มาตรา 5 บัญญัติวา “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา  

(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลใดในอันที่จะ    
กอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล                
ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การ     
รับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

12 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 67 
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ของพนักงานเจาหนาที่หรือผูกระทํายินยอมเปรียบเทียบปรับแลว ไมชําระคาปรับ หรือหลักฐาน
ใดบางที่สามารถใชยืนยันถึงการกระทําของผูกระทําความผิดในการดําเนินคดีช้ันพนักงาน       
สอบสวนโดยตองพิจารณาถึงขอกฎหมาย  และขอเท็จจริงอ่ืนอันเปนองคประกอบแหงความผิด     
ที่สามารถพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด ซึ่งการพิจารณาถึงขอกฎหมายจะตอง
พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการดําเนินคดีอาญาเปนหลัก  เพื่อใหรูตัวผูกระทําความผิดและ           
รูรายละเอียดของความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) ซึ่งบัญญัติวา  
“ การสืบสวน หมายความวา การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และ
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด ”  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  2  (11)  ซึ่งบัญญัติวา  “ การสอบสวน  หมายความถึง  การรวบรวมพยานหลักฐาน และ
การ        ดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  ซึ่งพนักงานสอบสวนได
ทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อที่จะเอา
ตัว       ผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ ”   

สวนการพิจารณาขอเท็จจริงที่จะสามารถเช่ือมโยงไปถึงหลักกฎหมายและการบังคับ
โทษตามกฎหมายนั้นๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ตองเปนขอเท็จจริงที่มีรายละเอียดของ       
เรื่องราวที่ไดมาหรือขออางตามคํารองทุกข หรือ คํารองเรียน รวมถึง  ขอโตเถียงของอีกฝายหนึ่ง
อันเปนขอเท็จจริงที่สมบรูณโดยจะตองตอบคําถามไดวาเรื่องที่เกิดข้ึนเปนเรื่องอะไร  เกิดที่ไหน  
เมื่อใด อยางไร  มีบุคคลใดเก่ียวของบาง  มูลเหตุของเรื่องเปนเชนไร ซึ่งขอเท็จจริงหรือ          
รายละเอียดของเรื่องราวที่ไดมานั้นพนักงานเจาหนาที่ตองใชดุลพินิจในการพิจารณาถึง           
ขอเท็จจริง ดังนี้13 
 (1) เปนขอเท็จจริงที่สามารถพิสูจนไดวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนความจริงเสมอไมวาจะ
พิสูจนเมื่อใด 
 (2) เปนขอเท็จจริงที่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนโดยไมขัดตอหลักเหตุผล 

                                                        
13 สุพิศ  ศรีบุศยดี. คูมือการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.  

กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, 2543, หนา 43. 
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3.2 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
 

1. เจาหนาท่ีตองรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆจากคนหางาน (ผูรองทุกข)   ดังน้ี 
1.1 พยานเอกสาร เชน ใบสมัครงาน สัญญาจางแรงงาน สัญญาจัดหางาน        

ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการกูยืมเงิน ประกาศรับสมัครคนหางาน แผนปลิว
โฆษณาการจัดหางาน หลักฐานการจายเงินคาจาง จดหมายรองทุกขเกี่ยวกับการประสบปญหา 
ฯลฯ 

1.2 พยานบุคคล เชน ผูรูเห็นการจายเงิน หรือนายทุนที่คนหางานไปกูเงิน หรือ
ผูรับเงิน ผูชักชวน (สาย) ผูรูเห็นเกี่ยวกับการประสบปญหาของคนหางาน ฯลฯ  

2. เจาหนาที่ตองรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ จากผูรับอนุญาตจัดหางาน ดังนี้ 
2.1 พยานเอกสาร เชน หนังสืออนุญาตใหประกาศรับสมัครคนหางานเปนการ

ลวงหนา หนังสืออนุญาตใหจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศใบรับเงินคาบริการและ      
คาใชจาย หลักฐานการจายคาจาง หนังสือของนายจางแจงสาเหตุการสงตัวคนหางานกลับ ฯลฯ 

2.2 พยานบุคคล เชน ผูรับเงิน ผูชักชวน (สาย) นายหนา นายจาง ฯลฯ  
3. เจาหนาที่มีหนาที่ตองรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ จากหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของ เชน พยานหลักฐานจากสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจําประเทศที่คนหางานจะไปทํางาน ฯลฯ 
 

3.3 การเรียก การคืนคาบริการ คาใชจายและการหักหลักประกัน 
 

การเรียก การคืนคาบริการ คาใชจายและการหักหลักประกันเปนกระบวนการใน
การดําเนินการของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อใหคนหางานที่แสดงความประสงคตอผูรับอนุญาต
จัดหางานไดมีงานทําโดยการทําสัญญาจัดหางานซึ่งสัญญาจัดหางานนั้น จะตองเปนไปตามแบบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด ผูรับอนุญาตจัดหางานไมสามารถกําหนดเองไดเชนเดียวกับอัตราคาบริการ
และคาใชจายที่ผูรับอนุญาตจัดหางานจะเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราที่รัฐมตรีกําหนด14พิจารณา
เปนลําดับ ดังนี้ 

                                                        
14 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง กําหนดอัตราคาบริการและคาใชจาย    

ท่ีเรียกเก็บจากคนหางาน  (ฉบับท่ี 4) 
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  1. การเรียกคาบริการและคาใชจาย 
  2. การคืนคาบริการและคาใชจาย 
  3. การหักหลักประกัน 

 
 1.การเรียกคาบริการและคาใชจาย 

ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน มีนิยามที่เกี่ยวของกับการเรียก         
คาบริการ คาใชจาย ดังนี้  

“คาบริการ” หมายความวา เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ใหเปนคาตอบแทนการ       
จัดหางาน 

“คาใชจาย” หมายความวา คาใชจายในการจัดหางานโดยจําแนกการเรียก              
คาบริการและคาใชจายออกเปน 2 ประเภท 

1.1 การเรียกคาบริการและหรือคาใชจายของผูรับอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของคือ 

มาตรา 26 ซึ่งบัญญัติวา “ หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือ
รับทรัพยสินอ่ืนใดจากคนหางานนอกจากคาบริการหรือคาใชจาย” และมาตรา 27  ซึ่งบัญญัติวา 
“หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายกอนที่นายจาง
รับคนหางานทํางานและจายคาจางเปนครั้งแรกแลว ” 

1.2 การเรียกคาบริการและหรือคาใชจายของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศซึ่งกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน มาตรา 47 ใหนําความในหมวด  2  
วาดวยการจัดหางานในประเทศ มาใชบังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดย
อนุโลม 
 
 2. การคืนคาบริการและคาใชจาย  

การคืนคาบริการและคาใชจายตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานอาจ
จําแนกออกเปน 2 ประเภท  คือ  

2.1.การคืนเงินคาบริการและคาใชจายใหแกคนหางานภายในประเทศ 15  มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวของคือ 

                                                        
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ืองกําหนดแบบใบรับคาบริการและคาใชจาย (ฉบับท่ี 3) แบบ   

จง.36  
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มาตรา 28 ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวใน

สัญญาจัดหางานหรือไดคาจางตํ่ากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญา      
จัดหางานผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลับสํานักงานหรือ
สํานักงานช่ัวคราวที่ตนรับสมัครงานไว โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร รวมท้ังคืน         
คาบริการ และคาใชจายที่ไดรับไวตามมาตรา 27 ใหแกคนหางานนั้นพรอมทั้งแจงเปนหนังสือให
นายทะเบียนตามมาตรา 25 (2) ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีหนาที่ดําเนินการดังกลาว”  
 หลักเกณฑที่คนหางานในประเทศมีสิทธิจะไดรับเงินคาบริการและคาใชจายที่เสียไปคืน
ทั้งหมด มีดังนี้ 
 1.  คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน หรือ 
 2.  คนหางานไดรับคาจางตํ่ากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน หรือ  
 3.  คนหางานไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน 
  หากคนหางานผูใดไปสมัครงานเพื่อหางานทําภายในประเทศกับสํานักงาน          
จัดหางานเอกชนที่ไดรับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานแลวเกิดขอพิพาทหรือ
ปญหาการไมไดงาน ไดรับคาจางตํ่ากวาสัญญาหรือไดตําแหนงงานไมตรงตามสัญญาจัดหางาน 
คนหางานก็จะไดรับเงินคาบริการและคาใชจายที่คนหางานเสียทั้งหมดคืน เชน นายดําไดสมัคร
งาน เพื่อหางานทําภายในประเทศในตําแหนงเสมียนพิมพดีดกับสํานักงานจัดหางานหมอชิต
บริการ นายดํา  เสียเงินคาบริการเปนเงินจํานวน 500 บาท ใหกับสํานักงานดังกลาวและ
สํานักงานไดสงนายดําไปทํางานเข็นผักที่ปากคลองตลาดแทน  ดังนี้จะเห็นไดวานายดําไดทํางาน
ตําแหนงไมตรงตามสัญญาสํานักงานจัดหางานหมอชิตบริการจึงตองคืนเงินจํานวน 500 บาท    ที่
เรียกรับไปใหแกนายดํา หากสํานักงาน  ดังกลาว ไมคืนเงิน ใหนายทะเบียนจัดหางานหักเงินอัน
เปนหลักประกันที่สํานักงานจัดหางานหมอชิตบริการไดวางไวในขณะขออนุญาตจัดหางานคืน
ใหแกนายดําและหากเงินหลักประกันของผูรับอนุญาตดังกลาวเปนสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 
นายทะเบียนจัดหางานจะตองสั่งใหธนาคารนําเงินหลักประกันดังกลาวมามอบให      นาย
ทะเบียนจัดหางานเพ่ือนายทะเบียนจัดหางานจะไดนําไปจายใหคนหางานตอไป 
  2.2.การคืนเงินคาบริการและคาใชจ ายใหแกคนหางานเพื่อไปทํางานใน      
ตางประเทศ 16 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของคือ 

                                                        
        16 เร่ืองเดียวกัน, แบบจง.37  
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มาตรา 46 ซึ่งบัญญัติวา “ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานใน

ตางประเทศไมสามารถจัดใหคนหางานเดินทางไดภายในกําหนดตามมาตรา 38 หรือในกรณีที่
คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือไดคาจางตํ่ากวาหรือไดตําแหนงงาน 
หรือสิทธิประโยชนอื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานและคนหางานไมประสงคที่
จะทํางานนั้น ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจาย
ตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวทั้งหมดใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาตามมาตรา 38 หรือนับแตวันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทย แลวแตกรณี ” 

หลักเกณฑที่คนหางานในตางประเทศมีสิทธิจะไดรับเงินคาบริการและคาใชจายที่   
เสียไปคืนทั้งหมด มีดังนี้ 
 1.  ผูรับอนุญาตไมสามารถจัดใหคนหางานเดินทางไปทํางานได หรือ 
 2.  คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน หรือ 
 3.  คนหางานไดคาจางตํ่ากวาสัญญาจัดหางาน และคนหางานไมประสงคที่จะทํางานนั้น 
หรอื 
 4.  คนหางานไดตําแหนงงานไมตรงตามสัญญาจัดหางานและคนหางานไมประสงคที่จะ
ทํางานนั้น หรือ 
 5.  คนหางานไดสิทธิประโยชนอื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และ
คนหางานไมประสงคที่จะทํางานนั้น 

“ไมไดงาน” หมายถึง ไมมีงานตามสัญญาจัดหางาน เชน บริษัท ข จัดสงนาย ก ไป
ทํางานกับนายจางที่ประเทศบรูไนช่ือบริษัท ค แตเมื่อนาย ก เดินทางไปถึงปรากฏวาบริษัท ค ได
เลิกกิจการไปแลว นาย ก จึงเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้ หากนาย ก เสียเงินคาบริการและ      
คาใชจายใหกับบริษัท ข  ผูจัดสงไปเปนเงินจํานวน  50,000  บาท บริษัท  ข  ก็จะตองคืนเงิน 
50,000 บาท ใหกับนาย  ก 

“ไดคาจางตํ่ากวา” หมายถึง ไดทํางานตรงตามตําแหนงและนายจางตรงตามสัญญา
จัดหางาน แตไดรับคาจางตํ่ากวาสัญญาจัดหางาน เชน บริษัท  ข  สงนาย  ก  ไปทํางานกับนายจาง
บริษัท  จ  ที่ประเทศบรูไน ในตําแหนงชางเช่ือมอัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท เมื่อนาย  ก  ไป
ถึงก็ไดทํางานในตําแหนงชางเช่ือม แตนายจางไดจายคาจางใหเพียง 10,000 บาท นาย  ก  จึงไม
ยอมทํางานและขอใหนายจางสงกลับประเทศไทย ดังนี้  หากนาย  ก  เสียเงินคาบริการและ      
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คาใชจายใหกับบริษัท  ข  ผูจัดสงไปเปนเงินจํานวน 50,000 บาท บริษัท  ข  ก็ตองคืนเงินจํานวน 
50,000 บาท ใหกับนาย  ก 

“ไดตําแหนงงานไมตรง” หมายถึง ไดทํางานกับนายจางตรงตามสัญญาจัดหางาน 
เชน บริษัท  ข  สง นาย  ก  ไปทํางานกับนายจางบริษัท ย ที่ประเทศไตหวัน ในตําแหนงพนักงาน
การเงิน แตเมื่อนาย  ก  ไปถึงนายจางใหทํางานในตําแหนงชางไม นาย  ก  จึงไมยอมทํางานและ 
ขอใหนายจางสงกลับประเทศไทย ดังนี้ หากนาย  ก  เสียเงินคาบริการและคาใชจายใหกับบริษัท  
ข ผูจัดสงไปเปนเงินจํานวน  60,000  บาท บริษัท  ข  ก็ตองคืนเงินจํานวน  60,000  บาทใหกับ
นาย  ก 

“ไดสิทธิประโยชนไมตรง” หมายถึง ไดรับสิทธิประโยชนไมตรงตามที่กําหนด    
ไวในสัญญาจัดหางาน เชน บริษัท  ข  สงนาย  ก  ไปทํางานกับนายจางบริษัท  อ  ที่ประเทศ     
สิงคโปร ในสัญญาจัดหางานกําหนดใหนายจางเปนผูจัดหาอาหารใหคนหางานฟรี แตเมื่อนาย  ก  
ไปถึงปรากฏวา นายจางหักเงินนาย  ก  เพื่อเปนคาอาหารเปนเงินเดือนละ 1,000 บาท นาย  ก  จึง
ไมยอมทํางานและขอเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้ หากนาย  ก  เสียเงินคาบริการและคาจาย
ใหกับบริษัท ข  ผูจัดสงเปนเงินจํานวน 30,000 บาท บริษัท  ข  ก็ตองคืนเงินจํานวน 30,000 บาท     
ใหแกนาย  ก 

“คืนเงิน” หมายถึง การคืนเงินคาบริการหรือคาใชจาย แลวแตกรณี ภายในสาม          
สิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 38 หรือนับแตวันที่คนหางานเดินทางถึงประเทศ
ไทยแลวแตกรณี 

มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีคนหางานไมสามารถทํางานไดจน    
สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน
ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับ
ระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับเงินคืน” 

หลักเกณฑที่คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ มีสิทธิที่จะไดรับเงินคาบริการ
และคาใชจายคืนตามอัตราสวนกับระยะเวลาท่ีคนหางานทํางาน มีดังนี้ 
 1.  นายจางเลิกจางคนหางานกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาจัดหางาน และ 
 2.  นายจางเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน 

“การเลิกจาง” หมายถึง การที่นายจางกระทําอยางไรก็ตามที่ไมใหลูกจางทํางาน
ตอไป และไมจายคาจางให 
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“โดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน” หมายถึง คนหางานไมใชตนเหตุใหเกิดการเลิกจาง 
เชน นายจางเลิกจางคนหางานเนื่องจากประกอบธุรกิจขาดทุน หรือเลิกจางคนหางานเพราะ       
นายจางประมูลงานจากรัฐบาลไมได ฯลฯ เชน บริษัท  ก  สงนาย  ข  ไปทํางานกับนายจางที่
ประเทศบรูไน  ตามสัญญาจัดหางานกําหนดระยะเวลาการจางไว 2 ป และกอนเดินทางไปทํางาน  
นาย ข  ไดจายเงินคาบริการและคาใชจายใหกับบริษัท  ก  เปนเงินจํานวน 25,000 บาท หลังจากที่
นาย  ข  ทํางาน ได 1 ป นายจางประกอบกิจการขาดทุนจึงเลิกจางนาย  ข  ดังนี้ บริษัท ก ผูจัดสง
จะตองคืนคาบริการและคาใชจายใหกับนาย  ข  เปนอัตราสวนกับระยะเวลาท่ีนาย  ข  ไดทํางาน 
เปนเงินจํานวน 12,500 บาท ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นาย ข คนหางานขอรับเงินคืน 

มาตรา 46 วรรคสาม ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่คนหางานไดคาจางตํ่ากวาที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางานยังประสงคจะทํางานนั้น ผูรับอนุญาตตองคืน               
คาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน” 

หลักเกณฑที่คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาบริการที่
เสียไปคืนเปนอัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริง มีดังนี้ 
 1.  คนหางานไดคาจางตํ่ากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และ 
 2.  คนหางานยังประสงคที่จะทํางานตอไป 

เชน  บริษัท  ก  สงนาย   ข   ไปทํางานกับนายจาง ช่ือบริษัท   ค   ที่ประเทศ                  
ซาอุดิอาระเบีย ในตําแหนงกรรมกร อัตราคาจางเดือนละ 4,860 บาท แตเมื่อไปถึงนาย  ข  ได
ทํางานตรงตามสัญญาแตไดรับคาจางเพียง 3,290 บาท นาย  ข  ทราบวานายจางลดคาจาง  แตนาย  
ข ยังคงทํางานกับนายจางตอไป หากการเดินทางไปทํางานครั้งนี้ นาย  ข  จายคาบริการใหกับ
บริษัท  ก  เปนเงินจํานวน 4,860 บาท ดังนี้ บริษัท ก ผูจัดสงจะตองคืนเงินคาบริการใหกับนาย ข 
เปนอัตราสวนกับคาจางเปนเงินจํานวน 1,570 บาทภายในสามสิบวันนับแตวันที่นาย  ข           
คนหางานขอรับเงินคืน 
 
 3. การหักหลักประกัน  

การหักหลักประกันตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวของ คือ 
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มาตรา 46 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมิไดปฏิบัติตามวรรค

หนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหักคาบริการและคาใชจาย ดังกลาว
จากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31 (7) คืนใหแกคนหางาน”17 กลาวคือ หากผูรับอนุญาต        
จัดหางาน  ไมคืนเงินคาบริการและคาใชจายแลวแตกรณี ใหแกคนหางานภายในกําหนดเวลา 
กฎหมายใหอํานาจนายทะเบียนจัดหางานกลางหักหลักประกันของผูรับอนุญาตที่วางไวตอ         
นายทะเบียนจัดหางานกลางคืนใหแกคนหางานเปนคาบริการและคาใชจายไดซึ่งหลักประกัน       
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน กําหนดไว  3  ประเภท คือ  (1) เงินสด  (2) พันธบัตร
ของรัฐบาลไทย  (3) สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร โดยมีวิธีการหักหลักประกันดังนี้ 

1.  หลักประกันเปนเงินสด นายทะเบียนจัดหางานกลางสามารถนํามาจายคืนใหแก
คนหางานเพื่อเปนเงินคาบริการและคาใชจายไดทันที 

2.  หลักประกันเปนพันธบัตรของรัฐบาลไทย นายทะเบียนจัดหางานกลางตอง      
นําออกขายกอนแลวนายทะเบียนจัดหางานกลางจึงนําเงินที่ขายไดมาคืนใหแกคนหางานเพื่อเปน
คาบริการและคาใชจาย 

3.  หลักประกันเปนสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร นายทะเบียนจัดหางานกลางตอง
สั่งใหธนาคารนําเงินหลักประกันมาจายใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง แลวนายทะเบียน           
จัดหางานกลางตองนําเงินหลักประกันดังกลาวมาจายคืนเปนคาบริการและคาใชจายใหแก       
คนหางาน 

มาตรา 46 วรรคหา ซึ่งบัญญัติวา “เมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคสี่
แลว ใหแจงใหผูรับอนุญาตทราบโดยเร็ว” กลาวคือ หลังจากที่นายทะเบียนจัดหางานกลาง      
หักหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือนําเงินมาคืนเปนคาบริการและคาใชจายใหแก      
คนหางานแลวตองแจงใหผูรับอนุญาตจัดหางานทราบถึงการดําเนินการดังกลาว โดยเร็ว 
 

3.4 การดําเนินการลงโทษทางทะเบียน 
 

การลงโทษตามความหมายของทัณฑวิทยา คือ การปฏิบัติตอผูกระทําผิดและ       
แกไขผูกระทําตอกฎหมายใหกลับตัวเปนคนดี มีประโยชนตอสังคมอันเปนการปองกัน

                                                        
17 ระเบียบกรมการจัดหางาน  วาดวยการคืนคาบริการและคาใชจายใหแกคนหางานเพื่อไป

ทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2542 
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อาชญากรรมและปองกันสังคมใหปลอดภัย 18 ซึ่งประกอบดวย 2 วิธี คือ 

1. การลงโทษโดยใชสถาบัน (Punitive) ไดแก การลงโทษจําคุก กักขังใน      
เรือนจํา ทัณฑสถาน คุก สถานกักกัน เปนตน 

