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 Job seekers deception to work overseas is considered one kind of economic crimes 
that extremely affects economic and societal security of the country. Since this crime 
generates a large amount of income, the number of offenders has significantly increased. 
Eventually, it becomes domestic organized crime and transnational organized crime. 
Although there is the Recruitment and Job Seekers Protection Act B.E. 2528 (amended by 
the Recruitment and Job Seekers Protection Act (No.2) B.E. 2537) that protects job seekers, 
there are problems and obstacles in the enforcement of this law. As a result, offenders can 
still launder such income and use it as the capital to commit other criminal offenses. This will 
cause the criminal circle which is difficult to arrest and eradicate.   
 
 Consequently, the effective legal measure to prevent and suppress job seekers 
deception to work overseas is indispensable. One legal measure is the Anti-Money 
Laundering Act B.E. 2542. As this law provides rigorous criminal sanctions and effective civil 
forfeiture measure, it is expected that the number of offenders will be diminished and money 
laundering will restrained. So, it is necessary to provide offenses of deceive job seekers to 
work overseas as one of the predicate offenses in the Anti-Money Laundering Act B.E.2542 
to solve the job seekers deception to work overseas problem.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
ปจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่สูงขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอรูปแบบ

เทคนิค วิธีการ และความรายแรงของการประกอบอาชญากรรม  อาชญากรรมธรรมดาซึ่งมีรูปแบบ
การกระทําความผิดที่ไมสลับซับซอนไดพัฒนาไปสูอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีรูปแบบในการ
กระทําความผิดที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น อาชญากรรมธรรมดาซึ่งเคยมุงตอผลตอบแทนเปนเงิน
หรือทรัพยสินจํานวนไมมากไดกลายเปนอาชญากรรมที่มุงตอผลตอบแทนมูลคามหาศาล รวมทั้ง
อาชญากรรมที่เคยมีเครือขายเพียงในประเทศก็มีการพัฒนาไปสูอาชญากรรมขามชาติในลักษณะ
ขององคกรอาชญากรรม (organized crime) และมีการนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทํา
ความผิดเขาสูกระบวนการฟอกเงินโดยการโอนหรือเปล่ียนสภาพดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหดูวาเงิน
หรือทรัพยสินเหลานั้นไดมาโดยชอบดวยกฎหมายแลวนําไปใชเปนทุนในการกระทําความผิดตอไป 
จึงทําใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม     

 
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ประเภทหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปจจุบันการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดขยายตัวเปนวงกวาง
ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยมี
วิธีการและรูปแบบในการหลอกลวงที่หลากหลาย สลับซับซอน ทําใหสังเกตเห็นหรือพบความผิด 
ไดยาก นอกจากนี้ลักษณะของการกระทําความผิดนั้นมักทําในรูปของขบวนการหรือองคกร
อาชญากรรมโดยผูรับอนุญาตจัดหางานเอง บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มิไดรับอนุญาตใหจัดหางาน 
สายหรือนายหนาจัดหางาน นายจางในตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบางคนที่ทุจริตอาจ
เปนผูเขารวมในการกระทําความผิดดวย ซึ่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศนี้ยังกอใหเกิดผลตอบแทนจํานวนมหาศาล หากมีการนําเอาเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดดังกลาวมาใชในชีวิตประจําวันโดยผานกระบวนการฟอกเงิน
เพื่อนําเงินกลับเขาสูระบบการเงินปกติและใชเปนทุนในการประกอบความผิดตอไปจะกอใหเกิด
เปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม แมปจจุบันประเทศไทยจะ
มีกฎหมายที่ใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
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คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537 ก็ตาม แตปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมวาจะเปนปญหา
การหลอกลวงเรียกหรือรับเงินคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานแลวไมสงไปทํางานหรือสงไป
ทํางานแตไมไดงานทําหรือไดงานที่ไมตรงตามสัญญาหรือไดรับคาจางหรือสวัสดิการต่ํากวาที่    
ตกลงไว, ปญหาการเรียกหรือรับเงินคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานเปนการลวงหนาเปน
ระยะเวลานานกอนสงไปทํางานเพื่อแสวงหาประโยชนจากเงินของคนหางาน, ปญหาการเรียกเก็บ
คาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานเปนจํานวนที่สูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว รวมทั้ง
ปญหาการลักลอบจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมายก็
มิไดลดลงแตอยางใด แตกลับมีการหลอกลวงเพิ่มมากขึ้นทําใหคนหางานและครอบครัวตอง     
สูญเสียทรัพยสินเงินทองตลอดจนที่ดินทํากินและกอใหเกิดหนี้สินลนพนตัว ทั้งนี้เนื่องจากคนหา
งานสวนใหญมักเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาแตมีคานิยมในการเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศโดยขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนของการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ทําใหผูรับ
อนุญาตจัดหางาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มิไดรับอนุญาตใหจัดหางาน สายหรือนายหนาจัดหา
งาน นายจางในตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่ทุจริตอาศัยโอกาสดังกลาว    
หลอกลวงคนหางานเพื่อใหไดมาซึ่งคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานในตางประเทศและ
แสวงหาประโยชนตางๆ จากคนหางาน ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน       
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เองก็ยังมีปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช      
บทบัญญัติหลายมาตราไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ตามความเปนจริง จึงทําใหผูดําเนินธุรกิจจัดหางานหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมายจนนําไป
สูการหลอกลวงคนหางาน ดังนั้นหากปลอยใหปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศเพิ่มมากขึ้นยอมสรางความเดือดรอนและความเสียหายใหแกคนหางานรวมทั้งสงผล
กระทบตอความมั่นคงของประเทศในดานเศรษฐกิจและกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาในอนาคต 