2. การไมใชสถาบัน หรือไมใชการลงโทษ (Non Punitive) ไดแก การใชวิธีการ
อื่นแทนการจําคุก เปนการแกไขใหโอกาสผูกระทําความผิดกลับตัวเปนคนดี เชน การรอลงอาญา 
การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ การอภัยโทษ การชะลอโทษ การใหทํางานสาธารณะ         
การกระทําที่กอใหเกิดผลรายแกสิ่งที่ผูกระทําความผิดหวงแหน เปนตน 

สวน “ โทษ ”ในความหมายของนักนิติศาสตร หมายถึง การกระทําที่เปนผลราย
หรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูที่ไดรับโทษ เชน ใหไดรับทุกขทรมานทางรางกาย จิตใจ และ
เสียทรัพยสิน โดยตองเปนการลงโทษโดยกลุมบุคคลที่มีฐานะ อํานาจหนาที่ เปนตัวแทนโดย
ชอบธรรมของรัฐ สังคมหรือชุมชน 19 

แนวความคิดและทฤษฎี เรื่องความมุงหมายในการลงโทษซึ่งมีวิวัฒนาการ       
เรื่อยมาจนอาจจําแนกวัตถุประสงคในการลงโทษไดเปน 5 ประการ 

1. การลงโทษเพื่อเปนการตอบแทนแกแคน (Retribution or Retaliation) เปน
หลักการแกแคนตอบแทนอยางสาสม หรือที่เรียกวา “ตาตอตา ฟนตอฟน” (An eye for an eye, a 
tooth for a tooth) โดยเรียกกฎหมายในลักษณะนี้วา Lex Talionis  ซึ่งปจจุบันหลักการแกแคน       
ตอบแทนนั้น ไดถูกหลีกเล่ียงหรือยกเลิกไปโดยปริยาย กลาวคือ  นานาอารยประเทศได         
เปล่ียนแปลงวิธีการลงโทษจากการทรมานรางกายมาเปนการใชโทษจําคุกมากนอยตามจํานวน
แหงลักษณะความผิดแทน 

2. การลงโทษเพ่ือเปนการกําจัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม (Removal from 
Society or Expiation) เปนการลงโทษโดยการประหารชีวิต จําคุก กักขัง ซึ่งถือเปนวิธีการใน    
การกันตัวผูกระทําความผิดออกจากสังคม เพื่อเปนการทดแทนส่ิงที่ผูกระทําผิดไดกระทําไปและ
ทําใหประชาชนโดยสวนรวมมีความรูสึกปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ไมวาจะเปนเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
หรือตลอดไปก็ตาม 

                                                        
18 ประเทือง  ธนิยผล. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง

,  2544,  หนา 125. 
19 เร่ืองเดียวกัน,หนา 126. 
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3. การลงโทษเพื่อเปนการยับย้ังการกระทําผิด (Withhold) กลาวคือ นอกจากการ

ลงโทษจะเปนการปองปรามใหผูกระทําผิดรูสึกเข็ดหลาบแลวยังมีผลในการยับยั้งมิใหผูกระทํา
ความผิด กระทําผิดซ้ําอีกดวย  

4. การลงโทษเพื่อเปนการแกไขผูกระทําผิด (Corrections) หรือการดัดนิสัย 
(Reformation) กลาวคือ ในระหวางที่ผูกระทําความผิดไดรับโทษจําคุกอยูนั้น ก็จะไดรับการ      
อบรม ฝกอาชีพใหกลับตัวหรือมีสํานึกที่ดีข้ึน และสามารถประกอบอาชีพไดหลังจากที่ไดรับการ
ปลอยตัว 

5. การลงโทษเพื่อเปนการปองกันสังคม (Protection of Society) หรือการปองกัน
อาชญากรรม (Prevention of Crimes) เปนการลงโทษโดยองคกรของรัฐที่มีอํานาจในการบังคับ
ใชกฎหมาย รวมถึงการสรางมาตรการควบคุม ดูแล และปองกันใหสังคมไดรับความปลอดภัย
มากข้ึน 

จะเห็นไดวาวิธีการลงโทษต้ังแตอดีตกาลจนถึงปจจุบันนั้น ไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงใหเหมาะสมและทันตอสภาพปญหาของความผิดที่เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงวิธีการไป
ตามความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การลงโทษทางทะเบียนก็เปนวิธีการ ลงโทษ
ประเภทหนึ่งที่พัฒนาเพื่อใหทันตอประเภทของผูกระทําความผิด และประเภทความผิดที่มิใช
อาชญากรรมโดยตรง โดยเปนการกระทําตอเงื่อนไขหรือคุณวุฒิที่ใชเปนสาระสําคัญในการ
ประกอบอาชีพหรือความเปนองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งถาขาดเง่ือนไขหรือคุณวุฒิ       
ดังกลาวไป ความเปนอยูในการประกอบอาชีพหรือความเปนองคกรใดองคกรหนึ่งก็จะกระทํามิได 
หรืออาจกลาวไดวาการกระทําที่กอใหเกิดผลรายแก  สิ่งที่ผูกระทําหวงแหน นั้น คือ การลงโทษ
ทางทะเบียน 

การลงโทษทางทะเบียนตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปน       
มาตรการในการบรรเทาปญหาที่ ผูรับอนุญาตจัดหางานละเลย  หรือไมปฏิบัติใหถูกตอง              
ทั้งนี้ หลักเกณฑที่นายทะเบียนจะสั่งใหผูรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองหรือสั่งพักใชใบอนุญาต
เปนไปตามหลักเกณฑแหงกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน มาตรา 69  ซึ่งบัญญัติวา      
“ ในกรณีที่ผูรับอนุญาต 
 (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 หรือมาตรา 31  
 (2) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตนั้น ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนดหรือสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน ” 
 การที่ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 69 (1) หมายถึง การ
ที่ผูรับอนุญาตจัดหางานไปตางประเทศขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใด      อยาง
หนึ่งตามที่กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดกําหนดไวในมาตรา 9 หรือการ      ที่
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานใน      
ตางประเทศขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางานกําหนดไวในมาตรา 31  
 สวนกรณีที่ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรา 69 (2) หมายถึง การที่
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกําหนดใหผูรับอนุญาตปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด แต
ปรากฏวาผูรับอนุญาตละเลยไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติแลวแตไมถูกตองครบถวน 
 ดังนั้น ในกรณีที่ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไมปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานนายทะเบียนมีอํานาจลงโทษทาง
ทะเบียนตอผูรับอนุญาตไดเปน 3 ประการ คือ 
 1. สั่งใหผูรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน กรณีที่              
ผูรับอนุญาตไมจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียน นายทะเบียนอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาต       
ดําเนินการจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียนใหถูกตองเสียภายในระยะเวลา 15 วัน เปนตน 
 2. สั่งพักใบอนุญาต มีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน เชน การที่ผูรับอนุญาตได
เรียกรับเงินคาบริการหรือคาใชจาย จากคนหางานแลว แตผูรับอนุญาตละเลยไมออกใบรับเงิน
ใหแกคนหางาน นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน เปนตน 
 3. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  มาตรา 70 ได
กําหนดไวเปน  4  กรณี  คือ 

(1) ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือจัดการแกไขใหถูกตองตามคําสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา 69 วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน นายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับอนุญาต      
นําเงินหลักประกันมาวางเพ่ิมใหครบจํานวน 5,000,000 บาทภายในสามสิบวันตามที่                  
กฎกระทรวงกําหนดเนื่องจากหลักประกันที่ผูรับอนุญาตวางไวต้ังแตตอนขออนุญาต นั้นได       
ถูกใชจายไปไมวาจะเปนเพราะเหตุใดๆ ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน แต          
ผูรับอนุญาตไมนําเงินหลักประกันดังกลาวมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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(2) ผูรับอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวยังไมเกินหนึ่งป หรือเคยถูกสั่งพัก

ใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก เชน ผูรับอนุญาต       
เคยถูกพักใชใบอนุญาตมาแลว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ตอมาวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ผูรับอนุญาต
ไปเรียกรับเงินคาบริการและคาใชจายจากคนหางานเกินกวาอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดอีก ดังนี้        
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได หรือ ในกรณีที่ ผูรับอนุญาตเคยถูกสั่งพัก
ใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง ในวันที่ 1 มกราคม 2544 และวันที่ 2  กุมภาพันธ 2545  ตอมาวันที่  3  
มีนาคม  2546  ไดกระทําผิดซ้ําอีกโดยไดรับเงินคาบริการและคาใชจายจากคนหางานแลวแต      
ไมออกใบรับเงินใหแกคนหางาน 

(3) นายทะเบียนเห็นวาผูรับอนุญาตไมสามารถปฏิบัติตามตามกฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางานหรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางานไดอีกตอไปแลว เชน  ผูรับอนุญาตจัดหางานไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหรับ
สมัครคนหางานเปนการลวงหนาโดยอนุญาตใหรับสมัครคนหางานในตําแหนงตางๆ รวม 1,000 
คน มีกําหนด 60 วัน ปรากฏวาผูรับอนุญาตไดรับสมัครคนหางานไวจนครบจํานวนตามตําแหนง
ที่ตองการแลวโดยเรียกรับเงินคาบริการและคาใชจายจากคนหางานเปนเงินจํานวนคนละ  50,000  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  50,000,000  บาท  แตกอนที่ผูรับอนุญาตจะจัดสงคนหางานไปทํางาน
ปรากฏวาประเทศที่จะรับคนหางานดังกลาวเกิดสงครามกลางเมือง  ไมสามารถควบคุม          
สถานการณได ผูรับอนุญาตจึงไมสามารถจัดสงคนหางานไปในประเทศนั้นได ซึ่งเมื่อคนหางาน
ขอเงินคาบริการและคาใชจายคืน แตผูรับอนุญาตไมมีเงินคืนใหและ แมวานายทะเบียนจัดหางาน
กลางจะไดหักหลักประกันที่ผูรับอนุญาตวางไวก็ไมสามารถคืนไดทั้งจํานวน เชนนี้ถือวาเปน
กรณีที่ผูรับอนุญาตไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไดอีกตอไป 

(4) นายทะเบียนเห็นวาการที่ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย       
จัดหางานและคุมครองคนหางาน เปนการรายแรงหรือเปนการหลอกลวงประชาชน  
 ดังนั้น   หากเขากรณีใดกรณีหนึ่งขางตนถือวานายทะเบียนมีอํานาจสั่ง เพิกถอน         
ใบอนุญาตได โดยคําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือและ
แจงใหผูรับอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาต ไมยอมรับคําสั่งให
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ปดคําสั่งไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาต และใหถือวา          
ผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลว ต้ังแตวันที่ปดคําสั่ง 20 
 
4 การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 

ในระบบการดําเนินคดีอาญาของไทยซึ่งใชระบบกลาวหานั้น  แยกการบริหาร            
ความยุติธรรมออกเปนสองช้ัน คือ ช้ันกอนฟองคดีหรือช้ันรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
สอบสวนสงพนักงานอัยการเพ่ือมีความเห็นสั่งฟองหรือไมฟองโดยพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏ และช้ันศาล เปนข้ันตอนตอเนื่องจากที่พนักงานอัยการเปนโจทกยื่นฟองหรือในคดีที่
ราษฎรเปนโจทกยื่นฟอง เพื่อใหศาลไตสวนมูลฟองวาจะพิจารณารับฟองเม่ือเห็นวาคดีมีมูลหรือ
ยกฟองเมื่อเห็นวาคดีไมมีมูลตอไป 

องคกรทั้งสองถือเปนองคกรที่ใชอํานาจในกระบวนการยุติธรรม (Law Enforcement 
Officer) ซึ่งในระหวางสององคกรดังกลาวจะมีคดีบางประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหองคกรที่มี
ความเก่ียวของกับกฎหมายนั้นๆ โดยตรง ออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมายภายในอํานาจ     
หนาที่ของตนเองโดยใหมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับแทนการดําเนินคดีในศาลได ทั้งนี้ 
เปนไปเพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและไมเสียเวลาในการประกอบกิจการของตน              
ไมสิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินคดี  เพราะการดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับมี              
วัตถุประสงคเพื่อใหคดีเล็กๆ นอยๆและเปนลักษณะของการกระทําความผิดที่ไมมีผลกระทบตอ
สังคมซ่ึงเปนประเภทความผิดที่ไมมีความผิดในตัวของมันเอง เรียกวา “ Mala Prohibita” และ
ยังถือเปนการเบี่ยงคดี (diverse) ออกจากกระบวนการยุติธรรมไมทําใหคดีคางพิจารณาในศาล 
ทั้งเปนการสอดคลองกับหลักการดําเนินคดีแรงงานซึ่งตองการความประหยัด สะดวก รวดเร็ว
เปนธรรมอีกดวย 
 

4.1 การดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดโดยการเปรียบเทียบปรับ 
 

การเปรียบเทียบปรับมีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 37  ซึ่งบัญญัติวา “ คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 

                                                        
20 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 71 
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(1) ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตรา
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ กอนศาลพิจารณา 

(2) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษ หรือความผิดที่มีอัตรา
โทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อ          
ผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว 

(3) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด           
ลหุโทษหรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่นายตํารวจประจําทองที่ต้ังแตตําแหนงสารวัตรข้ึนไป หรือ          
นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้นๆ ไดเปรียบเทียบแลว 

(4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม           
คําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว” 

และพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติ
วา “ในคดีซึ่งเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่น
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการ      
สอบสวนคดีนั้น มีอํานาจทําการเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

การดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับนอกจากจะเปนไปตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญาแลว ยังมีกฎหมายอ่ืนที่ใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นๆ        
ทําการเปรียบเทียบได เชน พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจร           
ทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในสวนของการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน              
ไดกําหนดไวในมาตรา 93 ซึ่งบัญญัติวา  “ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน
เดียวหรือมีโทษปรับหรือมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือนใหบุคคล ตอไปนี้ มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

(1) อธิบดี สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เวนแตกรณีตาม (2) 
(2) อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการทดสอบฝมือ            

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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อํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะ              
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนในจังหวัด นั้น ก็ได 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม     
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษอยูในเกณฑที่จะทําการเปรียบเทียบได  และบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรืออธิบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวา
ราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนดแต
ไมเกินสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ        
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่ ใหดําเนินคดีตอไป ”  

การดําเนินการเปรียบเทียบปรับแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาวถือวา           
เปนการเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (4) แลว ซึ่งเมื่อ
ผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด
สามสิบวันคดีอาญาก็จะเลิกกัน การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน ไมเปนการตัดอํานาจพนักงานสอบสวนหรือนายตํารวจประจําทองที่ ที่จะทําการ             
เปรียบเทียบตามมาตรา 37 (2) และ (3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเปน
กฎหมายที่ใหอํานาจไวโดยเฉพาะ ในการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับผูกระทํา
ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน กระทรวงแรงงานไดออกแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา21และการเปรียบเทียบปรับแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหา
งานและ     คุมครองคนหางานข้ึนใชปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ไมวาจะเปน
จัดหางานจังหวัด จัดหางานเขตพื้นที่ หรือกองตรวจและคุมครองแรงงาน โดยจะมีข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่เหลานั้น ดังนี้ 
 
 

                                                        
21 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการลงโทษและการดําเนินคดีอาญาผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2546 
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1. ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ 
 

1. กรณีความผิดเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจของอธิบดีกรมการจัดหางาน 
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายใหมีอํานาจทําการเปรียบเทียบแทนได 22  

2. กรณีความผิดเกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานครเปนอํานาจผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับความผิดที่เกิดข้ึนในจังหวัดนั้นๆ23  เชน  อธิบดีกรมการจัดหางานไดมี คําสั่ง      
มอบอํานาจการเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่เกิดข้ึนในจังหวัด ใหแกผูวาราชการจังหวัด 24 

3. อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการทดสอบฝมือแรงงาน 
4. พนักงานสอบสวน หรือนายตํารวจประจําทองที่กรุงเทพมหานครต้ังแตช้ันสารวัตร

ข้ึนไป หรือนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร ผูทําการแทนในตําแหนงนั้นๆ ตามประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (2) และ (3) และตามพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529 ทั้งนี้ เฉพาะในทองที่ ที่เกิดเหตุในเขตอํานาจของพนักงานสอบสวน หรือ
เขตอํานาจของนายตํารวจประจําทองที่ในกรุงเทพมหานคร ต้ังแตช้ันสารวัตรข้ึนไป และเฉพาะ
ความผิดที่ตองระวางโทษปรับสถานเดียวไมเกิน 10,000 บาท  ทั้งนี้ เพราะการเปรียบเทียบปรับ
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน มาตรา 93 นั้นไมถือวาเปนการตัดอํานาจพนักงาน
สอบสวนหรือนายตํารวจประจําทองที่ในกรุงเทพมหานคร ต้ังแตช้ันสารวัตรข้ึนไป หรือ        
นายตํารวจช้ันสัญญาบัตร ผูทําการแทนในตําแหนงนั้นๆ ที่มีอํานาจตามประมวลกฎหมาย          
วิธีพิจารณาความอาญาและตามพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ 3) 

 
2. ความผิดท่ีจะทําการเปรียบเทียบปรับได 

 

                                                        
22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 38 วรรค 1 วรรคสามและ

มาตรา 39 วรรคแรก 
23 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 93 วรรคสอง 
24 หนังสือที่ รส 0303/ว.1400 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 
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การจะพิจารณาวาความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานสามารถ      
ทําการเปรียบเทียบปรับไดหรือไมนั้น ตองพิจารณาหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

1.เปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกิน          
หกเดือนและ 

2.ผูกระทําความผิดตองยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑขางตนแลวจะเห็นไดวาความผิดตามกฎหมายจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน สวนใหญเปนความผิดที่สามารถทําการเปรียบเทียบไดไมวาความผิดนั้นจะ
เปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับ หรือมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ซึ่งตองอยู
ภายใตเง่ือนไขของ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาแลว เห็นวาผูกระทําความผิดไมควรได         
รับโทษจําคุก หรือผูกระทําความผิดไมควรถูกฟองรอง เงื่อนไขดังกลาวเปนดุลพินิจของ             
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบที่จะวาจะทําการเปรียบเทียบปรับหรือไม 

สําหรับความผิดที่ไดดําเนินคดีทางพนักงานสอบสวน นั้น ถือไดวาเปนดุลพินิจเบื้องตนที่
พนักงานเจาหนาที่ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาไมรับเปรียบเทียบและเมื่อผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบใชดุลพินิจไมรับเปรียบเทียบ การดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดจึงตอง
ดําเนินการ    รองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน รวมถึงแจงใหพนักงานสอบสวน
ทราบถึงการ        ไมรับเปรียบเทียบโดยใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามข้ันตอนใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป 
 

3. วิธีการและขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ 
 

ในการดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานนั้น 
ไดกําหนดใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมการจัดหางานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือ  อธิบดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน  สําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการทดสอบฝมือแรงงานหรือจะมอบอํานาจใน
การเปรียบเทียบใหผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีที่ความผิดเกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน นอกเขต
กรุงเทพมหานครและยังรวมถึงอํานาจในการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน  ซึ่งแมวา
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานจะกําหนดใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือ
อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวแลวแต
กรณีภายใน 7 วัน นับแตวันที่บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบก็ตาม บทบัญญัติดังกลาว               
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ก็ไมถือวาเปนการตัดอํานาจของพนักงานสอบสวน ในการพิจารณาเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบ
ปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  อยางไรก็ตาม มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ดังนี้ 
 1.เมื่อพนักงานเจาหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมดเก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนแลว  ใหเสนอ          
ผูบังคับบัญชาของตนเพ่ือพิจารณาดําเนินการเปรียบเทียบปรับ 
 2. เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการเปรียบเทียบปรับแลว ให
พนักงานเจาหนาที่แจงขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหาหรือผูกระทําผิดทราบเปนหนังสือ หรือใน
กรณีแจงขอกลาวหาดวยวาจาอาจมีได ถามีพฤติการณพิเศษบางประการ เชน  จะทําใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการหรือเสียรูปคดี ทั้งนี้ ใหกองตรวจและคุมครองคนหางานซึ่งมีอํานาจ       
หนาที่ในการตรวจสอบติดตอประสานงานกับสํานักจัดหางานกรุงเทพหรือสํานักจัดหางาน
จังหวัดแหงทองที่ที่เกิดการกระทําความผิดแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายในทันทีแลว
รายงานผลใหอธิบดีทราบโดยไมชักชา25 การแจงขอกลาวหาจึงเปนการแจงถึงพฤติการณที่          
ผูถูกลาวหาหรือผูกระทําผิดไดกระทําข้ึน  และเปนการยืนยันถึงลักษณะของการกระทําดังกลาว
วาเปนความผิดอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานฐานใดบาง มีระวางโทษเปน
ประการใด ดังนั้น การแจงขอกลาวหาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหผูถูกกลาวหาหรือ           
ผูกระทําความผิดที่เขาใจขอกลาวหาไดยอมรับหรือปฏิเสธไดอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการเปรียบเทียบของผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ การเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน นั้น อาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ประเด็นกลาวคือ 

2.1 การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท พนักงานเจาหนาที่ไมมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับในฐานความผิดที่เบากวา26 ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  90  
บัญญัติไวชัดเจนวาใหลงโทษผูกระทําความผิดตามบทหนัก จะพิจารณาลงโทษโดยการ
เปรียบเทียบบทเบาเฉพาะตามฐานความผิดที่อยูในขอบอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม
ก ฎ ห ม า ย          

                                                        
25 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการลงโทษและการดําเนินคดีอาญาผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. 2546  ขอ  4 
26 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เม่ือการกระทําใดอันเปนกรรมเดียว เปนความผิด             

ตอกฎหมายหลายบท ใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักท่ีสุดลงโทษแกผูกระทําความผิด 
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จัดหางานและคุมครองคนหางานไมได หากไดดําเนินการเปรียบเทียบไปก็ไมทําใหคดีอาญา      
เลิกกัน พนักงานสอบสวนก็ยังคงมีอํานาจสอบสวนและพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง 

2.2 การกระทําหลายกรรม ผิดตอกฎหมายหลายบท พิจารณาความผิดเปน               
รายกระทง27ซึ่งพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับเฉพาะฐานความผิดที่อยูใน
ขอบอํานาจตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานได โดยเมื่อผูกระทําความผิดยินยอม
ใหเปรียบเทียบปรับและไดชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (3)  
 3. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพตามขอกลาวหาโดยยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
แลว พนักงานเจาหนาที่จะทําการจดบันทึกถอยคําตามที่ผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพ          ใน
กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนนิติบุคคลซึ่งหมายรวมถึงผูรับอนุญาตจัดหางานภายในประเทศและหรือ
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อสงคนหางานไปทํางานยังตางประเทศซึ่งกฎหมายจัดหางานและ        
คุมครองคนหางานกําหนดใหตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น การจดบันทึก
ถอยคําดังกลาวตองมีกรรมการผูมีอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัทหรือนิติบุคคลและ
ประทับตราบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นใหถูกตองตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
เพื่อใหการลงนามในบันทึกถอยคําเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและดวยเหตุที่ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยใหนิติบุคคลมีสภาพบุคคลแยกตางหากจากบุคคลธรรมดา มีสิทธิและหนาที่แยก
ออก     จากกัน  การพิจารณาเร่ืองอํานาจของกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการจึงมีความสําคัญใน
การพิจารณาความรับผิดของนิติบุคคล กลาวคือ พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจสอบวาในวันเกิด
เหตุกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการคนใดเปนผูกระทําความผิด หรือเปนกรรมการผูมีอํานาจ
จัดการในชวงเกิดเหตุ และการแจงขอกลาวหาและบันทึกการใหถอยคํา หรือการใหความยินยอม
ในการเปรียบเทียบนั้นเปนการกระทําตอกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการคนเดียวกันกับขณะเกิด
เหตุ    หรือไม  ถาเปนการกระทําตอบุคคลคนเดียวกันก็ถือเปนการเปรียบเทียบปรับที่ชอบดวย
กฎหมายเพราะถือวากรรมการหรือหุนสวนผูจัดการมีสวนในการกระทําความผิดตามกฎหมาย
จัดหางานและคุมครองคนหางาน  อันเปนเหตุใหทําการเปรียบเทียบปรับดังกลาว  แตหากขณะที่
เ กิ ด เ ห ตุ

                                                        
27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เม่ือปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลาย

กรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป แตไมวาจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือ 
ลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม เม่ือรวมทุกกระทงแลว โทษจําคุกท้ังส้ินตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้ 
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กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการเปนคนละคนกันกับกรรมการหรือ หุนสวนผูจัดการที่ลงนามใน
บันทึกการใหถอยคําแลว บันทึกการใหถอยคําดังกลาวไมทําใหตัวกรรมการหรือหุนสวน           
ผูจัดการมีความรับผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนการสวนตัวได ความ        
รับผิดคงมีเฉพาะสําหรับนิติบุคคลเทานั้น 
 หากผูถูกกลาวหาไมยอมรับสารภาพหรือไมยินยอมใหทําการเปรียบเทียบปรับใหบันทึก
ถอยคําการไมยอมรับสารภาพหรือการไมยินยอมไวและหากผูถูกลาวหาไมยอมลง        ลายมือ
ช่ือในบันทึกถอยคํา ก็ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุแหงการนั้นไวเพื่อดําเนินคดีทางพนักงาน
สอบสวนตอไป 
 4. กรณีที่ผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพและยินยอมใหทําการเปรียบเทียบปรับแลวให
พนักงานเจาหนาที่สรุปขอเท็จจริงเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงเรื่องใหอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคล ดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับ  
 5. แนวทางการพิจารณาคาปรับ พิจารณาจากสภาพและพฤติการณแหงการกระทํา
ความผิด กลาวคือ ฐานความผิดเดียวกัน มีพฤติการณในการกระทําผิดคลายคลึงกันจํานวน          
คาปรับอาจเทากันหรือใกลเคียงกัน 
 6. บุคคลผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินการเปรียบเทียบปรับโดยคํานึงถึง
พฤติการณแหงการกระทําความผิด ความหนักเบาแหงขอหา ฐานะของผูกระทําผิด เหตุบรรเทาโทษ 
หรือเพิ่มโทษ โดยเมื่อพิจารณาเห็นชอบในจํานวนคาปรับและไดลงนามแลว พนักงานเจาหนาที่
จะตองมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามาชําระคาปรับภายในกําหนดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือ  หากผูถูกกลาวหาไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมถือวาคดีอาญา     
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสงผลใหพนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินคดี
ในช้ันพนักงานสอบสวนตอไป 
 ดังนั้น อาจสรุปข้ันตอนในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดโดยการเปรียบเทียบปรับ 
ดังนี้ 
 1. รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เชน คํารองทุกข บันทึกคําใหการของคนหางาน บันทึก
คําใหการของผูรับอนุญาตจัดหางานและของผูที่ เกี่ยวของ  สัญญาจัดหางาน  สัญญาจาง      
แรงงาน ฯลฯ และพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาววาผูกระทําผิดฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
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ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ขอหาอะไร มาตราใด มีอัตราโทษอยางไร อธิบดี
มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับหรือไม 
 2. เชิญผูรับอนุญาตจัดหางานมาพบเพ่ือสอบขอเท็จจริงวาไดกระทําความผิดตาม       ขอ
กลาวหาหรือไมและจะยินยอมใหอธิบดีกรมการจัดหางานเปรียบเทียบปรับหรือไม 
 3. ทําคําสั่งเปรียบเทียบปรับใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจจาก
อธิบดีลงนามในคําสั่งและสงคําสั่งใหผูรับอนุญาตจัดหางาน (กรณียินยอมใหเปรียบเทียบปรับ) 
 4. ผูรับอนุญาตจัดหางานไดชําระคาปรับตามที่พนักงานเจาหนาที่ไดเปรียบเทียบแลว
ภายในกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน 
 5. คดีอาญายุติ 
 

4. ผลของการเปรียบเทียบปรับ 
 

เมื่อเปนการเปรียบเทียบปรับที่ชอบและผูกระทําผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนดแลวใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (มาตรา 93 วรรคสี่) 

 
4.2  การดําเนินคดีแกผูกระทําผิดโดยการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

 
1. ผูมีอํานาจในการรองทุกขกลาวโทษ 

 
1) โดยอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะผูแทนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย               

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (3) มอบอํานาจในการรองทุกขกลาวโทษ ตลอดจนการดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการรองทุกขกลาวโทษใหขาราชการ ดังตอไปนี้ 28 

(1) รองอธิบดีหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสงเสริมการมีงานทํา ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในงานในหนาที่ความรับผิดชอบของกองนิติการ หรือกองตรวจและ  

                                                        
28 คําส่ังกรมการจัดหางาน ท่ี 854/2545 เร่ือง การมอบอํานาจใหรองทุกขกลาวโทษเพื่อดําเนิน

คดีอาญาผูกระทําความผิด 
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คุมครองคนหางาน ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง     
คนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ  

(2) ผูอํานวยการกองนิติการ นิติกรที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการกอง     
นิติการในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528  พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(3) ผูอํานวยการกองตรวจและคุมครองคนหางาน ขาราชการพลเรือนสามัญ      
ต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไปท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการกองตรวจและคุมครองคนหางาน         
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(4) ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแต
ระดับ 3 ข้ึนไปที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว ในกรณีที่มีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 

(5) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศขาราชการ        
พลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไปที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

(6) ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพ ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 
3  ข้ึนไปที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพ ในกรณีที่มีการกระทํา      
ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติ       
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(7) ผูวาราชการจังหวัด จัดหางานจังหวัด ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 
3 ข้ึนไปซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัด ดานตรวจคนหางานประจําจังหวัด
ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดหรือจัดหางานจังหวัด ในกรณีที่มีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติ        
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เฉพาะตามความผิดที่เกิดข้ึน    
ในทองที่ที่ตนรับผิดชอบ 

โดยใหผูรับมอบอํานาจและผูที่ไดรับมอบหมายจากผูรับมอบอํานาจ กระทําการ
แทนจนกวาคดีจะถึงที่สุด และใหรายงานผลการรองทุกขหรือกลาวโทษใหอธิบดีทราบ  
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2) คนหางานสามารถรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยตรง 

 
2. การรองทุกข กลาวโทษ 

 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 ซึ่งบัญญัติวา “พนักงานสอบสวน     

มีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง  แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวน          
เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ”  หมายความวา คดีอาญาแยกพิจารณาไดเปนคดีความผิด         
ตอสวนตัวซึ่งสามารถยอมความใหคดี เลิกกันได  และคดีที่มิใชความผิดตอสวนตัวหรือ                 
ที่เรียกกันวา คดีอาญาแผนดิน ในคดีความผิดตอสวนตัว แมจะกระทบกระเทือนตอความ           
สงบเรียบรอยของประชาชนแตโดยลักษณะคดีแลวก็ยังเปนความเสียหายเฉพาะตัวของ               
ผูถูกกระทํา ดังนั้น กฎหมายจึงบัญญัติใหผูเสียหายตองรองทุกขตอพนักงานสอบสวนตามระเบียบ
กอน พนักงานสอบสวนจึงจะมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีได ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขมอบคดีให
พนักงานสอบสวนในคดีความผิดตอสวนตัวแลว หากพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน            
การสอบสวนยอมเปนไปโดยมิชอบ  สวนคดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัว เมื่อความผิดปรากฏ
ตอพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนมีอํานาจทําการสอบสวนไดโดยไมตองมีคํารองทุกข
หรือคํากลาวโทษของผูเสียหาย 

อนึ่ง พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนที่ใด เวลาใดก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร      
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 ซึ่งบัญญัติวา ใหเริ่มการสอบสวนโดย    
มิชักชา จะทําการที่ใดเวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย29 

2.1 คํารองทุกข ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) บัญญัติวา 
“คํารองทุกข” หมายความถึง การที่ผูเสียหายไดกลาวตอเจาหนาที่ ตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดข้ึน จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําใหเกิดความ
เสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้น ไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดได       
รับโทษ และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 ซึ่งบัญญัติวา “คํารองทุกข
นั้นตองปรากฏชื่อและที่อยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิดพฤติการณตางๆ ที่ความผิดนั้น
ไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับและช่ือหรือรูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได 

                                                        
29 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1680/2532 พนักงานสอบสวนจะถามขอเท็จจริงบางประการจากโจทกท่ี               

โรงพยาบาลแลวไปจดลงในคําใหการของโจทกท่ีสถานีตํารวจอันเปนท่ีทําการของพนักงานสอบสวน           
ในภายหลังโดยระบุวาสอบสวนท่ีสถานีตํารวจก็ไมเปนการทําและรับรองเอกสารอันเปนเท็จ 
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คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได  ถาเปนหนังสือตองมี            
วัน เดือน ป และลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปากใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวัน 
เดือน ป และลงลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น”  

อาจกลาวไดวาคํารองทุกขจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ  2  ประการ คือ ผูที่ทํา
คํารองทุกขตองเปนผูเสียหาย และการกลาวหานั้นมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ        
ในกรณีที่ผูรองทุกขไมใชผูเสียหาย คํากลาวหานั้นอาจกลายเปนคํากลาวโทษ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8) ดังนั้น การจะพิจารณาวาการกลาวหาจะถือเปน       
คํารองทุกขหรือไมนั้นตองดูพฤติการณของผูเสียหายประกอบเพ่ือคนหาเจตนาของผูเสียหายวามี
เจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษหรือไม 

2.2 ผูมีอํานาจรับคํารองทุกข ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 
ซึ่งบัญญัติวา “ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีตําแหนงหนาที่รอง
หรือเหนือพนักงานสอบสวนและเปนผูซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็ได” 
ดังนั้น เจาพนักงานซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหมีอํานาจหนาที่รับ        
คํารองทุกข ไดแก  

(1) พนักงานสอบสวน คือ เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่           
ทําการสอบสวน โดยพนักงานตํารวจในตําแหนงที่กฎหมายบัญญัติวามีฐานะเปนพนักงาน        
สอบสวน ยอมเปนพนักงานสอบสวนตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงนั้น แมในขณะที่รับแจงความ
รองทุกขยังไมไดเขาเวรปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวน ก็ถือวามีฐานะเปนพนักงานสอบสวนใน
ขณะที่รับแจงความรองทุกข30 

(2) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมีตําแหนงรองหรือเหนือพนักงาน         
สอบสวนและเปนผูที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจที่มีตําแหนงหนาที่รองพนักงานสอบสวนเชน กํานัน ผูใหญบาน หรือเจาพนักงานตํารวจ
ซึ่งมียศตํ่ากวารอยตํารวจตรีลงไป สวนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่มีตําแหนงหนาที่เหนือ
พนักงานสอบสวน เชน สารวัตรใหญตํารวจ รองผูกํากับการตํารวจ ปจจุบันเปนรองผูบัญชาการ

                                                        
30 พิพัฒน  จักรางกูร. คําพิพากษาฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543, หนา 86. 
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ตํารวจแหงชาติ) ข้ึนไปจนถึงอธิบดีตํารวจ31 (ปจจุบันเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ)  โดยมี       
ขอพิจารณาเกี่ยวกับผูมีอํานาจรับคํารองทุกขดังนี้ 

ก. บุคคลอ่ืนซึ่งไมใชพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ แมจะเปนผูบังคับบัญชาหรือมีตําแหนงเหนือบุคคลดังกลาว ก็ไมเปนเจาพนักงาน             
ผูมีอํานาจรับคํารองทุกข เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมมีอํานาจรับคํารองทุกขใน
คดีอาญาได32  

ข. การรองทุกขไมจํากัดทองที่ ในการพิจารณาวาพนักงานสอบสวน              
ผูรับคํารองทุกขไวจะมีอํานาจรับคํารองทุกขนั้นหรือไม เปนคนละเร่ืองกับการพิจารณาวา
พนักงานสอบสวนผูนั้นจะมีอํานาจสอบสวนในความผิดนั้นดวยหรือไม กลาวคือ พนักงาน     
สอบสวนผูมีอํานาจรับคํารองทุกขกับพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนเปนคนละกรณีกัน 
อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 มิไดบังคับวาใหตองรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนเสมอไป ดังนั้น  แมจะรองทุกขในทองที่ที่ไมใชทองที่ที่
เกิดเหตุก็ถือเปนการรองทุกขตามกฎหมายโดยชอบแลว 

ค. ผูรองทุกขกับเจาหนาที่ผูรับคํารองทุกขเปนคนเดียวกันได33 เชน                
เจาพนักงานไดรองทุกขแกตนเองและทําการสอบสวนดวยตนเอง ก็เปนการชอบดวยกฎหมาย 

2.3 อํานาจในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เปนไปตามประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

(1) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ผูมีอํานาจทําการสอบสวนคือ 
พนักงานฝายปกครอง ตํารวจช้ันผูใหญ ปลัดอําเภอ ขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตช้ันนายรอย
ตํารวจตรีหรือเทียบเทา มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงไดเกิดหรืออางหรือเช่ือวาไดเกิด       
ภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได34 

                                                        
31 กุศล  บุญยืน. คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ       

นิติบรรณการ, 2541, หนา 163. 
32 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1226/2503 
33 คําพิพากษาฎีกาท่ี 292/2482 
34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคแรก 
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(2) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูมีอํานาจทําการสอบสวน คือ ขาราชการตํารวจ       

ช้ันนายรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือเทียบเทามีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิดหรืออาง     
หรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของ
ตนได35 

(3) กรณีความผิดเกิดข้ึนในหลายทองที่36 พนักงานสอบสวนทองที่ใดทองที่หนึ่ง
ที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได สวนการจะพิจารณาวาพนักงานสอบสวนทองที่ใดเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบนั้นแยกพิจารณาไดเปน 2 กรณี คือ 

ก. กรณีจับผูตองหาไดแลว คือ พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่จับไดอยูใน
เขตอํานาจเปนพนักงานสอบสวนผูรบัผิดชอบ 

ข. กรณีจับผูตองหายังไมได คือ พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่พบการ
กระทําผิดกอนอยูในเขอํานาจเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
 

3. ความผิดท่ีจะดําเนินการช้ันพนักงานสอบสวน 
 

การจะพิจารณาวาความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานสามารถ
จะทําการรองทุกขกลาวโทษเพื่อดําเนินคดีในช้ันพนักงานสอบสวนไดหรือไมจะตองพิจารณา
หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้37 

1. เปนความผิดที่มีโทษจําคุกเกินกวาหกเดือน 
2. เปนความผิดที่มีโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนลงมาแตผูกระทําความผิดไมยินยอมให

เปรียบเทียบปรับ 
3 .เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบปรับแลวแตไมชําระคาปรับภายใน

กําหนด 

                                                        
35 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคสอง 
36 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 
37 กรมการจัดหางาน กองนิติการ. ความรูทางกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่กรมการ        

จัดหางาน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ร.ส.พ. , 2544,หนา 47. 
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4. เมื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเห็นควรไมทําการเปรียบเทียบตามที่ผูถูกกลาวหา

ขอใหเปรียบเทียบ 
 

4. วิธีการและขั้นตอนดําเนินคดีช้ันพนักงานสอบสวน 
 

การดําเนินคดีช้ันพนักงานสอบสวนเปนเรื่องที่คอนขางยุงยากมากเพราะพนักงาน
เจาหนาที่จะตองดําเนินการรวมกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลซึ่งถือเปนองคกร
ภายนอกกระทรวงแรงงาน อีกทั้งในบางคดีมีขอจํากัดดวยอายุความซึ่งหากปลอยใหคดีขาด         
อายุความแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการบังคับใชกฎหมายการดําเนินคดีในช้ันพนักงาน
สอบสวน พนักงานเจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

1) ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบของ
พนักงานเจาหนาที่ หรือจากการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีคนหางานมารองทุกขตอกรมการ    
จัดหางาน เสนอพยานหลักฐานดังกลาวตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินคดี 
เมื่อผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบในการดําเนินคดีแลว ตองจัดทําหนังสือ  ถึงผูกํากับการสถานี
ตํารวจในทองที่ที่เกิดเหตุ โดยระบุวาใครเปนผูกระทําความผิดมีพฤติการณแหงการกระทํา     
ความผิดอยางไรบาง ระบุขอกฎหมายที่เกี่ยวของเบื้องตนที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามและ    
บทกําหนดโทษ พรอมขอเท็จจริงชัดเจนใหพอเขาใจไดวาเปนความผิดกฎหมายเรื่องใด เหตุเกิด  
ที่ใด และระบุวามอบใหพนักงานเจาหนาที่คนใดเปนผูดําเนินการรองทุกขหรือกลาวโทษในนาม
ของกรมการจัดหางาน ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนามอบคดีใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญาโดย
เจตนาที่จะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ38 จึงจะทําใหหนังสือถึงผูกํากับการสถานีตํารวจ        
ดังกลาว นั้น เปนการรองทุกขที่ชอบดวยกฎหมาย 

2) เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับหนังสือขอใหดําเนินคดีแกบริษัทจัดหางานพรอม
ดวยสําเนาเอกสารที่ไดรับรองถูกตองและคําสั่งกรมการจัดหางานที่ 854/2545 ลงวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2545  เรื่อง  มอบอํานาจใหรองทุกขกลาวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญาผูกระทําความผิด  

                                                        
38 มาตรา 2 (7) “คํารองทุกข” หมายความถึงการท่ีผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดข้ึนจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตามซ่ึงกระทํา
ใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดได        
รับโทษ 
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พรอมกฎหมายที่เกี่ยวของแลวสงพนักงานสอบสวนเพ่ือทําการบันทึกถอยคําพนักงานเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเปนผูกลาวโทษหรือเปนผูรองทุกขในบันทึกคําใหการของ         ผู
รองทุกข   

พนักงานเจาหนาที่ตองแจงรายละเอียดของการกระทําความผิดวามีใครเปน            
ผูกระทําความผิด พฤติการณของคดีเปนอยางไร เกี่ยวของกับกฎหมายจัดหางานและคุมครอง       
คนหางานมาตราใด วันและเวลาในการกระทําความผิด สถานที่เกิดเหตุ เพื่อใหพนักงาน       
สอบสวนไดลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีและออกเลขรับคดีอาญาของสถานีตํารวจนั้นๆ 
พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีจะตองจดเลขคดีอาญาไวรวมถึงหลักฐานการ    
ลงบันทึกประจําวัน ช่ือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนเจาของคดีเพื่อสะดวกในการประสานงาน
และติดตามผลการสอบสวน ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไมสามารถทําการสอบสวนในทันทีที่
พนักงานเจาหนาที่รองทุกขกลาวโทษ ตองรีบประสานงานและติดตามคดีเพื่อใหพนักงาน         
สอบสวนทําการสอบสวนโดยเร็ว เพื่อสะดวกในการติดตามพยาน และเพื่อปองกันมิใหคดี      
ขาดอายุความ 