 
  ดวยเหตุปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาจึงนํามาซึ่งแนวความคิดที่วาควรหรือไมที่จะนําเอา  
มาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมุงตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไมวาจะเปน     
มาตรการทางอาญาที่กําหนดใหการกระทําความผิดรายแรงที่มีผลตอบแทนสูงประเภทตางๆ เปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการลงโทษผู
สนับสนุนหรือผูชวยเหลือ ผูพยายามกระทําความผิดหรือผูสมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
ตลอดจนมาตรการลงโทษที่หนักขึ้นหากผูกระทําความผิดเปนผูมีตําแหนงหนาที่ราชการหรือหนาที่
ในการยุติธรรมหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้ง
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มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินในทางแพงไมวาจะเปนการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด รวมทั้งการขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินมา
ใชบังคับกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ โดย
การกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปนความ
ผิดมูลฐานเพิ่มข้ึนจากเดิมที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.2542 เพื่อทําใหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจัยวาสถานการณเกี่ยวกับการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศในปจจุบันมีเหตุผลและความจําเปนตลอดจนมีความเปนไปได
เพียงใดที่จะนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช
บังคับกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ทั้งนี้
เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.เพื่อศึกษาถึงลักษณะความผิดมูลฐานและหลักการของกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและของตางประเทศ  

2.เพื่อศึกษาถึงหลักการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 รวมทั้งศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยตลอดจน
ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศในปจจุบัน 

3.เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 

4.เพื่อกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 

การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่งที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แมในปจจุบัน
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จะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537 ใหความคุมครองแกคนหางานอยูแลวก็ตาม แตกฎหมายดังกลาวยังมีปญหาและอุปสรรคใน
การบังคับใชทําใหไมสามารถแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได
เทาที่ควร ถานําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิซึง่มุงตดั
วงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
มาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยการ
กําหนดใหเปนความผิดมูลฐาน จะทําใหการบังคับใชกฎหมายและการแกไขปญหาการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษาถึงมาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินเพื่อนําเอามาตรการของกฎหมายดังกลาวมาใชในการแกไขปญหาการหลอกลวง    
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 โดยมุงศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางาน
ไทยเพื่อไปทํางานในตางประเทศ  
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 
1.ทราบถึงลักษณะความผิดมูลฐานและหลักการของกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและของตางประเทศ  
2.ทราบถึงหลักการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2537 รวมทั้งทําใหทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยตลอดจน
ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศในปจจุบัน 

3.ทราบถึงความเปนไปไดในการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ   
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ  

4.ทราบแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
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1.6 วิธีการดําเนินการวิจัย 
  

ศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Document Research) โดยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหจาก
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ, หนังสือ, วิทยานิพนธ, บทความเอกสารอางอิงทางกฎหมายทั้งภาษา
ไทยและภาษาตางประเทศ  ตลอดจนรายงานการสัมมนาและขอมูลทางอินเตอรเนต 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 
2.1 สาเหตุที่ทําใหคนหางานตัดสินใจเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
 