3) พนักงานเจาหนาที่ตองติดตามประสานงานกับพนักงานสอบสวน และพนักงาน
อัยการ เพื่อทราบผลของการดําเนินการสอบสวน และการทําความเห็นทางคดีของพนักงาน       
สอบสวนและพนักงานอัยการ สําหรับความผิดที่ยังเรียกจับตัวไมได 

เมื่อพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนพยานบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของและ       
รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ แลวเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะทําความเห็นสั่งฟองหรือ      
สั่งไมฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 ถึง มาตรา 142 กลาวคือ คดีที่
ไมรูตัวผูกระทําความผิดและอัตราโทษจําคุกไมเกินสามป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 140 (1) ใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนและบันทึกเหตุที่งดไวแลว    
สงบันทึกพรอมสํานวนไปยังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจส่ังใหงดการสอบสวนหรือให
ทําการสอบสวนเพ่ิมเติม ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 (1) วรรคสาม         
โดยแจงใหพนักงานสอบสวนทราบคําสั่ง ดังกลาว ซึ่งการไมรูตัวผูกระทําความผิดเปนกรณีที่ไม
นาจะเกิดข้ึนกับการรองทุกขของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคน        
หางาน เนื่องจากตามข้ันตอนของการรองทุกขของพนักงานเจาหนาที่จะระบุตัวผูกระทําความผิด
ไวแลว  ในกรณีที่รูตัวผูกระทําความผิดแตเรียกจับตัวไมได เมื่อพนักงานสอบสวนไดทําการ     
สอบสวนแลว และขอเท็จจริงเช่ือไดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด พนักงานสอบสวนก็จะทํา
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ความเห็นควรสั่งฟอง หรือหากขอเท็จจริงยังฟงไมชัดเจนหรือไมครบองคประกอบความผิด 
พนักงานสอบสวนก็จะทําความเห็นควรสั่งไมฟอง ถาพนักงานอัยการเห็นดวยกับความเห็น      
สั่งไมฟอง ก็จะสั่งไมฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนยุติการสอบสวน หรือถาพนักงานอัยการ
เห็นควรใหสอบสวนตอไป พนักงานสอบสวนก็จะตองทําการสอบสวนตอไป หรือถาพนักงาน
อัยการเห็นควรสั่งฟอง พนักงานสอบสวนก็จะตองสงจัดการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหไดตัว           
ผูตองหามาเพื่อฟองคดีตอไป39 

ถาเปนความผิดที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบ เมื่อผูกระทําความผิดได
ชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดทําการเปรียบเทียบแลว พนักงานสอบสวนจะตอง       
สงสํานวนการเปรียบเทียบและการรับเงินไปใหพนักงานอัยการ  ตามประมวลกฎหมาย             
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 วรรคทาย และคดีที่อยูในอํานาจของพนักงานสอบสวนที่จะ
เปรียบเทียบหรือรับชําระคาปรับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (1) (2) 
(3)  หรือคดีใดที่มีการเปรียบเทียบปรับโดยพนักงานสอบสวนแลว พนักงานเจาหนาที่จะตอง
ประสานงานกับพนักงานสอบสวนท่ีทําการเปรียบเทียบปรับ ดังกลาวนั้น เพื่อใหสงเงินคาปรับ
เปนรายไดของกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศตามกฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน มาตรา 52 ดวย40 

ในความผิดที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง ถาเปนความผิดที่อาจเปรียบเทียบได 
พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามทําการเปรียบเทียบแทนการสงตัว         
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ หรือเมื่อผูตองหาถูกสงตัวมายังพนักงานอัยการแลวพนักงาน
อัยการอาจสั่งใหสงตัวผูตองหาพรอมดวยสํานวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายาม       
เปรียบเทียบคดีนั้น  หรือถาเห็นสมควรจะส่ังใหพนักงานสอบสวนอ่ืนที่มีอํานาจจัดการ          
เปรียบเทียบคดีใหก็ได41 หรือกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟอง แตยังเรียกหรือ    
จับตัวผูตองหายังไมไดใหพนักงานสอบสวนจะดําเนินการออกหมายจับไดโดยการรองขอตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจชําระคดีหรือศาลที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่จะทําการจับเปนผูออกหมายจับ 

                                                        
39 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 
40 ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการบริหารและการใชจายเงินกองทุน

เพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2542 
41 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 144 
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ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสองประกอบระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม    
วาดวยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายคนในคดีอาญา พ.ศ. 2545  โดยพนักงาน             
เจาหนาที่จะตองประสานงานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเพื่อจัดการใหมีการ        
ฟองคดีตอไป  

4) ในกรณีที่ผูถูกลาวหายอมรับสารภาพในความผิดที่เรียกจับตัวไดและผูถูกลาวหา
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ แตคดีเกินอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบ หรือพนักงาน
อัยการมีคําสั่งใหดําเนินการเปรียบเทียบ พนักงานสอบสวนก็จะสงสํานวนคดีใหพนักงาน         
เจาหนาที่พิจารณานําเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อเสนอผูที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบไดทําการ
เปรียบเทียบปรับใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรีบบเทียบ และ
เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบและผูถูกกลาวหาไดชําระคาปรับแลว  พนักงานเจาหนาที่จะตอง         
รายงานใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการทราบวา ไดกระทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จ
สิ้นแลว ซึ่งจะทําใหสิทธิในการฟองคดีอาญาเปนอันระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39 (3) ประกอบ มาตรา 37 (4) 

5) ในกรณีที่ผูตองหาใหการปฏิเสธ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟอง 
พนักงานอัยการมีคําสั่งฟองและไดยื่นฟองตอศาล พนักงานเจาหนาที่จะตองประสานกับ
พนักงานอัยการ และอาจตองไปเบิกความเปนพยานในศาล หรือตองประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนในการติดตามพยานในคดีมาเบิกความในศาลรวมถึงการติดตามตนฉบับเอกสารที่ตอง
ใชเปนพยานหลักฐานในคดีดวย 

6) ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการดําเนินคดีใหผูบังคับบัญชาและอธิบดี
กรมการจัดหางานทราบพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

ดังนั้น อาจสรุปข้ันตอนในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในช้ันพนักงานสอบสวน
ได ดังนี้ 
 1. รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เชน คํารองทุกข บันทึกคําใหการของคนหางาน บันทึก
คําใหการของผูรับอนุญาตจัดหางาน บันทึกปากคําของผูที่เกี่ยวของ หนังสืออนุญาตให  จัดสง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ หนังสืออนุญาตใหประกาศรับสมัครคนหางานเปนการ
ลวงหนา สัญญาจัดหางาน สัญญาจางแรงงาน ใบรับเงิน ใบสมัครงาน ใบอนุญาตจัดหางาน ฯลฯ 
และพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาววา  ผูกระทําผิดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
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จัดหางานและคุมครองคนหางานขอหาอะไร มาตราใด มีอัตราโทษอยางไร อธิบดีมีอํานาจใน
การเปรียบเทียบปรับหรือไม 

2. ทําหนังสือเสนอใหอธิบดีหรือผูรับมอบอํานาจ42จากอธิบดีลงนามถึงผูกํากับการ
สถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุพรอมทั้งมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ไปรองทุกข 
 3. พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนําหนังสือมอบอํานาจพรอมเอกสารที่          
เกี่ยวของไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
 4. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคดีแลวลงบันทึกประจําวันพนักงานเจาหนาที่จึงมีหนาที่ใน
การติดตามผลคดี 

 
5. การพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม 

 
เนื่องจากกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิ

และหนาที่ของคนหางาน ตัวแทนจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานไมวาจะอยูในรูปของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งมาตรการที่กําหนดใหคนหางาน ตัวแทนจัดหางานและ                
ผูรับอนุญาตจัดหางาน ทั้งในและตางประเทศตองปฏิบัติตอกันรวมถึงหนาที่ที่มีตอรัฐ ในการ    
คุมครองคนหางานใหไดรับความเปนธรรมและไดรับความชวยเหลือ เมื่อประสบความเดือดรอน 
ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชน หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจักมีโทษ
ทางอาญาซึ่งตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน สามารถทําได  2  วิธี 

1)  การดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง       
คนหางาน 

2)  การดําเนินคดีช้ันพนักงานสอบสวน เปนการดําเนินคดีอาญาโดยผานพนักงาน
อัยการและศาล ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนความผิดที่มีอัตรา
โทษปรับต้ังแตไมเกินหาพันบาทจนถึงสองแสนบาท โดยมีอัตราโทษสูงสุดจําคุกต้ังแตสาม         
ถึงสิบปหรือปรับต้ังแตหกหมื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานจึงเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาล              
2 ประเภท คือ ศาลยุติธรรมและศาลแรงงาน กรณีที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรมนั้นอาจอยูใน
                                                        

42 คําส่ังกรมการจัดหางาน ท่ี 854/2545 เร่ือง มอบอํานาจใหรองทุกขกลาวโทษเพ่ือดําเนิน
คดีอาญาผูกระทําความผิด 

DPU



73 
 
อํานาจศาลแขวง ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกไมเกินสามปหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ43  ศาลอาญาและศาลจังหวัด ในกรณีที่อัตราโทษเกิน
อํานาจศาลแขวง การดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง           
คนหางานจึงตองปฏิบัติตามกระบวนการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา             
ความอาญา ซึ่งมีวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินคดีที่ ซับซอน ยุงยาก อีกทั้งไมไดรับการยกเวน                   
คาฤชาธรรมเนียม 

สวนคดีที่อยูในอํานาจของศาลแรงงาน สามารถฟองคดีดวยวาจา44ไดโดยมี       
เงื่อนไขวาการที่คนหางานจะฟองคดีตอศาลแรงงานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง               
คนหางานนั้น คนหางานจะตองบรรยายฟองใหเขาลักษณะดังนี้ 

1. ตองบรรยายฟองใหเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจาง         
แรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยบรรยายฟองใหเขาลักษณะวา ผูรับอนุญาต
จัดหางานเปนตัวแทนของนายจางซึ่งเปนตัวการที่มีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 824 หรือ 

2. ตองบรรยายฟองใหเขาลักษณะเปนความผิดตามกฎหมายจัดหางานและ            
คุมครองคนหางานที่พิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง             
คนหางาน ซึ่งถือเปนกฎหมายลักษณะหนึ่งที่สามารถนําคดีข้ึนสูศาลแรงงานได 

อยางไรก็ตามอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน45 ไดบัญญัติไวใน              
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 ซึ่งใหศาล        
แรงงานมีอํานาจพิจารณา หรือมีคําสั่งเฉพาะคดีแรงงานเทานั้น ซึ่งมีดังตอไปนี้คือ 

                                                        
43 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 (4) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซ่ึงราคาทรัพยสินท่ีพิพาท

หรือจํานวนเงินท่ีฟองไมเกินสามแสนบาท ราคาทรัพยสินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินดังกลาวอาจขยายไดโดย
การตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

44 จํารัส  เขมะจารุ.  คําอธิบายศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทประยูรวงศ, 2531,  หนา 77. 

45 พรเพชร วิชิตชลชัย.  ศาลแรงงาน: การระงับขอพิพาทโดยอํานาจตุลาการในศาลแรงงานและ
การจัดตั้งศาลแรงงาน. รวบรวมและจัดพิมพโดยโครงการเผยแพรวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
, 2522, หนา 162-168. 

DPU



74 
 
 1. คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง 
 2. คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
 3. กรณีที่จะใหสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมาย      วา
ดวยแรงงานสัมพันธ 
 4. คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือ
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
 5. คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาทแรงงานหรือ
เกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน 
 6. ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอใหศาลแรงงานช้ีขาดตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ 
 จะเห็นไดวาศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาแตเฉพาะคดีที่กําหนดไวตามมาตรา 8         
เทานั้น ไมรวมถึงอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีแรงงานดวย ดังนั้น 
แมวากฎหมายจัดหางานและคุมครองแรงงานจะมีโทษทางอาญาบังคับแกผูฝาฝนอันเปน        
มาตรการบังคับโทษแกผูกระทําผิดก็ตาม  ศาลแรงงานก็ไมมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาที่           
เกี่ยวเน่ืองกับคดีแรงงานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานได การพิจารณาคดีอาญา
หรือการบังคับโทษทางอาญายังคงตองฟองรองยังศาลยุติธรรมที่มีอํานาจ  ไมอยูในเขตอํานาจ
ของศาลแรงงานท่ีจะวินิจฉัยได 
 
5. บุคคลท่ีเก่ียวของตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
 5.1 พนักงานเจาหนาที่ 46ซึ่งอาจเปนบุคคลที่จะตองรับผิดหรือรวมรับผิดทางอาญาตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ซึ่งอาจจําแนกไดเปน  3  กรณี คือ  

                                                        
46 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 5 
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ก. พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 

2528 คือ ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้โดยพิจารณาตามคําสั่ง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 235/2537 และ 136/2539 มีดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผูตรวจราชการ        
ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 4 ข้ึนไปซึ่งปฏิบัติงานอยูในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
กรมการจัดหางาน เปนพนักงานเจาหนาที่ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

(2) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไปซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางกรมการจัดหางานเปนเจาหนาที่ในกรุงเทพมหานคร 

(3) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไปซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดดานตรวจคนหางาน กรมการจัดหางานเปนพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ที่ตน     
รับผิดชอบ 

(4) แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดและขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแต
ระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเปนพนักงาน          
เจาหนาที่ ในทองที่ที่ตนรับผิดชอบ 

(5) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เปน
พนักงานเจาหนาที่ในจังหวัดหรืออําเภอทองที่ของตน 

(6) ขาราชการทหารสังกัดกองทัพเรือซึ่งมียศต้ังแตเรือตรีหรือเทียบเทา        
นายเรือตรีข้ึนไป เปนพนักงานเจาหนาที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนทางทะเล 

ข. อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา 67,68) 
(1) เขาไปในสํานักงานหรือสถานท่ีอื่นที่เกี่ยวกับการจัดหางานการฝกงาน

หรือการทดสอบฝมือในเวลากลางวันหรือในขณะทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ยึดหรืออายัดสมุดทะเบียน บัญชี เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการ
จัดหางาน การฝกงานหรือการทดสอบฝมือ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) เรียกหรือสั่งใหผูรับอนุญาตจัดหางาน ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางาน ลูกจาง
คนหางานผูสงคนไปฝกงาน คนฝกงาน ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือหรือบุคคลซึ่ง       
เกี่ยวของใหถอยคําหรือขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 

DPU



76 
 

(4) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 5.2 ผูไดรับอนุญาตจัดหางานภายในประเทศซึ่งจําแนกออกไดเปนบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ในกรณีผูขออนุญาตจัดหางานเปนนิติบุคคล47 โดยนิติบุคคลตองมีสัญชาติไทยและมี    
ผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ         
คุมครองคนหางาน สวนผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศนั้น จะเปนบุคคล
ธรรมดาไมไดจะตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนเทานั้น48 ซึ่งผูรับอนุญาตจัดหางาน     
เพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้น ตองจัดใหนายจางในตางประเทศที่ทําสัญญาจางแรงงานกับ     
คนหางานสงเงินเขากองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศสําหรับคนหางาน
แตละคน ถาไมอาจจัดใหนายจางสงเงินเขากองทุนไดผูรับอนุญาตมีหนาที่สงเงินเขากองทุนเอง 
ตามหลักเกณฑวิธีการ กําหนดเวลา และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 5.3 ตัวแทนจัดหางานและลูกจางของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศและหรือ        ผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ49 
  
6  ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 
 

นิติบุคคล ถือเปนบุคคลประเภทหนึ่งเกิดข้ึนโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติกฎหมาย
และกฎหมายไดรับรองสถานะนิติบุคคลใหมีสิทธิและหนาที่ตางๆ ภายใตบังคับของกฎหมาย
และภายในขอบวัตถุที่ประสงค ขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง นิติบุคคลไมมีสภาพเหมือนบุคคล
ธรรมดา ไมมีตัวตน ไมมีชีวิตจิตใจเปนบุคคลเทียม (artificial being)50 หรือบุคคลสมมุติ  

                                                        
47 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2537   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 8 
48 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2537   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 31 
49 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2537   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 15 
50 Radin “The Endless Proplem of Corporate Personality ; 32 Col.Rev.643(1932);Latty, 

Corporate Enity as a Solven of Legal Proplems,34 Mich.L.Rev.(1936); Dewey,The History Background 
of Corporate Legal Personality, supra note 7;Machen, Corporate Personality 24 Harv.L.Rev 253(1911) ใน 
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(fictitious person) จึงไมสามารถแสดงเจตนาดวยตนเอง ดังนั้นความประสงคของนิติบุคคลยอม
แสดงผานผูแทนของนิติบุคคลนั่นเอง 
 ศาสตราจารย จิตติ  ติงศภัทย  ไดใหคําจํากัดความของ  “ นิติบุคคล” ไววา “ นิติบุคคล
เปนการที่กฎหมายสมมุติข้ึน ไมใชบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ นิติบุคคลจึงตองมีกฎหมายบัญญัติไว      
จึงจะมีสภาพเปนบุคคลได แตไมจําเปนตองระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอาจ     
กอต้ังข้ึนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนก็ได ”51 
 ดร.ปรีดี  พนมยงค  ไดใหคําจํากัดความของ“ นิติบุคคล” ไววา “ นิติบุคคลไดแก      คณะ
บุคคลหรือกองทรัพยสินที่รวบรวมกันต้ังข้ึนมีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา”52 
 พระยาเทพวิทุร  (นายบุญชวย  วณิกกุล)  ไดอธิบายวา “ นิติบุคคลไดแก คนหมูหนึ่งหรือ
ทรัพยกองหนึ่งหรือกิจการใดอันหนึ่งซึ่งกฎหมายยอมใหมีสิทธิและหนาที่” เชน ยอมใหมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพย ยอมใหเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ ยอมใหเปนโจทก จําเลย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ หมูคน หรือกองทรัพยหรือกิจการที่กฎหมายสมมุติใหเปนบุคคลอีกคนหนึ่งตางหากจาก
บุคคลที่รวมเขากันหรือที่เกี่ยวของในกองทรัพยหรือกิจการนั้นๆ  อาทิเชน สมาคม หางหุนสวนที่
จดทะเบียน บริษัทจํากัด กระทรวง ทบวง กรม เปนตน53  
 สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ไดอธิบายวา “ นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมุติใหมีสภาพ
บุคคลข้ึนมาโดยการกําหนดใหมีสิทธิและหนาที่ตางๆ ดวย เพื่อประโยชนในการรวมตัวของ
บุคคลเพ่ือทํากิจการตางๆ ไมวาจะเปนกิจการที่หากาํไรหรือไม ”54 

                                                                                                                                                                            
บทความ “ ทฤษฎีสถานภาพของนิติบุคคลกับความรับผิดทางอาญา” ของสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล. 

หนา 2. ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
51 จิตติ  ติงศภัทย. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล. พิมพคร้ังท่ี 5.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527, หนา 62. 
52 ปรีดี  พนมยงค. ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526, หนา 453. 
53 พระยาเทพวิทุร (นายบุญชวย  วณิกกุล).   คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 

1-2 มาตรา 1 ถึง 240. กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2502, หนา 249-250. 
54 สุรศักดิ์  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  “ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: การศึกษาทางกฎหมาย

เปรียบเทียบโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย ”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527  
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 จากการศึกษาถึงคําจํากัดความของนักกฎหมายหลายทาน  พอสรุปความหมายของ   นิติ
บุคคลไดเปนดังนี้ นิติบุคคล หมายถึง คณะบุคคลหรือกองทรัพยสินไมมีชีวิตจิตใจเหมือนอยาง
มนุษยแตกฎหมายสมมุติข้ึนเปนบุคคลและรับรองใหมีสภาพบุคคล สามารถมีสิทธิและ    หนาที่
ตางๆ ได เชน ถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน จําหนายจายโอนทรัพยสินทํานิติกรรมตางๆ เปนโจทก
เปนจําเลยในศาลและดําเนินคดีในศาลได การที่กฎหมายใหความสําคัญแกนิติบุคคลเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลธรรมดาที่เขากลุมกัน ไมตองมีความรับผิดในกิจการที่นิติบุคคลกระทําเปน
การสวนตัว หากกิจการที่กระทํานั้นอยูภายใตวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นซึ่งประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 65 บัญญัติวา  “ นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว นิติบุคคลอาจเกิดข้ึนได 2 ทาง คือ 
 1. นิติบุคคลมีข้ึนดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยฉบับเดิมกอนที่ไดมีการตรวจชําระใหม มาตรา 72 ไดกําหนดประเภท
ของนิติบุคคลไวและยังคงใหมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติให
ใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535  ซึ่ง
ไดจําแนกนิติบุคคลออกเปน 6 ประเภท คือ 

1.1  ทบวงการเมือง คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล เทศาภิบาล และประชาบาล  
ทั้งหลาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 73 เดิม55 แยกออกได  ดังนี้ 

ก)  กระทรวงและกรมในรัฐบาล  (Ministries and Departments of the 
Government) คือ ราชการบริหารสวนกลางไดแก กระทรวง ทบวง กรม เปนทบวงการเมือง ที่มี
ความสําคัญสูงสุดในการบริหารประเทศ 

ข)  เทศาภิบาลปกครองทองที่ (Local Administrations) คือ ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ เปนตน 

ค)  ประชาบาล (Municipalities) คือ ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล56 องคการบริหารสวนตําบล   

                                                        
55 พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีได        

ตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ใหองคกรหรือหนวยงานท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนทบวงการเมืองตาม         
ความหมายของมาตรา 72 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 (1) แหง
พระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปนนิติบุคคลตอไป 

56 ปจจุบันสุขาภิบาลไดถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปน        
เทศบาล พ.ศ. 2542 
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1.2  วัดวาอาราม มีฐานะเปนนิติบุคคลโดยการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
1.3  หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว (registered partnerships) 
1.4  บริษัทจํากัด (limited companies or corporation) 
1.5  สมาคม (associations) 
1.6  มูลนิธิ (authorized foundations)  

 
 สวนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยภายหลังที่ไดมีการตรวจชําระแลว
คงไวเพียง หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว (Registered partnerships) ซึ่งไดแก หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล (ordinary registered partnerships) หางหุนสวนจํากัด (limited partnerships) บริษัท
จํากัด (limited companies or corporations) สมาคม (associations)  มูลนิธิ (authorized 
foundations) เทานั้น โดยความเปนนิติบุคคลของสมาคม มูลนิธิ หางหุนสวนสามัญจํากัด บริษัท
จํากัด นั้น จะตองไดรับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนกระทรวงพาณิชยเสียกอน สวนความเปน
หางหุนสวน นั้น จะทําการจดทะเบียนหรือไมก็ได ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเรียกช่ือวา           
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
 2. นิติบุคคลที่มีข้ึนดวยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติทั้งหลายของกฎหมายอ่ืนซึ่งมักจะเปน
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนคือ นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนมาเพื่อทําบริการสาธารณะ (Public 
Service) เชน พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนโดย
การจดทะเบียนหรือไมก็ได เชน บริษัทการบินไทย จํากัดมหาชน ตามพระราชบัญญัติการขนสง
ทางบก ซึ่งก็ยังมีลักษณะของการบริการสาธารณะอยู และการจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายนั้นๆ          
เปนการเฉพาะ เชน บริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531  เนติบัณฑิตยสภา 
ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 เปนตน 
 ในกรณีของความเปนสภาพบุคคลของนิติบุคคลนั้น ถือหลักสากลที่วา  นิติบุคคลจะพึงมี
ตัวตนตางหากจากสมาชิกของนิติบุคคล มีสิทธิและหนาที่รวมทั้งความรับผิดชอบแยกตางหาก
จากสมาชิกคณะบุคคลที่รวมกันจัดต้ังนิติบุคคลข้ึน57  แนวความคิดของกฎหมายในเร่ืองของนิติ
บุคคลจะมีสภาพบุคคลตางหากจากสมาชิกของนิ ติบุคคลนั้นตรงกับแนวความคิดใน

                                                        
57 โสภณ  รัตนากร. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2521, หนา 51-152. 
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ตางประเทศในเร่ืองทฤษฎีสมมุติ (Fiction theory)58 เปนแนวความคิดที่เกิดข้ึนในกลุมแองโกลอ
เมริกัน  ซึ่งถือวานิติบุคคลเปนสิ่งที่กฎหมายสมมุติข้ึน  และการที่กฎหมายใหความสําคัญแก    
นิติบุคคลโดยใหมีสภาพบุคคลมีสิทธิและหนาที่ตางหากจากบุคคลธรรมดาเปนไปเพื่อประโยชน
ในการจัดการกิจการของนิติบุคคล  
 สวนในประเทศแทบภาคพ้ืนยุโรปไมยอมรับในทฤษฎีสมมุติ กลับมีแนวคิด ตรงขามกับ
กลุมประเทศแองโกลอเมริกัน โดยยอมรับทฤษฎีองคาพยพ (Organic theory) หรือทฤษฎี    
ตัวตนที่แทจริง โดยทฤษฎีองคาพยพ ถือวา นิติบุคคล ไมมีตัวตนแยกตางหากจากผูแทน             
นิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคลจึงถือเปนองครวมเดียวกันกับนิติบุคคลไมอาจแบงแยกความรับผิด
เปนการสวนตัวออกจากนิติบุคคลได ซึ่งศาลไทยนําทฤษฎีนี้มาใชในการพิพากษาความรับผิด
ทางอาญาของนิติบุคคลในความผิดท่ีตองการเจตนาในคําพิพากษาฎีกาที่ 787-788/2506 (ประชุม
ใหญ) ซึ่งวินิจฉัยวา “เจตนาของนิติบุคคลยอมแสดงออกทางผูแทนของนิติบุคคลตามนัยแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 75 ( ปจจุบัน คือ มาตรา 70 วรรค 2 ) ผูแทนของ      
นิติบุคคลแสดงเจตนาอันใดซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของผูแทนในทางการดําเนินกิจการตาม      
วัตถุประสงคของนิติบุคคล เจตนานั้นก็ผูกพันและตองถือวาเปนเจตนาของนิติบุคคลนั่นเอง 
ฉะนั้น นิติบุคคลจึงมีเจตนาอันเปนองคประกอบความผิดในทางอาญาและเปนการกระทํา      
ความผิดที่ผูกระทําตองมีเจตนา  ทั้งนี้  จะตองพิจารณาตามลักษณะความผิด  พฤติการณแหงการ
กระทําและอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลประกอบวัตถุประสงคที่ประสงคของนิติบุคคลเปนรายๆ 
ไป เมื่อนายเพ็ชร (หุนสวนผูจัดการ)  ไดกระทําการไปในอํานาจหนาที่ของนายบุญเพ็ชร ในทาง
การคาอันเปนวัตถุประสงคของหางหุนสวนจําเลย และเพื่อประโยชนในทางการคาของ          
หางหุนสวนจําเลย  ถือไดวาเปนเจตนาและการกระทําของหางหุนสวนจําเลยดวย จึงพิพากษาให
ลงโทษหางหุนสวนนิติบุคคลดวย”  
 แนวคําพิพากษาฎีกาขางตนอาจจะตีความในทางตรงขามกับประมวลกฎหมาย          แพง
และพาณิชยที่เห็นวานิติบุคคลตามกฎหมายไทยมีตัวตนตางหากจากบุคคลธรรมดามีสิทธิและ
หนาที่อยางเดียวกันกับบุคคลธรรมดา  แตอาจจะถูกจํากัดดวยการดําเนินกิจการภายใต         
ขอบังคับของนิติบุคคลนั้นหรือสิทธิและหนาที่ซึ่งจะพึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น 

                                                        
58 Sir Frederick  Pollock, A First Book of Jurisprudence. 5 th edition. London: 

MaoMillan,1923, p.115. 
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ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 66 ซึ่ง

บัญญัติวา “ นิติบุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน
ภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงค ดังบัญญัติไวในกฎหมายขอบังคับ หรือตราสาร
จัดต้ัง ” และ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 67 ซึ่งบัญญัติวา “ ภายใตบังคับมาตรา 66 
นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพ
จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น”   

ดังนั้น แมวานิติบุคคลจะมีสิทธิและหนาที่ เหมือนบุคคลธรรมดาตามที่กฎหมาย     
บัญญัติไว  แตสิทธิและหนาที่ของนิติบุคคล ก็ยังแตกตางจากสิทธิและหนาที่ของบุคคลธรรมดา
หรือมีขอจํากัดโดยผลของกฎหมาย  3  ประการ คือ 

1)  ขอจํากัดโดยวัตถุประสงคของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 66  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคที่นิติบุคคลไดจัดต้ังข้ึน สิทธิและหนาที่ของนิติบุคคล    
ก็จะถูกจํากัดใหมีไดภายในขอบวัตถุประสงค นั้น 

2)  ขอจํากัดโดยหลักธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  67  
เนื่องจากนิติบุคคลเปนบุคคลที่กฎหมายสมมุติข้ึน จึงไมอาจมีสิทธิและหนาที่บางประการ        
อยางบุคคลธรรมดา เชน นิติบุคคลไมอาจทําการสมรส ไมอาจถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ      
ไมมีสิทธิทางการเมืองในการใชสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังหรือออกเสียงลงคะแนน  

3)  ขอจํากัดโดยประมวลกฎหมายอาญา  ทั้งนี้  เพราะประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 76 กําหนดสิทธิและหนาที่และความรับผิดของนิติบุคคลไวเฉพาะในทางแพง     
เทานั้น โดยไมไดบัญญัติถึงความรับผิดทางอาญาแตประการใดซึ่งไมสอดคลองกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติวา “ ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือ
พิจารณาคดีที่นิติบุคคลเปนผูตองหาหรือจําเลย ใหออกหมายเรียกผูจัดการ หรือผูแทนอื่นๆ ของ     
นิติบุคคลนั้น ใหไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี ”59 

 
ฉะนั้น  เมื่อพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวของและแนวทางปฎิบัติในเร่ืองนิติบุคคลแลวมี

ประเด็นที่จําตองพิจารณาเปน  2  ประการ คือ 
                                                        

59 ประสิทธ์ิ  โฆวิไลกุล.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคลและ
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543,  หนา 177. 
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1.นิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาหรือไม 
 

ปญหาวานิติบุคคลจะตองรับผิดทางอาญาหรือไมเปนปญหาซึ่งไดโตเถียงกันเปน
เวลายาวนานเพราะนิติบุคคลอาจถูกมองวาเปนบุคคลเทียม (Artificial being) หรือเปนนิติบุคคล
ที่สมมุติข้ึน (fictitious person) ซึ่งถาหากไดศึกษาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติวา  
“ บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นตองเปนโทษที่
บัญญัติไวในกฎหมาย ” และมาตรา 59 บัญญัติวา “ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อได
กระทําโดยเจตนา.”  และในวรรค 2 ไดบัญญัติวา “กระทําโดยเจตนาไดแกกระทําโดยรูสํานึก      
ในการที่กระทําและขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น” 
เห็นไดวาประมวลกฎหมายอาญามุงที่จะใชบังคับกับบุคคลธรรมดาซึ่งตรงกับวัตถุประสงคของ
ทฤษฎีการลงโทษ ผูกระทําผิดกฎหมายอาญาและหากไดพิจารณาโครงสรางความรับผิดทาง
อาญาแลวก็เปนการสอดคลองกับขอโตแยงที่วานิติบุคคลไมอาจมีความรับผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาได60 จึงมีการเสนอเพื่อหาขอสรุปโดยนิติวิธีของระบบประมวลกฎหมาย61 ทําให
เกิดความเห็นเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลเปนสองแนวทางกลาวคือ  แนวทางที่    
เห็นวานิติบุคคลไมควรตองรับผิดทางอาญา กับ  แนวทางที่เห็นวานิติบุคคลควรรับผิดทางอาญา         
โดยพิจารณาจากสภาพบุคคล การกระทําและเจตนารมณในการกําหนดโทษดังนี้ 

 
1. สภาพบุคคล 
ฝายที่เห็นวานิติบุคคลไมควรตองรับผิดทางอาญาใหเหตุผลวานิติบุคคลเปน

บุคคลที่กฎหมายสมมุติข้ึนจึงไมอาจแสดงเจตนาไดอยางบุคคลธรรมดา62 

                                                        
60 คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

2535, หนา 10. 
61 สุรศักดิ์  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.“ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: การศึกษากฎหมาย

เปรียบเทียบโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับประเทศไทย ”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527 

62 ทฤษฎีกําหนดเอาเอง หรือทฤษฎีสมมุติ (Fiction theory) อธิบายสภาพนิติบุคคลวาเปน        
ส่ิงสมมุติไมมีตัวตนอยูอยางแทจริง นิติบุคคลจึงเปนส่ิงท่ีกฎหมายไดคิดหรือไดกําหนดข้ึนเองหาไดมี         
ตัวตนโดยแทจริงไม 
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ฝายที่เห็นวานิติบุคคลควรรับผิดทางอาญาใหเหตุผลวากฎหมายไดรับรอง

ฐานะสภาพบุคคลของนิติบุคคลใหมีสิทธิและความรับผิดภายในขอบแหงกฎหมายที่อาจกระทํา
และแสดงเจตนาโดยผูแทนของนิติบุคคลนั้น นิติบุคคลจึงอาจถูกลงโทษทางอาญาได63 

 
2. การกระทํา 
ฝายที่เห็นวานิติบุคคลไมควรตองรับผิดทางอาญาใหเหตุผลวานิติบุคคล      

ยอมกระทําการไดภายในวัตถุประสงคซึ่งจะมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําผิดทางอาญาไมไดอีกทั้ง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 70 วรรค 2 และมาตรา 76 ไดกําหนดเฉพาะสิทธิ        
หนาที่และความรับผิดของนิติบุคคลเฉพาะในทางแพงเทานั้นไมไดบัญญัติถึงความรับผิด       
ทางอาญาไวเลย 

ฝายที่เห็นวานิติบุคคลควรรับผิดทางอาญาโดยใหเหตุผลวาถาเปนการกระทํา
ภายในขอบแหงวัตถุประสงคของนิติบุคคลและผูแทนไดทําไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคล       
หากการกระทํานั้นมีความรับผิดทางอาญาก็ถือวานิติบุคคลนั้นตองรับผิดดวยอีกทั้งเห็นวาการ     
ลงโทษทางอาญาแกนิติบุคคลเปนการควบคุมนิติบุคคลเพ่ือประโยชนแกสมาชิกของนิติบุคคล
และประชาชนทั่วไปที่มีความจําเปนตองติดตอสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลนั้น 

 
3. เจตนารมณในการกําหนดโทษ 
ฝายที่เห็นวานิติบุคคลไมควรตองรับผิดทางอาญาใหเหตุผลวากฎหมายอาญา

มีเจตนารมณกําหนดโทษสําหรับบุคคลธรรมดาเทานั้น เชน โทษประหารชีวิต จําคุก และกักขัง
ซึ่งไมสามารถใชกับนิติบุคคลได 

ฝายที่เห็นวานิติบุคคลควรรับผิดทางอาญาใหเหตุผลวาแมวานิติบุคคลจะ      
ถูกลงโทษประหารชีวิต จําคุก หรือกักขังไมได แตศาลอาจลงโทษนิติบุคคลตามสภาพและโทษที่
เปดชองใหลงโทษได โดยการปรับหรือริบทรัพยสิน(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28) หรือใช
วิธีการที่เปนผลรายแกนิติบุคคลกระทําตอสิ่งที่นิติบุคคลหวงแหนซึ่งแยกออกเปน 

                                                        
63 ทฤษฎีความยินยอม (Concession theory) อธิบายสภาพนิติบุคคลวาเกิดข้ึนเม่ือกฎหมายให

ความยินยอมและสภาพความเปนนิติบุคคลตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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1. ผลรายตอการดําเนินกิจการ เชน สั่งหามดําเนินกิจการ หรือ สั่งเลิกการ

ประกอบกิจการได 
2. ผลรายตอการหากําไร เชน หามการประมูล หามระดมทุนจากประชาชน 

ซึ่งถือเปนผลรายในแงของตนทุนในการประกอบกิจการที่แพงข้ึน ซึ่งจะไดกลาวตอไปในเรื่อง
โทษที่จะลงกับนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล     

 
2.ผูแทนนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดดวยหรือไม 

 
หลักเกณฑในการพิจารณาวาผูแทนนิติบุคคลจะตองรับผิดรวมกับนิติบุคคลดวย

หรือไมนั้น  ไมอาจวางหลักเกณฑไดแนนอนอาจจะตองพิจารณาขอเท็จจริงและบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้นๆ เปนกรณีๆไป ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาอาจตองรับผิดรวมกับนิติบุคคลในฐานะเปน         
ผูแทนของนิติบุคคลหรือผูจัดการของนิติบุคคลและนิติบุคคลอาจตองรับผิดทางอาญารวมกับ      
ผูแทนนิติบุคคล ถาการกระทําทางอาญานั้นผูแทนไดกระทําไปเกี่ยวกับกิจการภายในขอบ         
วัตถุประสงคของนิติบุคคลซ่ึงเปนไปตามกฎหมายจัดต้ังหรือขอบังคับที่ไดจดทะเบียนตอ
กระทรวงพาณิชยหรือเปนการดําเนินกิจการเพ่ือใหนิติบุคคลไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น 
แตถาการกระทําของผูแทนนิติบุคคลเปนการกระทํานอกวัตถุประสงค  เชน  การปลนทรัพยหรือ
ชิงทรัพยโดยผูแทน ยอมไมผูกพันนิติบุคคลใหตองรับผิดเพราะไมถือเปนการแสดงเจตนาของ
นิติบุคคล แตถือเปนการแสดงเจตนาอันเปนความรับผิดทางอาญาเปนการสวนตัวเฉพาะผูแทน
นิติบุคคลนั่นเอง 

ฉะนั้น หากกฎหมายมิไดบัญญัติความรับผิดของนิติบุคคลไวโดยตรงแลวโดย      
แนวคําพิพากษาศาลฎีกามักจะพิพากษาลงโทษนิติบุคคลเพียงเทาที่สภาพแหงการลงโทษเปดชอง 
คือ การลงโทษปรับหรือริบทรัพยสิน ถาการกระทําของผูแทนนิติบุคคลหรือตัวแทน หรือ           
เจาพนักงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทําไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลและไดกระทําไปภายใน
ขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคล หรือภายในขอบอํานาจแหงกฎหมายจัดต้ังของนิติบุคคล         
หรือขอบังคับของนิติบุคคลนั้นๆ อีกทั้งโดยสภาพแหงความผิดบางประเภทแลวนิติบุคคล         
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อาจกระทําความผิดได เชน ความผิดฐานโฆษณาความผิดฐานหมิ่นประมาทความผิดฐานฉอโกง
ประชาชนความผิดฐานใชเอกสารปลอม เปนตน64 นิติบุคคลจึงมีความรับผิดทางอาญาได 

                                                        
64 คําพิพากษาฎีกาท่ี 265/2473 บริษัทจํากัดอาจถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาฐานโฆษณาหมิ่นประมาท

และถูกลงโทษปรับได คดีนี้ศาลไดลงโทษนิติบุคคลเจาของหนังสือพิมพฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 282 กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ.127 โดยอาศัย มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติเอกสารและหนังสือพิมพ พ.ศ. 2470 
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บทท่ี  4  
วิเคราะหปญหาในการดําเนินคดีอาญา 

 
 กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528  เปนกฎหมายฉบับที่ออกมาแทน
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511  ดวยเหตุเพราะกฎหมายแตละฉบับตางมี
เจตนารมณในการออกกฎหมายที่แตกตางกันตามสภาพปญหาและแนวทางปฏิบัติที่เกิดข้ึนและ
เห็นควรวาเหมาะสมเชนเดียวกับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานซึ่งยังมีบทบัญญัติ
หลายเรื่องที่ยังไมอาจใหความคุมครองคนหางานไดอยางเพียงพอ ทําใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ขาดความชัดเจนหรือครอบคลุมยอมสงผลใหการบริหารกฎหมาย1 ในเชิง
ปองกันมิใหเกิดปญหานั้น ทําไดยากย่ิงกวาการมุงเนนการบังคับใชกฎหมายโดยวิธีการลงโทษ 
เมื่อเปนเชนนั้นแลวการทําความเขาใจกระบวนการในการดําเนินคดีอาญาและปรับปรุงแกไข
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานใหสอดคลองตอสภาวะในปจจุบัน เพื่อใหมีการบังคับ
ใชกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานอยางมีประสิทธิภาพและบังคับโทษตอผูที่ฝาฝนไดอยาง        
มีประสิทธิผล จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 
 ฉะนั้น กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 จึงเปนกฎหมายที่ไดบัญญัติ
ถึงลักษณะของการกระทําตางๆ  วาหามมิใหกระทําหรือบังคับใหกระทําการใด ผูที่ฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามจะเปนความผิดและการกระทําที่เปนความผิดนั้นจะมีโทษทางอาญาบัญญัติไวในบท
กําหนดโทษ ไมวาจะดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับ2  หรือการดําเนินคดีโดยพนักงาน
สอบสวน  พนักงานเจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน รวมถึงระเบียบ
กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของกับดําเนินคดีอาญา 

ดังนั้น  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินคดีอาญาแกบุคคลที่กระทําความผิดตามกฎหมาย      
จัดหางานและคุมครองคนหางานโดยเฉพาะการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดที่เปน

                                                        
1 ประสงค  รณะนันทน. “ ตางดาวหลบหนีเขาเมือง”  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย. ปท่ี 2, 

ฉบับท่ี 1. 2545, หนา 69. 
2 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 93 
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ผูรับอนุญาตจัดหางานไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายจัดหางานและ            
คุมครองคนหางาน  พนักงานเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานตองทํางานรวมกับบุคคลตางๆ  เชน
พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ และศาลซึ่งถือเปนบุคคลภายนอกองคกรกรมการจัดหางาน  
ซึ่งถาขาดความรูความเขาใจในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของก็จะทําใหการดําเนินคดีอาญากระทําได
ไมคลองตัว  รวมถึงปญหาของการนําตัวผูกระทําความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อรับโทษที่
กระทําไดคอนขางยากโดยเฉพาะผูกระทําความผิดที่เปนนิติบุคคล  เพราะแมวากฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางานจะบัญญัติใหผูแทนนิติบุคคลตองรวมรับผิดดวยก็ตาม3  แตประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดบัญญัติหามไมใหมีการควบคุมหรือปลอยช่ัวคราวผูแทน      
นิติบุคคลที่ตองหาวากระทําความผิด4  จึงทําใหเกิดปญหาในการนําตัวผูแทนนิติบุคคลมาลงโทษ  
ดังนั้น เมื่อกฎหมายทั้งสองฉบับบัญญัติแตกตางกันทําใหสงผลตอการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะ
ปญหาการดําเนินคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน  รวมถึงปญหาของบทบัญญัติเรื่องโทษที่จะ       
ใชบังคับแกนิติบุคคล  ผูศึกษาจึงไดรวบรวมปญหาตางๆ  เหลานี้ไดเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