 เมื่อประมาณป พ.ศ.2539 ประเทศไทยประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ สถานประกอบ
การหลายแหงตกอยูในสภาวะการขาดทุน มีการลดตนทุนในการผลิตโดยการลดจํานวนพนักงาน
และมีการเลิกจางพนักงานไปในที่สุด ในขณะเดียวกันมีผูจบการศึกษาเขาสูตลาดแรงงานเปน
จํานวนมาก เมื่อตําแหนงงานมีนอยแตความตองการทํางานมีเปนจํานวนมากจึงทําใหเกิดปญหา
การวางงานอยางรุนแรงขึ้นและนํามาซึ่งคานิยมในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศเนื่องจาก
ระดับคาจางและเงินเดือนในตางประเทศนั้นมีอัตราสูงกวาเมื่อเทียบกับการทํางานในประเทศซึ่ง
ถือเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญที่ทําใหคนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศเพื่อแสวงหารายไดที่
สูงขึ้น ประกอบกับคนหางานสวนใหญมักมาจากชนบทและมีฐานะยากจนจึงทําใหตองดิ้นรนเพื่อ
อพยพไปอยูถิ่นใหมซึ่งมีความคาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มข้ึนจึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนหางาน
ตัดสินใจเดินทางไปทํางานในตางประเทศและสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่คนหางานนิยมเดิน
ทางไปทํางานในตางประเทศก็เนื่องมาจากคานิยมของคนหางานไทยที่คาดหวังวาการเดินทางไป
ทํางานในตางประเทศจะสามารถยกระดับหรือฐานะความเปนอยูของตนและครอบครัวใหดีข้ึนจน
เปนที่ยอมรับของชุมชนไดดังที่เห็นตัวอยางจากเพื่อนบานซึ่งเดินทางไปทํางานในตางประเทศแลว
ประสบความสําเร็จจึงเกิดคานิยมขึ้นมาใหมในชนบทวาการเดินทางไปทํางานในตางประเทศเปน
ส่ิงจําเปนเพราะนอกจากจะมีรายไดเพิ่มข้ึนแลวยังไดประสบการณใหมๆ จากตางประเทศและเปน
ที่ยอมรับนับถือของชุมชนดวย โดยการเดินทางไปทํางานในตางประเทศนี้คนหางานสวนใหญมัก
ไดรับการชักชวนจากสายหรือนายหนาจัดหางานหรือมีคนแนะนําใหไป ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรปุ
ไดวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนหางานตัดสินใจเดินทางไปทํางานในตางประเทศก็คือ 

1.ความอยากมีฐานะที่ดีข้ึน 
2.การมีสายหรือนายหนามาชักชวนไป 
3.มีคนแนะนําใหไป 
4.ตามเพื่อน 
5.อยากหาประสบการณใหมๆ 
จากสาเหตุสําคัญดังกลาวขางตนจึงทําใหจํานวนคนหางานที่ตองการเดินทางไปทํางานใน

ตางประเทศมีมากกวาจํานวนตําแหนงงานที่นายจางในตางประเทศตองการ จึงนําไปสูปญหาการ
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หลอกลวงคนหางานในรูปแบบตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอยางมากในปจจุบัน 
 
2.2 รูปแบบและวิธีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
  
 รูปแบบและวิธีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมีวิธีการที่แตกตาง
กันออกไปเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ซึ่งอาจแบงลักษณะรูปแบบและวิธีการหลอกลวงไดดังนี้1  
 
 2.2.1 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยผูรับอนุญาตจัดหา
งาน  
 
 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยผูรับอนุญาตจัดหางานนั้นมักใช
วิธีการปดบังขอเท็จจริงทั้งหมดหรือบางสวน หรือแจงใหคนหางานทราบขอความอันเปนเท็จ      
ทั้งหมดหรือบางสวนโดยใชสายหรือนายหนาจัดหางานเปนเครื่องมือในการชักชวนใหคนหางาน
หลงเชื่อโดยใชวิธีการขมขูหรือยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารสําคัญตางๆ ของคนหางานที่หลงเชื่อ
ไวใหยอมจายเงินหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกผูหลอกลวงโดยมักมีลักษณะและวิธีการ
หลอกลวงดังนี้ 
 