1 ปญหาของการดําเนินคดีอาญาและความซ้ําซอนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ 
2 บุคคลที่จะตองรับผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

 3 โทษที่จะใชบังคับกับนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล  
 4 อํานาจในการเปรียบเทียบปรับของเจาหนาที่รัฐ 

 
1 ปญหาของการดําเนินคดีอาญาและความซํ้าซอนในการปฏบิตัหินาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ 
 
 ในคดีอาญาเร่ืองหนึ่ง นั้น อาจเริ่มตนคดีไดเปน 2 แนวทาง คือ 
 1. คํารองทุกข กลาวคือ เมื่อมีการกลาวหาวาไดมีการกระทําผิดอาญาเกิดข้ึนโดย           ผู
กลาวหาอาจเปนบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดซึ่งเรียกวา “ผูเสียหาย”      

                                                        
3 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 92 
4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7 วรรค 2 ถาผูจัดการหรือผูแทนของ          นิติ

บุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมายจับ ผูนั้นมาก็ได แตหามมิใหใชบทบัญญัติวาดวยการปลอย
ช่ัวคราว ขังหรือ จําคุกแกผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลในคดีท่ีนิติบุคคลนั้นเปนผูตองหาหรือจําเลย 
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ไดกลาวหาโดยการรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย              
วิธีพิจารณาความอาญาวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตามซ่ึง
กระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหายและการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะให         
ผูกระทําความผิดไดรับโทษหรือ 
 2. คํากลาวโทษ เกิดจากการที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหายไดกลาวหาเจาหนาที่วามีบุคคล
รูตัวหรือไมก็ดีไดกระทําความผิดอยางหนึ่งข้ึนซึ่งการกลาวหาเชนนี้อาจจะไมประสงคให    
ผูกระทําความผิดไดรับโทษก็ได        
 ดังนั้น  ผูมีอํ านาจรองทุกขหรือกลาวโทษตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง           
คนหางาน อาจแยกไดเปนหลายกรณี ดังนี้ 
 1. กรมการจัดหางาน ในฐานะผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายจัดหางานและ       
คุมครองคนหางาน การที่คนหางานมารองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่
ตรวจพบการกระทําความผิด ในการนี้กรมการจัดหางานจึงไดมีคําสั่งที่ 854/2545 ลงวันที่ 28  
พฤศจิกายน  2545  มอบอํานาจในการรองทุกขกลาวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญาผูกระทําความผิด
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน แกบุคคลตางๆ  ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งไดกลาวรายละเอียดไวแลวในบทที่  3  ในหัวขอการดําเนินคดีแก           
ผูกระทําผิดโดยการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  โดยการรองทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนนั่นเอง  ที่มักจะเกิดปญหาแกพนักงานเจาหนาที่  ดวยเหตุเพราะพนักงาน            
เจาหนาที่จะตองทําการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  โดยพนักงานเจาหนาที่จะตอง
ทําการรวบรวมขอเท็จจริง รวบรวมเอกสาร สืบพยาน รวมถึงปฏิบัติตามข้ันตอนการรองทุกข
กลาวโทษและไปใหการในช้ันสอบสวนตอพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเปนองคกรภายนอก
กรมการจัดหางานและเปนองคกรที่มีหนาที่และภารกิจที่จะตองรับผิดชอบในการสืบสวน            
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภายในเขต
ทองที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว  ดังนั้น  การนําคดีที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานไปรองทุกข  กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  ยิ่งเปน
การเพิ่มภาระในการรับผิดชอบแกพนักงานสอบสวนมากย่ิงข้ึน  พนักงานสอบสวนสวนใหญ      
จึงไมคอยใหความสนใจคดีที่เกิดข้ึนตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  หรืออาจเปน
เพราะขาดความรูความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
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จัดหางานและคุมครองคนหางาน เปนเหตุใหพนักงานสอบสวนสวนใหญที่รับเรื่องมักจะไม            
ดําเนินการและปลอยใหคดีขาดอายุความ  ฉะนั้น เมื่อการรองทุกขกลาวโทษและการดําเนินคดี
ช้ันพนักงานสอบสวนเกิดความลาชา  ทําใหกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานขาด         
ประสิทธิภาพผูรับอนุญาตจัดหางาน  หรือจัดหางานเถ่ือน  จึงไมเกรงกลัวตอการกระทําความผิด 
 2. คนหางาน  ซึ่งถือเปนผูที่ไดรับความเสียหายและตามกฎหมายจัดหางานและ           
คุมครองคนหางาน  ก็ไมไดกําหนดวิธีการรองทุกขหรือกลาวโทษของผูเสียหายหรือผูกลาวโทษ
ไวเปนพิเศษแตอยางใด  การใชสิทธิในการดําเนินคดีอาญาอาจดําเนินการไดเปนหลายกรณี  ดังนี้ 

(1) คนหางานทําการรองทุกขหรือการกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเปนการ
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยพนักงานสอบสวนมีหนาที่ในการ
ดําเนินการสอบสวนคนหางานไวเปนพยานในคดีทันทีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษและเพ่ือ
ประโยชนในการพิจารณาสํานวนคดีเพื่อเสนอความเห็นใหพนักงานอัยการพิจารณาและมีคําสั่ง
ฟองคดีตอไป แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ พนักงานสอบสวนอาจไมมีความเช่ียวชาญและไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน จึงไมยอมรับคํารองทุกขหรือ     
คํากลาวโทษจากคนหางานโดยตรง โดยจะแนะนําให คนหางานผูไดรับความเสียหายไป         
รองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานหรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดในทองที่ที่เกิดความเสียหาย  ทําใหคนหางานไมไดรับความเปนธรรมตามกฎหมายเพราะ
ความลาชาจากการบายเบี่ยงไมยอมรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษของพนักงานสอบสวน        
ดังกลาว 

(2)  คนหางานทําการรองทุกขหรือคํากลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
จัดหางานและคุมครองคนหางาน  การที่คนหางานผูที่ไดรับความเสียหายมารองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ๆ  จะตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงจากคนหางานและ
รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงตามที่คนหางานผูไดรับความเสียหายกลาว
อางแลว         จึงรวบรวมขอเท็จจริงนั้นไปรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  พนักงาน
สอบสวนก็จะเรียกผูเสียหายซึ่งไดแกคนหางานหรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบมาให
การในการสอบสวน  และการใหการของพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งถือเปนเจาหนาที่ของรัฐที่จะ
รับผิดชอบดําเนินการรองทุกขหรือกลาวโทษหรือใหการในช้ันสอบสวนนั้น  จะตองไดรับมอบ
อํานาจจากอธิบดีลงนามถึงผูกํากับการสถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุกอน  ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
คอนขาง         ลาชาทําใหพยานหลักฐานที่จะใชในการดําเนินคดีถูกทําลายไปไดหรือเปนการ
เนิ่นชาที่จะนําพยานบุคคลที่เกี่ยวของในคดีมาใหการในช้ันสอบสวนได 
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(3)   คนหางานผูไดรับความเสียหายนําคดีข้ึนฟองตอศาลเอง  เนื่องจากความผิด

ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานอาจนําคดีสูศาลไดทั้งศาลยุติธรรมหรือศาล        
แรงงานข้ึนอยูกับลักษณะในการบรรยายฟอง แตการฟองคดียังศาลแรงงานนั้นเปนวิธีการท่ี
สะดวกและรวดเร็วเหมาะสมย่ิงกวาการฟองคดียังศาลยุติธรรมอีกทั้งยังไดรับการยกเวน            
คาฤชาธรรมเนียมและสามารถฟองดวยวาจาไดทําใหคนหางานที่ยากจนหรือมีการศึกษานอยที่
เปนฝายเสียเปรียบแกฝายผูรับอนุญาตจัดหางานซึ่งเปนผูที่มีประสบการณมีฐานะทางการเงินที่
มั่นคงกวาไดมีโอกาสในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แตในทางปฏิบัติแลวคนหางานมักขาดความ
เขาใจในการฟองคดีและใชสิทธิในการฟองคดีผานทางศาลยุติธรรมแทน  ซึ่งมีวิธีการและ            
ข้ันตอนที่ยุงยากกวาการพิจารณาคดีของศาล แรงงาน  อีกทั้งหากเปนการฟองคดีแรงงานท่ีมีโทษ
ทางอาญาบังคับแกผูฝาฝน นั้น การฟองคดีดังกลาว  ก็ไมอยูในอํานาจที่ศาลแรงงานจะพิจารณา
พิพากษาได  จึงตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใชกฎหมายพิเศษ       
เกี่ยวกับการจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ดวยเหตุนี้ทําใหคนหางานที่เสียเปรียบ
อยูแลวไดรับการเย่ียวยาชาลงอีก 
 เมื่อพิจารณาจากบุคคลผูมีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาแลวจะเห็นถึงปญหาในการ
ดําเนินคดีอาญาของเจาหนาที่รัฐ หรือของผูที่เปนตัวแทนของรัฐในการเขามาเปนผูรับผิดชอบ       
ดูแลเก่ียวกับคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ซึ่งไดแก  ปญหาระหวาง
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งถือเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน       
กับพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ         
ถือเปนผูมีอํานาจในการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษและตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางานเองก็ไดจํากัดอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินคดีช้ันพนักงานสอบสวนไว  
กลาวคือ  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหนําหนังสือมอบอํานาจพรอมเอกสารที่     
เกี่ยวของไปรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  และพนักงานสอบสวนรับคดีโดยการ
ลงบันทึกประจําวันไวแลว  พนักงานเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานก็มีหนาที่เพียงแคติดตาม   
ผลของคดีเทานั้น แมวา กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานจะใหอํานาจแกการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเปนพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม5         

                                                        
5 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 68 
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ก็มิไดมีความหมายครอบคลุมไปถึงการใหอํานาจในการจับกุมผูกระทําความผิด  ทําใหการ
ดําเนินคดีใชระยะเวลานานเกิดผลเสียหายตอรูปคดีและพยานหลักฐานตางๆ ในคดีไดและ     
ดวยเหตุที่กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนความผิดที่ไมอาจยอมความไดหรือ        
ความผิดอาญาแผนดินทําใหพนักงานสอบสวนยังคงมีอํานาจสอบสวน  เมื่อปรากฏการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ถึงแมจะไมมีคํารองทุกข หรือกลาวโทษ
จากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  หรือคนหางานผูที่          
ไดรับความเสียหายก็ตาม  
 ปญหาที่เกิดข้ึนคือ  การแจงความรองทุกขหรือกลาวโทษ สําหรับการกระทําความผิดครั้ง
หนึ่ง  สามารถกระทําไดหลายครั้งเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติหามไว  ดังนั้น  คนหางาน        ที่
ไดรับความเสียหายอาจนําคดีไปรองทุกขกลาวโทษ ทั้งตอพนักงานเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
จัดหางานและคุมครองคนหางาน  และพนักงานสอบสวน และอาจนําคดีมาฟองตอศาลเองก็ได  
โดยไมถือเปนการฟองซอน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา  173  ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 15   แตหากคดีใดศาลไดมีคําพิพากษาใน
ความผิดซึ่งไดฟองกอน  สิทธิในการนําคดีอาญามาฟองในคดีอื่นสําหรับการกระทําครั้ง      
เดียวกันที่อยูระหวางการดําเนินดคีอาญาอยูดวยนั้น  ยอมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาตรา  39 (4)  ถือเปนฟองซ้ําโดยไมคํานึงวาคดีใดจะย่ืนฟองตอศาลกอน  พิจารณา        
เพียงวาคดีใดศาลช้ันตนไดพิพากษาคดีกอนเทานั้น  ดวยเหตุเพราะการกระทําผิดครั้งหนึ่งๆในการ
กระทําเดียวกันผูกระทําความผิดควรไดรับการลงโทษเพียงครั้งเดียว  ดังนั้น  จะเห็นไดวาอํานาจใน
การดําเนินคดีอาญาระหวางพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังคงมีความทับซอนกันอยูใน       
เรื่องของการเปนผูมีอํานาจในการรับเรื่องราวรองทุกขหรือกลาวโทษซ่ึงทําใหรัฐสูญเสีย              
งบประมาณจากการดําเนินคดีอาญาในข้ันตอนดังกลาวไปโดยไมจําเปน 
 
2 บุคคลท่ีจะตองรบัผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 
 บุคคลที่จะตองรับผิดทางอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคน ไดแก 
 (1)  ผูรับอนุญาตจัดหางาน  หมายถึง  ผูประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือ    หา
ลูกจางใหแกนายจางโดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมตามและใหหมายความรวม
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ถึงการเรียกเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อจัดหางานใหคนหางาน ทั้งนี้ ไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลนั้น ตองรวมรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 
 (2)  ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน หมายถึง ผูที่ผูรับอนุญาตจัดหางานไดจดทะเบียนใหเปน
ลูกจางและตัวแทนจัดหางานตอนายทะเบียน6โดยการกระทําที่เกี่ยวกับการจัดหางานของ       ลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหางาน7ซึ่งผูรับอนุญาตจัดหางานไดจดทะเบียนไวใหถือเปนการกระทําของผูรับ
อนุญาตดวย 
 (3)  พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการตรวจสอบและ     
ควบคุมผูรับอนุญาตจัดหางานตามที่กําหนดไวในระเบียบและเง่ือนไขของกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน แตกลับปลอยปละละเลยมิใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางานหรือมีสวนรวมรูเห็นในการกระทําความผิดของผูรับอนุญาตจัดหางาน 
 (4)  บุคคลอ่ืนๆ ที่ตองรวมรับผิด  หมายถึง  ผูซึ่งเปนผูรวมกระทําความผิดกับ             
ผูรับอนุญาตจัดหางานหรือพนักงานเจาหนาที่หรือรวมกับบุคคลใดที่กฎหมายกําหนดไวใหตอง
รับผิด แมจะไมสามารถลงโทษบุคคลผูกระทําความผิดบางกลุมในฐานะตัวการได แตหากการ
กระทําของบุคคลดังกลาวนั้น  เปนการกระทําที่เปนการใหความชวยเหลือหรือใหความสะดวก
แกผูกระทําความผิดที่เปนผูรับอนุญาตจัดหางาน  ลูกจางและตัวแทนจัดหางานหรือพนักงาน         
เจาหนาที่บุคคลนั้น  อาจตองรับโทษฐานเปนผูสนับสนุนไดตาม  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
86   หรือหากมิไดรวมกระทําความผิดแตเปนการกระทําโดยเปนผูใชใหกระทํา  ผูใชใหกระทํา
ความผิดก็ตองรับโทษฐานเปนผูใชใหกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84  
และ ตองรับโทษทางอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานประกอบมาตรา  84  
และมาตรา  86  ซึ่งโทษอาจจะนอยกวาบุคคลผูกระทําความผิดที่เปนผูรับอนุญาตจัดหางาน         
ลูกจางและตัวแทนจัดหางานหรือพนักงานเจาหนาที่โดยตรง 

                                                        
6 กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2529), ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการ

จดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2539 
7 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 มาตรา 15 วรรค 4 
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 ดังนั้น  บุคคลที่จะตองรับผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานนั้น          จึงมี
ไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  สําหรับผูรับผิดที่เปนบุคคลธรรมดานั้น อาจไมกอใหเกิด
ปญหาในการพิจารณาโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดหรือการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  
แตหากเปนกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดแลวอาจเกิดปญหาในเรื่องของโทษที่จะลงแก     
ผูกระทําความผิดและการนําตัวบุคคลที่ตองรับผิดแทนนิติบุคคลหรือรวมรับผิดกับนิติบุคคลนั้น  
มาลงโทษเพราะนิติบุคคลเปนเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมุติข้ึนไมมีตัวตนการกระทําตางๆ        
ของนิติบุคคลจึงตองผานผูแทน8ดังนั้น เมื่อผูแทนนิติบุคคลแสดงเจตนาอันใดซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของผูแทนในการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของนิติบุคคล  เจตนานั้นก็ยอมผูกพัน      
นิติบุคคลและถือวาเปนเจตนาของนิติบุคคลนั้นเอง  ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาไมไดบัญญัติ
ในเร่ืองของการแสดงเจตนาของนิติบุคคลไว  แตในชวงหลังป พ.ศ. 2535  ไดมีพระราชบัญญัติ
ตางๆ  บัญญัติรับรองการดําเนินคดีกับนิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลไว  เชน  พระราชบัญญัติ     
สงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พระราชบัญญัติปาไม  
และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  ซึ่งบัญญัติโทษจําคุกและโทษปรับโดยมีอัตราคาปรับ    
คอนขางสูง 
 กรณีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ไดกําหนดใหผูจัดการหรือผูแทนนิติ
บุคคลรวมรับผิดกับการกระทําความผิดซึ่งเกิดจากการกระทําของนิติบุคคลนั้นๆ               ตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  มาตรา  92  ซึ่งบัญญัติวา  “ในกรณีที่ผูกระทํา        
ความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปนนิติบุคคลผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นตอง
รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี      
สวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”  จึงเปนบทบัญญัติที่ช้ีใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล
ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล  เมื่อนิติบุคคลกระทําความผิด แตปญหาที่เกิดข้ึน  คือ  ใครบางที่จะ
เปนผูแทนนิติบุคคลที่จะตองรวมรับผิดกับการกระทําของนิติบุคคลนั้นๆ  ในทางปฏิบัติแลว
บริษัทจะมีกรรมการอยูสองประเภท  คือ  กรรมการโดยทั่วไป  กับกรรมการผูมีอํานาจลงนาม      
ผูกพันบริษัท  ซึ่งกรรมการโดยท่ัวไปก็มีอํานาจในการควบคุมการดําเนินกิจการของบริษัทดวย  
ดังนั้น  ปญหาที่ เกิดข้ึน ก็คือ  บุคคลที่จะตองรับโทษมีขอบเขตเพียงใด หมายถึงใครบาง             

                                                        
8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  70 วรรค 2 ความประสงคของนิติบุคคลยอม       

แสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล 
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จะหมายความรวมถึงกรรมการทั่วไปของบริษัทดวยหรือไม  หรือในกรณีเปนหางหุนสวนจํากัด  
หุนสวนทั่วไป  จะตองรวมรับผิดกับหุนสวนผูจัดการหรือไม  สําหรับตัวกรรมการผูจัดการนั้น
กฎหมายบัญญัติใหเปนบุคคลที่จะตองรับผิดชอบการดําเนินงานของนิติบุคคลอยูแลว  แตถาเปน
กรณีที่ตัวกรรมการผูจัดการไมทราบถึงการกระทําความผิดของนิติบุคคล  เพราะตนมิไดเปน         
ผูสั่งการแลวกรรมการผูจัดการจะตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลดวยหรือไม  หรือเปนกรณีที่บริษัท     
มีผูแทนนิติบุคคลหลายคนที่มีอํานาจแตไมมีใครยอมรับเปนผูแทนนิติบุคคล9 การดําเนินคดี
สําหรับนิติบุคคลนั้น  ก็จะเกิดปญหาการไมมีตัวผูตองหาหรือจําเลยมาศาล  เนื่องจากการ
พิจารณาคดีอาญาตองกระทําโดยเปดเผยและตอหนาจําเลย  หรือกรณีของการเปล่ียนตัวกรรมการ
ผูมีอํานาจ กรรมการคนใหมจะตองรับผิดชอบในผลแหงการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนกอนนั้น
หรือไม และหากไดศึกษาจากแนวคําพิพากษาฎีกาแลว ปรากฏวา ศาลฎีกาไววินิจฉัยถึงบุคคลผูที่
ตองรับผิดรวมกับนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคลไวคือ  ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการและหุนสวน
ผูจัดการ10  ซึ่งมิไดรวมถึงกรรมการโดยทั่วไปของนิติบุคคลนั้น 
 ฉะนั้น  การศึกษาวาบุคคลใดบางมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งจะตองรวม       
รับผิดกับนิติบุคคล นั้น พิจารณาจากหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย โดยจะ
พิจารณาเฉพาะกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  สวนกรรมการโดยทั่วไปแมจะมีอํานาจ
ในการดําเนินกิจการของบริษัท แตก็ไมมีบทบัญญัติใดใหตองรับผิดโดยตรง ดังนั้น การจะ
พิจารณาวานิติบุคคล หรือผูแทนนิติบุคคลจะตองรับผิดหรือไมเพียงใด นั้น ปจจุบันกระทําได
เพียงเทาที่กฎหมายเปดชองเทานั้น ซึ่งไมสามารถนําตัวผูบริหารนิติบุคคลที่กระทําผิดมาลงโทษ
ไดทั้งหมด ซึ่งจะไดศึกษาในหัวขอตอไป 

                                                        
9 ธงชัย  จันทรวิรัช. สรุปวิชากฎหมายหุนสวนบริษัท.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 

2540, หนา 37-38. 
10 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 185/2489, 59/2507, 1620/2508, 3488/2524, 4511-4512/2528, 

6340/2541จําเลยท่ี 1 เปนบริษัทจํากัด นิติบุคคลจึงเปนเพียงบุคคลสมมุติโดยอํานาจของกฎหมาย ดําเนินการ
หรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของบริษัทดวยตนเองไมได ตองดําเนินการหรือปฏิบัติงานโดยผูแทน 
จําเลย ท่ี 2 เปนกรรมการจึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัท จําเลยท่ี 1 เม่ือจําเลยท่ี 1           
กระทําผิดก็ไดช่ือวาเปนการกระทําของจําเลยท่ี 2 ดวย 
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3 โทษท่ีจะใชบังคับกับนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล 
 
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ไดบัญญัติเรื่องโทษที่จะลงกับบุคคลทั่วไปที่กระทํา
ความผิด  คือ 
 1) โทษประหารชีวิต 
 2) โทษจําคุก 
 3) โทษกักขัง 
 4) โทษปรับ 
 5) โทษริบทรัพยสิน 
 กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ไดกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดไว  2  
ประเภท  คือ  โทษจําคุกและโทษปรับและมีมาตรการการควบคุมทางทะเบียน11 ซึ่งไมถือเปน
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ปญหาเรื่องโทษที่จะลงตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานหรือปญหาเรื่อง
โทษที่จะลงกับนิติบุคคล หรือผูแทนนิติบุคคลมีปญหาในการบังคับโทษมาก  ไมวาจะเปน
ประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวอยางประเทศอังกฤษ12หรือ ระบบกฎหมายซีวิลลอวอ
ยางประเทศฝรั่งเศส  หรือแมแตในระบบกฎหมายของประเทศไทยก็ไมมีการกําหนดโทษสําหรับ
นิติบุคคลไวเปนการเฉพาะคงใชโทษธรรมดาที่ใชโดยทั่วไปกับบุคคลธรรมดามาปรับใชลงโทษ
กับนิติบุคคลอีกทั้งสภาพของนิติบุคคลเอง  ก็ไมมีตัวตน  จึงไมอาจกระทําความผิดบางประเภท
และไมอาจรับโทษบางประเภทไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา  การลงโทษนิติบุคคลในประเทศ
อังกฤษกระทําเพียงการลงโทษดวยวิธีการปรับเทานั้น  สวนการลงโทษนิติบุคคลในประเทศ
นอรเวย  ซึ่งเปนระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว  นอกจากจะลงโทษปรับแลวยังรวมถึงการถูกระงับ
หรือตัดสิทธิถาวรมิใหดํ า เนินกิจการใดๆ   ของนิ ติบุคคลนั้นตอไปดวย   ถานิ ติบุคคล

                                                        
11 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการลงโทษทางทะเบียน การหักหลักประกัน และการ     

ดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และ
พระราชบัญญัติทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2543 

12 Common Law หมายถึง ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายของ
ประเทศอ่ืน เชน ประเทศท่ีใชประมวลกฎหมายท่ีรัฐสภาเทานั้นเปนผูตรากฎหมาย 
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กระทําความผิดอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความนาเช่ือถือ      
ของประเทศ   
 ในประเทศฝรั่งเศสมีการถกเถียงกันมานานถึงปญหาเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติ
บุคคล ต้ังแต ค.ศ. 1934  แตมาสําเร็จเมื่อป  ค.ศ. 1992  และมีผลบังคับเมื่อวันที่  1  มีนาคม 1994 
เปนตนมา13 ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส  นอกจากจะไดบัญญัติถึงความรับผิด
ทางอาญาของนิติบุคคลไวเปนการเฉพาะแลวยังมีการบัญญัติโทษทางอาญาสําหรับ            นิติ
บุคคลแยกตางหากจากโทษทางอาญาสําหรับบุคคลธรรมดาดวย  เชน  โทษปรับที่กําหนดอัตรา
โทษปรับสูงสุดเปน  5  เทาเมื่อเทียบกับอัตราโทษปรับสําหรับบุคคลธรรมดา  การหามประกอบ
กิจการโดยไมมีกําหนดระยะเวลาหรือมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  5  ป  การถูกควบคุมกิจการโดย
มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  5  ป  การปดกิจการโดยไมมีกําหนดระยะเวลาหรือกําหนดระยะเวลา
ไมเกิน  5  ป  สําหรับสํานักงานสาขาของนิติบุคคลที่ไดกระทําความผิด  การหามประมูลงานจาก
ทางราชการ  การหามมิใหระดมทุนจากประชาชน  การหามสั่งจายเช็คเวนแตจะสั่งจายเช็คเพื่อ
เบิกเงินสด  การริบทรัพย  การประกาศหรือแจกจายคําพิพากษาที่ศาลลงโทษ      โดยการตีพิมพ
หรือประกาศทางวิทยุโทรทัศนโดยคาใชจายของนิติบุคคลที่ถูกลงโทษนั่นเอง 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีลักษณะของการดําเนินคดีอาญากับนิติบุคคลที่ความแตกตาง
จากคดีอาญาทั่วไป   โดยการเนนการดําเนินคดีใหไดในปริมาณมาก   มากกวาที่จะเนน             
ประสิทธิภาพของการดําเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรม  ดวยเหตุเพราะคดีที่เกี่ยวกับ    
นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดมีจํานวนมาก  แตขาดพยานหลักฐานในการดําเนินคดี  คดีมี
ประเด็นที่ซับซอนมากกวาคดีธรรมดา  ดังนั้น  จึงเกิดขอบัญญัติในการดําเนินคดีอาญา  ( Federal  
Rules  of  Criminal Procedure)  และหลักการนําเสนอพยานหลักฐานในคดีที่นิติบุคคลเปน        
ผูกระทําความผิดข้ึน  (Federal  Rules  of  Evidence)  โดยการบังคับใชกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับอาชญากรรมของนิติบุคคลที่แตกตางจากอาชญากรรมบนทองถนน  ในสวนของ       
มาตรการควบคุมผูกระทําความผิดที่เปนนิติบุคคล จะกระทําโดยฝายบริหาร  เชน  มีการใช
ขอบังคับของฝายบริหารเขามาแทนที่กฎหมาย  ใชการสอบสวนของฝายบริหารเขามาแทนที่การ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน  ใชการพิจารณาของฝายบริหารเขามาแทนที่การตัดสินของ    
ศาลอาญาและผูที่ฝาฝนจะถูกลงโทษปรับมากกวาถูกลงโทษจําคุก  แตหากมีการลงโทษจําคุก       

                                                        
13 สุรศักดิ์  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: การศึกษาเปรียบเทียบทาง

นิติวิธีในประเทศคอมมอนลอวและซีวิลลอว” วารสารนิติศาสตร. 25, 4. ธันวาคม 2538, หนา 684-707. 
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ผูแทนนิติบุคคลก็จะเปนการไดรับโทษจําคุกในเรือนจําที่มีความสะดวกสบายกวาเรือนจําโดย   
ทั่วไป14 
 สําหรับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  แมวาจะไดบัญญัติความรับผิดสําหรับ
นิติบุคคลไว  แตปญหาที่เกิดข้ึนคือกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานนั้น             ได
กําหนดโทษปรับและโทษจําคุกโดยไมไดกําหนดโทษของนิติบุคคลไวเปนการเฉพาะและโดย
สภาพของนิติบุคคลแลวไมสามารถลงโทษจําคุกได  การลงโทษนิติบุคคลก็มีเพียงโทษปรับ     
อยางเดียว  ซึ่งทําใหผูแทนนิติบุคคลไมเข็ดหลาบโดยเม่ือเทียบกับรายไดของนิติบุคคลแลวอัตรา
คาปรับที่นิติบุคคลจะตองจายมีจํานวนเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับ  ซึ่งคุมคา      
ตอการเสี่ยงที่จะกระทําความผิด  จึงเปนสาเหตุใหผูแทนนิติบุคคลไมเกรงกลัวตอบทลงโทษ      
ทําใหผูกระทําความผิดที่เปนนิติบุคคลกระทําการฝาฝนกฎหมายอยูเสมอ  นอกจากนี้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  7  ยังไดบัญญัติใหปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการ   
ปลอยช่ัวคราวแกผูแทนนิติบุคคลที่ตองหาวากระทําความผิด  จึงทําใหเกิดปญหาในการนําตัว      
ผูแทนนิติบุคคลมาลงโทษหรือมาศาล   สวนโทษประหารชีวิต โทษกักขัง  โทษริบทรัพยสิน  
เมื่อไมมีกฎหมายใหอํานาจไวจึงไมสามารถลงโทษได  แตเมื่อไดพิจารณาถึงที่มาของโทษ  เชน  
โทษกักขังมีที่มาจากการเปล่ียนโทษจําคุกไมเกินสามเดือนเปนโทษกักขัง  (ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 23)  และกรณีการกักขังแทนคาปรับ  (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29)  ไมมี
กฎหมายบัญญัติหามไว  ดังนั้น การจะนําโทษกักขังมาใชแทนโทษจําคุกจะกระทําไดหรือไม 
และกรณีของโทษริบทรัพยสินนั้น การจะริบทรัพยสินของนิติบุคคล หรือผูแทนนิติบุคคลมา
ชําระหนี้คาปรับของนิติบุคคลหรือผูแทนในกรณีไมยอมชําระคาปรับไดหรือไม  หรือนอกจาก
การลงโทษทางทะเบียนโดยการหักหลักประกัน  พักใชใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาตแลว      
ยังอาจเพ่ิมวิธีการลงโทษดวยการหามสั่งจายเช็ค  หรือประกาศแจกจายคําสั่งพักใชใบอนุญาต            
เพิกถอนใบอนุญาต  โดยการประกาศทางหนังสือพิมพหรือประกาศทางวิทยุ โทรทัศน โดย      
คาใชจายของผูกระทําความผิดเอง  ซึ่งอาจจะทําใหมีวิธีการในการลงโทษโดยการทําลายความ     
นาเช่ือถือในการประกอบกิจการในการจัดหางานสําหรับผูกระทําความผิดและสรางความ       
เกรงกลัวแกนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคลไดมากข้ึน  

                                                        
14 Develop-Corporate  Crime. “ Havard  Law Review ” 92;1227. 1979 p.1276. 
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4 อํานาจในการเปรียบเทียบปรับของเจาหนาท่ีรัฐ 
 
 ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ    มี
โทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือนเปนความผิดที่สามารถทําการเปรียบเทียบปรับได      
ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในทางปฏิบัติซึ่งเปนหลักการที่สอดคลองกับการดําเนินคดีแรงงาน
ซึ่งตองการความประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม  ซึ่งผูมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับ
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ฉบับนี้คือ อธิบดีกรมการจัดหางานและอธิบดี          
กรมพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการทดสอบฝมือ หรือจะมอบอํานาจให          
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ที่เกิดข้ึนในจังหวัดนั้นก็ได หรือในกรณี
ที่มีการสอบสวน  ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  ซึ่งมี
โทษอยูในเกณฑที่จะทําการเปรียบเทียบไดและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ  ใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี ภายใน 7 วัน นับแตวันที่บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ              
ถาการเปรียบเทียบปรับที่ชอบและผูกระทําผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
เวลากําหนดแลว  ใหถือวาคดีอาญาเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในปจจุบันนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ไวเปน
การเฉพาะเชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติจัดหางานและ    
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งบัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการเปรียบเทียบไดและ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37(4)  ถือเปนเหตุใหคดีอาญาเลิกกันได
ประการหนึ่งโดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  37(3)  ไดบัญญัติใหคดี      
ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษหรือคดีที่มีโทษปรับ   
สถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาทเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนหรือ
นายตํารวจประจําทองที่ต้ังแตตําแหนงสารวัตรข้ึนไปหรือนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรผูทําการ     
ในตําแหนงนั้นๆ ไดเปรียบเทียบแลวก็ถือวาเปนเหตุใหคดีอาญาเลิกกันไดเชนเดียวกัน  
 ปญหาที่เกิดข้ึน  คือกรณีที่การกระทําความผิดตามกฎหมายพิเศษซึ่งใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่เปรียบเทียบไดหากการกระทํานั้นมีอัตราโทษตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 37(2)  (3) พนักงานสอบสวนหรือนายตํารวจประจําทองที่ ต้ังแต
ตําแหนงสารวัตรข้ึนไปหรือนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้นๆ จะมีอํานาจ
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เปรียบเทียบปรับไดอีกหรือไม และสิทธิการฟองคดีอาญาระงับไปหรือไม มีความเห็นแยก
ออกเปนสองทางดังนี้ 
 (1)  ความเห็นแรก  เห็นวาแมจะมีกฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
พิเศษมีอํานาจเปรียบเทียบตามความหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  37(4) 
ประกอบพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481 ก็ตาม  แตก็ไมเปนการตัดอํานาจ 
ในการเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนหรือนายตํารวจประจําทองที่ต้ังแตตําแหนงสารวัตรข้ึน
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37(3), (4)  หากความผิดนั้นเปนคดี
ความผิดที่มีอัตราโทษอยูในอํานาจเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่เหลานั้น  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481 
แลวแตกรณี 
 ทั้งนี้  เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบพระราชบัญญัติการ
เปรียบเทียบคดีอาญา พ. ศ. 2481  ดังกลาว  ประสงคใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับไดในทุกคดีความผิดที่มีอัตราโทษที่สามารถทําการเปรียบเทียบปรับได  เพราะกฎหมาย
ประสงคใหคดีเล็กนอยสามารถยุติลงอยางรวดเร็วดวยวิธีการเปรียบเทียบปรับโดยไมตองนํา     
คดีข้ึนสูศาล  การใหอํานาจพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับยอมเปนการอํานวยความสะดวก
แกผูกระทําผิดมากกวาจํากัดอํานาจไวเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเทานั้น  ในกรณีนี้
พนักงานสอบสวนยอมมีดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับโดยกําหนดจํานวนเงินตามจํานวนที่
เห็นวาเหมาะสม  แตไมเกินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทและเมื่อผูตองหาชําระคาเงินปรับแลว  
พนักงานสอบสวนตองสงสํานวนเปรียบเทียบปรับไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 142 วรรคสี่  ซึ่งความเห็นนี้สํานักงานอัยการสูงสุดไดเคยตอบ         
ขอหารือไว  (ตามคําวินิจฉัยของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 19/2534) 
 (2)  ความเห็นที่สองเห็นวา  เมื่อมีกฎหมายใดกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจ
เปรียบเทียบไดโดยเฉพาะแลว  พนักงานสอบสวนยอมไมมีอํานาจเปรียบเทียบโดยอาศัย  หลัก
กฎหมายพิเศษยกเวนหลักกฎหมายท่ัวไป  เนื่องจากกฎหมายประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายพิเศษเทานั้น  เปนผูอํานาจในการเปรียบเทียบและยังเห็นวาการใชอํานาจเปรียบเทียบ
โดยทั่วไปของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  37(2) (3)  
และพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481  นั้น  ตองเปนคดีที่ไมมีกฎหมายพิเศษ
บัญญั ติให ผู ใดมีอํ านาจทํ าการ เปรียบเ ทียบและเมื่ อพนักงานเจ าหน าที่ ตามกฎหมาย
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พิเศษทําการเปรียบเทียบและผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว  พนักงานเจาหนาที่นั้น
ก็ไมจําตองสงสํานวนเปรียบเทียบปรับไปใหพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา  142  วรรคสี่ แตอยางใด  ทั้งยังมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่สนับสนุน  คือ  
 คําพิพากษาฎีกาที่ 166/2508 วินิจฉัยวา การที่พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 
2490 มาตรา 3 บัญญัติวา “สําหรับความผิดครั้งหนึ่งๆใหปรับเปนเงินสี่เทาของราคาซึ่งไดรวม
อากรเขาดวย” ก็โดยมุงหมายใหลงโทษปรับผูกระทําผิดครั้งหนึ่งๆเปนเงินสี่เทาของราคารวมคา
อากรขาเขาดวย โดยไมคํานึงวาจะมีผูกระทําผิดดวยกันหลายคนหรือไม  ถือวาพระราชบัญญัติ
ศุลกากรไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1715 ดังนั้น            จึงไม
อาจนําประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3116  มาใชบังคับได  ตองปรับจําเลยรวมกันทุกคนไมใช
ปรับเปนรายบุคคลซึ่งสอดคลองกับคําวินิจฉัยของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 19/2534  โดยเห็นวา
พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับในคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษที่กําหนด
ตัวพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจทําการเปรียบเทยีบปรับไวโดยเฉพาะแลว 
 อยางไรก็ตาม  ความเห็นทั้งสองแนวดังกลาว  ไมวาจะเปนการเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมายพิเศษโดยพนักงานเจาหนาที่หรือการเปรียบเทียบตามบทกฎหมายทั่วไป  โดยพนักงาน
สอบสวน  หรือนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้นๆ ก็ตองอยูภายใตประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  38  ที่วาการกําหนดคาปรับที่ผูตองหาจะพึงชําระหรือ
ในคดีที่มีคาตอบแทนตองใหผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบดวย  
 สําหรับความเห็นของผูเขียนแลวมีความเห็นสอดคลองกับแนวความเห็นที่สอง  เพราะ
การที่กฎหมายบัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่อื่นมีอํานาจเปรียบเทียบไวโดยเฉพาะอาจเปนเพราะ
กฎหมายเห็นวาพนักงานสอบสวนไมมีความเช่ียวชาญเพียงพอในกฎหมายพิเศษเรื่องที่จะทําการ
เปรียบเทียบ หรือกฎหมายนั้นๆ  ประสงคใหการเปรียบเทียบตามกฎหมายพิเศษโดยพนักงาน
เจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายพิเศษเรื่องนั้นๆ  ใหตอง
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังจะเห็นไดจาก มาตรา  93  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน   กําหนดวาในกรณีที่มีการสอบสวน   ถาพนักงานพบวา

                                                        
15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17  บทบัญญัติในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายน้ีใหใชในกรณี

แหงความผิดตามกฎหมายอ่ืนดวย เวนแตกฎหมายนั้นๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 31 ในกรณีท่ีศาลจะพิพากษาใหปรับผูกระทําความผิด       

หลายคนในความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกันใหศาลลงโทษปรับเรียงตามรายบุคคล 

DPU



101 
 
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษอยูในเกณฑที่จะทําการเปรียบเทียบไดและ
บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนา      
ฝมือแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว ดําเนินการ         
เปรียบเทียบ 
 โดยสรุปแลวการเปรียบเทียบปรับของผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับนั้นมีผลทําให       
คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  37  และประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา  7917  ซึ่งแยกออกไดเปน 2 กรณี คือ 
 1) คดีอาญาเลิกกันโดยการชําระคาปรับของผูตองหาวากระทําความผิด 
 2) เลิกกันโดยการเปรียบเทียบคดีอาญา   
 การท่ีคดีอาญาเลิกกันตามสองกรณีขางตน ทําใหผูกระทําความผิดไมตอง                ถูก
ฟองรองตลอดถึงการรับโทษจําคุก  การใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ในการเปรียบเทียบปรับ
และเปนผูกําหนดคาปรับไดนั้น  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการใชดุลพินิจเพื่อพิจารณาวาจะ
ดําเนินคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  หรือ
ดําเนินคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งหาก
พนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจอยางไมเปนธรรม หรือใหความชวยเหลือแกผูรับอนุญาตจัดหางาน  
ตัวแทนและลูกจางของผูรับอนุญาตจัดหางานแลว ก็จะทําใหกฎหมายจัดหางานและคุมครอง      
คนหางาน  มีความศักดิ์สิทธ์ินอยลง  เพราะผูกระทําผิดไมไดรับผลตอบแทนจากการกระทํา
ความผิด และตัวพนักงานเจาหนาที่เอง ก็อาจถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกดําเนิน
คดีอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบได  ดวยเหตุนี้
พนักงาน          เจาหนาที่ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  จึงมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดโทษและบังคับใชกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ม า ก ที่ สุ ด

                                                        
17 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 79 ในคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูตองหาวากระทํา      

ความผิดนําคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้น มาชําระกอนท่ีศาลเร่ิมตนสืบพยาน  ใหคดีนั้น         
เปนอันระงับไป 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

1. บทสรุป 
 

 กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายท่ีมี เจตนารมณเ พ่ือใหความ          
คุมครองและชวยเหลือคนหางานใหไดรับความเปนธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูรับอนุญาต          
จัดหางาน  สาย  หรือนายหนาเถื่อน  โดยกําหนดถึงขั้นตอน  วิธีการ  รวมถึง มาตรการเบ้ืองตนในการ
ดําเนินการจัดหางานใหแกคนหางานไมวาจะเปนการจัดหางานภายในประเทศหรือการจัดหางาน   
เพ่ือสงคนหางานไปทํางานยังตางประเทศ  กําหนดบทลงโทษแกผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย       
จัดหางานและคุมครองคนหางาน  ไมวาจะเปนการลงโทษทางทะเบียนโดยการพักใชใบอนุญาต        
เพิกถอนใบอนุญาต  เปรียบเทียบปรับ  และโทษจําคุกซึ่งบทลงโทษดังกลาว  ก็ยังไมเหมาะสมหรือไม
เพียงพอกับความผิดท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาการไมสามารถลงโทษไดจริงตอ                
ผูดําเนินการจัดหางานท่ีเปนชาวตางประเทศซึ่งอาศัยชองทางในการดําเนินการจัดหางานโดยการ      
เชาใบอนุญาตจากผูไดรับอนุญาตจัดหางาน  ซึ่งกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานกําหนดให
เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยเทาน้ันท่ีมีสิทธิเปนผูไดรับอนุญาตจัดหางาน  ปญหาการนําตัวผูกระทํา       
ความผิดมาลงโทษ  โดยเฉพาะกับผูกระทําความผิดท่ีเปนนิติบุคคล  ซึ่งเปนผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ  
สังคม  การเงินท่ีดีกวาและเรียนรูวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายอยูเสมอ  ปญหาของกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางานในบางฐานความผิดท่ีควรไดรับการแกไข  เพ่ือท่ีจะไดนําตัวผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมารับโทษหรือหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว       
ตอไป 
 ดังน้ัน จากการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธฉบับน้ี โดยพิจารณาถึงขอเท็จจริงและปญหาในการ
ดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานท่ีเกิดขึ้น            
ขางตนแลว  ผูเขียนพบปญหาจากการศึกษาหลายประการ  กลาวคือ 
 กรณีของฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เพ่ือสงคนหางานไป
ทํางานภายในประเทศ หรือการจัดหางานเพ่ือสงคนหางานไปทํางานตางประเทศในบางฐานความผิด
ท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข ดังน้ี 
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1) ความผิดฐานลงรายการหรือทํารายการอันเปนเท็จตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน  มาตรา  25  มีระวางโทษจําคุกเพียงไมเกิน  1  ปหรือปรับไมเกิน  20,000  บาท หรือ        
ท้ังจําท้ังปรับ  ซึ่งตรงกับความผิดฐานจดแจงขอความอันเปนเท็จในเอกสารราชการหรือเอกสาร
มหาชนตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  267  แตบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญากลับมี
บทลงโทษท่ีสูงกวา  คือ  โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน  6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ดังน้ัน  ตามทางพิจารณาของศาลเม่ือเปนการกระทําความผิดกรรมเดียวแตผิดกฎหมายหลายบท 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  91  บัญญัติใหใชกฎหมายบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุดลงโทษแกผูกระทํา
ความผิด      ซึ่งเทากับวากฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานในมาตราน้ีไมสามารถใชบังคับได
จริง   

2) ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมาตรา  15  กําหนดให                 
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจาง โดยไมไดกําหนดใหมีการวางหลักประกัน
สําหรับลูกจาง อยางเชนกรณีของการวางหลักประกันสําหรับตัวแทนจัดหางาน 

3) ความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง      
คนหางาน มาตรา 8 และมาตรา 30 ซึ่งจํากัดคุณสมบัติของผูไดรับอนุญาตจัดหางานไววาตองเปนผูท่ีมี
สัญชาติไทยเทา น้ัน   จึงทําใหผูประกอบธุรกิจจัดหางานโดยเฉพาะชาวตางประเทศท่ีหวัง
ผลประโยชนจากการดําเนินธุรกิจจัดหางาน อาศัยชองวางของกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน      ดังกลาว  ในการเชาใบอนุญาตจากผูรับอนุญาตจัดหางานชาวไทย  ซึ่งสวนใหญมักจะ
เปนการ   เชาใบอนุญาตในการจัดหางานเพ่ือสงคนหางานไปทํางานยังตางประเทศ  และเมื่อเกิด
การกระทําความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานโดยบุคคลหรือคณะบุคคลชาว             
ตางประเทศดังกลาวข้ึน  จึงเปนการยากที่จะนําตัวบุคคลหรือคณะบุคคลชาวตางประเทศ น้ัน      มา
ดําเนินคดีตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน หรือถึงแมวาจะสามารถดําเนินคดีกับบุคคล
หรือคณะบุคคลดังกลาวไดก็เปนเพียงความผิดฐานเปนผูสนับสนุน  

ปญหาของการดําเนินคดีอาญาและความซ้ําซอนของกฎหมายจัดหางานและ คุมครอง     
คนหางานท่ีไดใหอํานาจในการรับคํารองทุกข  หรือกลาวโทษ  ของผูเสียหายตอผูกระทําความผิดไว
กับหนวยงานหรือองคกรของรัฐหลายองคกร  ในการเขามาเปนผูรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคนหางาน 
ระหวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ  ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง        
คนหางานกับพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานของรัฐตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา  ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเกิดการเก่ียงไมรับดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน          
ดวยเห็นวากฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนกฎหมายพิเศษ  ควรใหพนักงานเจาหนาท่ี
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ของกรมการจัดหางานเปนผูรับผิดชอบโดยตรง  จึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดีสงผลเสียหาย
ตอพยานหลักฐานในคดีท้ังยังทําใหรัฐสิ้นเปลืองงบประมาณอีกดวย 
 กรณีของบุคคลที่ จะตองรับผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน                  
มีไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แมวากฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน มาตรา  92  
ไดกําหนดใหผูแทนนิติบุคคลตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล  เมื่อปรากฏวานิติบุคคลเปนผูกระทํา
ความผิด  แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ  ใครบางที่จะเปนผูแทนนิติบุคคลที่จะตองรวมรับผิดกับในการ
กระทําของนิติบุคคลนั้นๆ  จะเปนกรรมการโดยทั่วไปหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท  หรือในกรณีเปนหางหุนสวนจํากัด  หุนสวนทั่วไปจะตองรวมรับผิดกับหุนสวนผูจัดการ
หรือไม  และถาตัวกรรมการผูจัดการไมทราบถึงการกระทําความผิดของนิติบุคคล  เพราะตน      
มิไดเปนผูสั่งการแลว  กรรมการผูจัดการจะตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลดวยหรือไม  หรือเปน
กรณีที่บริษัทมีผูแทนนิติบุคคลหลายคนท่ีมีอํานาจแตไมมีใครยอมรับเปนผูแทนนิติบุคคล          
การดําเนินคดีสําหรับนิติบุคคลนั้นจะทําอยางไร  รวมถึงกรณีของการเปล่ียนตัวกรรมการ           
ผูมีอํานาจ  กรรมการคนใหมจะตองรับผิดชอบในผลแหงการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนกอนนั้น
หรือไม เพียงใด  และจะลงโทษประการใด   

รวมถึงปญหาของโทษท่ีจะใชบังคับกับนิติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล  เน่ืองจากเปน          
ท่ีทราบกันดีวานิติบุคคลเปนเพียงบุคคลท่ีกฎหมายสมมุติขึ้นแตกลับเปนผูกระทําความผิดท่ีกอใหเกิด
ความสูญเสียใหแกคนหางานไดมากกวาผูกระทําความผิดท่ีเปนบุคคลธรรมดา  ฉะน้ัน  การท่ีกฎหมาย
จัดหางานและคุมครองคนหางาน บัญญัติเพียงโทษจําคุก  ปรับ  พักใชใบอนุญาต  หรือเพิกถอน      
ใบอนุญาต  โดยไมไดบัญญัติถึงวิธีการลงโทษสําหรับนิติบุคคลไวเปนการเฉพาะ  กระทําเพียงการ         
นําโทษท่ีใชกับบุคคลธรรมดามาปรับใชลงโทษกับนิติบุคคลเทาท่ีกฎหมายเปดชองใหกระทําได          
จึงไมเพียงพอ  อีกท้ังประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังหามมิใหมีการควบคุมผูแทนนิติบุคคล     
ท่ีตองหาวากระทําความผิดทําใหเกิดปญหาในการนําตัวผูแทนนิติบุคคลมาลงโทษหรือมาศาล  ซึ่งลวน
เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหนิติบุคคลไมเกรงกลัวตอโทษและมักกระทําความผิดซ้ําอยูเสมอ 
 
2. ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูเขียนจึงเห็นควรเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
เก่ียวกับการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ดังน้ี 
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1. กรณีของฐานความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเพ่ือสงคนหางาน

ทํางานภายในประเทศหรือ การจัดหางานเพ่ือสงคนหางานไปทํางานยังตางประเทศ ในบางฐาน       
ความผิดควรไดรับการปรับปรุงแกไข  ดังตอไปนี้ 

1) ความผิดฐานลงรายการหรือทํารายการอันเปนเท็จตามกฎหมายจัดหางานและ         
คุมครองคนหางาน  มาตรา  25  ควรเพ่ิมบทลงโทษใหสูงกวาความผิดฐานจดแจงขอความอันเปนเท็จ
ในเอกสารราชการหรือเอกสารมหาชนตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  267      

2) ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมาตรา  15  ควรกําหนด       
เพ่ิมเติมโดยการใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศวางเงินประกันสําหรับการจดทะเบียนลูกจางดวย 

3) ควรแกไข  ปรับปรุง ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานมาตรา 8  
และมาตรา  30  ใหครอบคลุมถึงตัวบุคคลหรือคณะบุคคลชาวตางประเทศผูท่ีเชาใบอนุญาตจัดหางาน
จากผู ท่ีไดรับอนุญาตจัดหางานชาวไทย เพ่ือจะไดนําตัวบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาว  เขาสู
กระบวนการยุติธรรมและบังคับโทษไดอยางเต็มท่ี และหากเปนการกระทําความผิดท่ีผูกระทํา
ความผิดจะตองเสียคาปรับ  รัฐก็จะไดรับเงินจํานวนคาปรับไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย จากผูท่ีกระทํา
ความผิดโดยตรง มิใชเพียงจากผูใหเชาใบอนุญาตท่ีมีสัญชาติไทยเทาน้ัน 

2. ควรใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ  ศึกษาถึง
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานอยางเขาใจโดยละเอียด ท้ังน้ี อาจกําหนดใหหนวยงานใด
หนวยงานหน่ึงรับผิดชอบในการพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ  รวมถึงวางแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือใหกฎหมายท่ีนําไปใชเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยอาจจัดใหมีการอบรมความรูเปนกรณี
พิเศษ เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูไดรับการอบรมดังกลาว เปนผูเชี่ยวชาญในการใชกฎหมายจัดหางานและ        
คุมครองคนหางานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดหางานโดยตรง  และเมื่อเกิดปญหา หรือกรณี
พิพาทตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน พนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งไดรับการอบรมจนเปน       
ผูเชี่ยวชาญดังกลาว จะสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะวิธีแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  อาจเปน
แนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีกําลังจะเกิดหรือท่ีเกิดขึ้นแลว แกคนหางานผูซึ่งกฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางานมุงคุมครองใหสูญเสียนอยลงได 

3. สําหรับปญหาความซ้ําซอนระหวางพนักงานเจาหนาท่ีของกรมการจัดหางานกับ
พนักงานสอบสวน  ในการทําหนาท่ีเปรียบเทียบปรับ  ควรจํากัดอํานาจในการเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  ใหเปนอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน
โดยตรง  แตหากเปนการแกไขปญหาความลาชาและเพ่ิมความสะดวกแกเสียหายและผูกระทํา      
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ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ก็ควรระบุการมอบอํานาจใหพนักงาน         
สอบสวนเปนกรณีๆ ไป  ท้ังน้ี ยังเปนการทําใหรัฐประหยัดงบประมาณและเพ่ือใหแนวทางในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเดียวกันไดรับการปฏิบัติท่ีไมแตกตางกัน  สวนปญหาในการดําเนินคดีอาญาใน
ความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานท่ีเกินอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีของ
กรมการจัดหางานท่ีจะทําการเปรียบเทียบปรับได น้ัน  ก็ใหนิติกรซึ่งเปนพนักงานเจาหนาท่ีของ
กรมการจัดหางานทําหนาท่ีเสมือนทนายความวาตางคดีใหรัฐสําหรับคดีท่ีเกินอํานาจท่ีจะทําการ
เปรียบเทียบปรับ  แทนท่ีจะรอผลของคดีจากพนักงานสอบสวนเพียงอยางเดียว  ซึ่งอาจทําใหคดี       
ขาดอายุความ  อีกท้ังพนักงานสอบสวนเองก็มิไดมีความรูความชํานาญในกฎหมายจัดหางานและ         
คุมครองคนหางานโดยตรง  การแตงต้ังใหพนักงานเจาหนาท่ีกรมการจัดหางานวาตางคดีแทนรัฐ         
ยังเปนการทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว  คลองตัว  และแบงเบาภาระของพนักงาน
อัยการอีกดวย 
 4.ในกรณีของบุคคลท่ีจะตองรับผิดทางอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ซึ่ง
บัญญัติวา “ถาผูกระทําความผิดท่ีจะตองรับโทษตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานเปนนิติ
บุคคลใหกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการรวมรับผิดกับนิติบุคคลนั้นดวย” ใครบางที่จะเปน
ผูแทนนิติบุคคลที่จะตองรวมรับผิดกับในการกระทําของนิติบุคคลนั้นๆ จะเปนกรรมการโดยทั่วไป
ซึ่งมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือใน
กรณีเปนหางหุนสวนจํากัดหุนสวนทั่วไปจะตองรวมรับผิดกับหุนสวนผูจัดการหรือไม ซึ่งผูเขียน
เห็นวา ควรจะรวมถึงกรรมการทุกคน  ไมจํากัดวาจะตองเปนกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวน         
ผูจัดการเทานั้น เพราะในทางปฏิบัติแลว  กรรมการโดยทั่วไปที่ไมใชกรรมการผูจัดการ  ก็มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินการของนิติบุคคลอยูดวย  ประกอบกับเมื่อไดพิจารณาถึงประมวลกฎหมาย         
แพงและพาณิชย  มาตรา  70  วรรคสองซึ่งบัญญัติวา “ ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออก
โดยผูแทนของนิติบุคคล ”  รวมถึง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1168  ซึ่งบัญญัติวา “ 
กรรมการตองใชความเอ้ือเฟอ  สอดสอง  อยางบุคคลคาขาย ดวยความระมัดระวังในการประกอบ
กิจการของบริษัทนั้น ”   ซึ่งจะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวก็ไมไดบัญญัติวากรรมการของนิติบุคคล 
ผูที่ตองรับผิดตามกฎหมายนั้น จะตองเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเทานั้น             
ซึ่งก็หมายความวาใหกรรมการทุกคน ไมวาจะเปนกรรมการผูมีอํานาจดําเนินกิจการของบริษัท
โดยทั่วไปและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทที่มีอํานาจในการจัดการใหใชความ
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ระมัดระวังในการประกอบกิจการของตนใหดีที่สุด อีกทั้งการใหกรรมการโดยทั่วไปมีสวนรวมรับ
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ก็เพื่อเปนการปองกันมิใหมีการใชนิติบุคคลเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและ
ยังเปนการกระตุนใหผูถือหุนหรือกรรมการทุกคนคอยระมัดระวังในการเลือกและควบคุม
กรรมการมากย่ิงข้ึน คอยระมัดระวังมิใหกรรมการผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลกระทํา             
ความผิดอาญา  ทั้งนี้  ยังเปนการปองกันไมใหกรรมการผูมีอํานาจจัดการปฏิเสธความรับผิดวา     
ตนไมมีสวนรวมรูเห็นการกระทําผิดของนิติบุคคล  หรือปฏิเสธวาตนไมไดเปนผูสั่งการ หรือใน
กรณีที่บริษัทมีผูแทนนิติบุคคลหลายคนที่มีอํานาจ  แตไมมีใครยอมรับเปนผูแทนนิติบุคคล        
ในการดําเนินคดีก็จะไดดําเนินคดีกับกรรมการทุกคนเพื่อเฉล่ียความรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดข้ึน  หรือการเปล่ียนตัวกรรมการผูมีอํานาจ  กรรมการคนใหมซึ่งไมไดรวมกระทําความผิดก็
ไมตองรับผิดเปนการสวนตัว  แตคงตองรับผิดในฐานะกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ในขณะนั้น ซึ่งในกรณีนี้คงตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันปญหาของการ
ไมมีตัวจําเลยมาศาลหรือการปฏิเสธความรับผิดของกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลในขณะท่ี   
ปรากฏวามีการกระทําความผิดโดยนิติบุคคล นั้น  ฉะนั้น  การกําหนดใหกรรมการทุกคนตอง      
รวมรับผิดชอบรวมกับนิติบุคคลจึงอาจเปนแนวทางในการแกไขปญหาของการหาตัวผูแทน       
นิติบุคคลที่ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลได  เวนแตกรรมการผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวาใครเปน
ผูสั่งการโดยตรง   

5. ในกรณีของโทษท่ีจะใชบังคับแกนิติบุคคล  เน่ืองจากนิติบุคคลเปนเพียงบุคคลท่ี
กฎหมายสมมุติขึ้นนิติบุคคลจึงไมสามารถกระทําความผิดบางประเภท หรือรับโทษบางประเภทได
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานก็ไมไดกําหนดโทษสําหรับ
นิติบุคคลไวเปนการเฉพาะ ดังน้ัน การจะนําโทษท่ีกําหนดไวสําหรับบุคคลธรรมดาบางชนิด เชน 
โทษประหารชีวิต  โทษจําคุก  และโทษกักขัง  จึงไมสามารถนํามาใชกับผูกระทําความผิดท่ีเปน      
นิติบุคคลได ฉะน้ัน  เพ่ือใหมีการควบคุมนิติบุคคลใหอยูในกรอบของความรับผิด ท่ีรัฐสามารถ
ดําเนินการลงโทษไดอยางสัมฤทธิ์ผล จึงตองกําหนดบทลงโทษสําหรับนิติบุคคลไวเปนการเฉพาะ
ตางหากจากโทษทางอาญาของบุคคลธรรมดา ซึ่งในประเทศฝร่ังเศส ไดมีการกําหนดโทษทางอาญา
สําหรับนิติบุคคลไว หลายกรณี  เชน การลงโทษปรับนิติบุคคลมากกวาบุคคลธรรมดา  5  เทา  การยุบ
กิจการ      การปด   กิจการ  การริบทรัพยสิน  สําหรับกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน ไมมีบท
กําหนดโทษผูกระทําความผิดท่ีเปนนิติบุคคลไวโดยเฉพาะ  จึงลงโทษนิติบุคคลไดเพียงเทาท่ีกฎหมาย       
เปดชอง  ซึ่งก็คือ  โทษปรับเพียงประการเดียว  แมวาจะมีการลงโทษทางทะเบียนโดยการสั่งให         
ผูรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  สั่งพักใชใบอนุญาต   สั่งเพิกถอน          
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ใบอนุญาตแลวก็ตาม  ท้ังน้ี โดยการบัญญัติบทกําหนดโทษเพ่ิมเติมแกผูกระทําความผิดท่ีเปน          
นิติบุคคลใหครอบคลุมถึงผูบริหารนิติบุคคลดวยวา  “ ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคลจะตอง        
ไดรับโทษ ตามความรายแรงแหงการกระทําความผิด โดยการควบคุมกิจการ ปรับ  ริบทรัพยสิน             
ยุบกิจการ ปดกิจการ หรือเพิกถอนใบอนุญาต และใหโทษดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงถึงคุณสมบัติ
ของผูแทนนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจดําเนินกิจการท่ัวไปในการประกอบธุรกิจจัดหางานของนิติบุคคล
น้ันๆ ดวย”  โดยอาจมีมาตรการตอเน่ืองใหผูกระทําความผิดไดหลาบจํา  ดวยการปดประกาศ        
ปายโฆษณาทางหนังสือพิมพหรือสื่อวิทยุ โทรทัศน วาเปนผูกระทําความผิด ดวยคาใชจายของ       
นิติบุคคลท่ีเปนผูกระทําความผิดน้ันเอง  และหากนิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานเดียวกันซ้ําซาก      
ก็อาจเปนเหตุใหตองถูกปรับเปนทวีคูณจากจํานวนคร้ังท่ีกระทําความผิด  เมื่อลงโทษดวยการทําให      
นิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดขาดความนาเชื่อถือแลว  อาจจะทําใหนิติบุคคลและ         
ผูแทนนิติบุคคลเกรงกลัวตอบทลงโทษ และจะคอยสอดสองดูแลการดําเนินกิจการของตนเองใหเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมาย และทายท่ีสุดนิติบุคคลก็จะไมตกเปนเครื่องมือในการประกอบความผิดโดย          
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจดําเนินกิจการท่ัวไปของนิติบุคคลในการประกอบธุรกิจจัดหางาน            
อีกตอไป  ซึ่งในหลายๆ ประเทศก็ไดนําวิธีน้ีไปใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นอกจากน้ีผูเขียนยังมีความเห็นในเชิงเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับ               
นิติบุคคลข้ึนเปนการเฉพาะ  กลาวคือ 

 
ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีออกมาตรการ หรือกลไกทางอาญาใหผูบริหารนิติบุคคล           

มีสวนรวมรับผิดกับนิติบุคคล เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชกําหนดการกูยืม       
อันเปนการฉอโกงเงินประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
แตรัฐกลับไมมีมาตรการรองรับท่ีชัดเจนเทาท่ีควร ผูเขียนเห็นวาควรมีการจัดต้ังองคกรใดองคกรหน่ึง        
เขามารองรับ โดยรัฐอาจกําหนดเปนกฎหมายเฉพาะท่ีมีผลใชบังคับกับนิติบุคคลทุกประเภทขึ้น  และให
องคกรดังกลาว  คอยติดตาม  ควบคุม  ดูแล  การกระทําท้ังหลายของนิติบุคคล และเม่ือปรากฏวา           
นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดองคกรท่ีจัดต้ังขึ้นเฉพาะน้ี ก็ทําหนาท่ีเสมือนกระบวนการยุติธรรม          
แยกตางหาก แตกตางจากกระบวนยุติธรรมท่ีใชบังคับกับบุคคลธรรมดา ดวยเหตุเพราะการกระทํา         
ความผิดของนิติบุคคลมีความซับซอนกวาการกระทําความผิดโดยบุคคลธรรมดา กระบวนการในการ       
หาพยานหลักฐานก็คอนขางยุงยากกวา ดังน้ัน หากมีกฎหมายสําหรับใชบังคับกับนิติบุคคลขึ้น
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เปนการเฉพาะและจัดต้ังองคกรในการตรวจสอบนิติบุคคลขึ้นรองรับโดยมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความ      
เชี่ยวชาญพิเศษเก่ียวกับนิติบุคคล อาจจะทําใหการควบคุม ดูแล รวมถึงการดําเนินคดีกับนิติบุคคล    สามารถ
กระทําไดอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากกวาปจจุบัน 
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