 1.การรับสมัครงานและเรียกเก็บเงินคาบริการและคาใชจายจากคนหางานลวงหนา 
     - เรียกหรือรับเงินจากคนหางานแลวไมจัดสงคนหางานไปทํางานจริงเนื่องจากบริษัทจัด
หางานเองอาจมีปญหาทางการเงินหรือถูกรองเรียนแลวปดบริษัทหลบหนีไปหรือเนื่องจากไมมี
ตําแหนงงานจริง 
     - เรียกหรือรับเงินจากคนหางานแลวประวิงเวลาไมสงคนหางานไปทํางานโดยเร็ว และ
ใชวิธีการทําสัญญาที่มีระยะเวลาถาไมไดเดินทางแลวจะคืนเงินใหเชนภายใน90วันหรือ100วัน 
แลวหมุนเงินของคนหางานใหมคืนใหแกคนหางานเกา 
     - เรียกหรือรับเงินลวงหนาโดยไมมีการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง เชน ออกใบเสร็จรับ
เงินนอยกวาจํานวนเงินที่เก็บ หรือลงวันที่ลวงหนา หรือออกใบเสร็จเปนชวงๆ โดยการรับเงินชวง  

                                                  
 

1 โอมเดช เอกบุตร, แนวทางการปองกันการหลอกลวงคนหางานไปทํางานตางประเทศ 
(กรุงเทพมหานคร:กรมการจัดหางาน,2546),หนา 33-36. 
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ถัดไปจะขอใบเสร็จเดิมคืนแลวออกใบเสร็จใหมรวมยอดเงินกับใบเสร็จเดิมเพื่อใหวันที่รับเงินขยาย
ออกไปตามใบเสร็จฉบับใหม ทั้งนี้โดยมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย 
     - ใหสายหรือนายหนาจัดหางานที่มิไดจดทะเบียนเรียกหรือรับเงินลวงหนาโดยอางวา
เปนคาใชจายตางๆ เชน คามัดจําวีซา คาตรวจโรค คาตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ และยึดหนังสือเดินทาง
และเอกสารตางๆ ของคนหางานไว เมื่อเกิดปญหาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบวาสายหรือนายหนา
จัดหางานเถื่อนนั้นไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทจัดหางานและโยนความรับผิดใหสายหรือนายหนา
จัดหางานเถื่อน 
     - รับสมัครคนหางานแลวสงตอใหบริษัทจัดหางานอื่นโดยการทําตัวเปนนายหนา 
  

2.การเก็บเงินคาบริการเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
 บริษัทจัดหางานสวนมากมักอางวามีความจําเปนที่จะตองเก็บคาบริการสูงกวาที่กฎหมาย
อนุญาตเพราะมิฉะนั้นจะไมคุมกับการดําเนินธุรกิจ โดยใชวิธีการแยกใบเสร็จรับเงินโดยจะออกใบ
เสร็จเทาที่กฎหมายอนุญาตสวนที่เหลือจะออกใบรับเงินในรูปแบบอ่ืนๆ เชน สัญญากูยืมเงิน      
ใบเสร็จชําระหนี้เร่ืองอื่นๆ หรือเช็คธนาคารลงวันที่ลวงหนา เปนตน 
  

3.การโฆษณา ประชาสัมพันธ ที่เกินความจริง 
 มีการใหขอมูลตําแหนงงานที่จะจัดสงไปมากกวาตําแหนงงานที่มีอยูจริง หรือใหขอมูล
สภาพการไปทํางานเกินความจริงโดยการประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพและเลี่ยงการขอ
อนุญาตนายทะเบียนในการโฆษณา แจกเอกสารเปนแผนพับหรือใบปลิว เปนตน 
  

4.ใหคนหางานทําสัญญา2ฉบับทําใหคนหางานไดรับคาจาง ตําแหนงงาน และสวัสดิการ
ไมตรงตามสัญญา 
     - มีการตกลงรวมมือกับนายจางเปนการลวงหนาเพื่อหลอกลวงเจาหนาที่และคนหางาน 
     - มีการเปลี่ยนสัญญาใหคนหางานกอนขึ้นเครื่องบิน 
     - มีการเปลี่ยนสัญญาจางโดยบังคับดวยวิธีการตางๆ ใหคนหางานลงนามมิฉะนั้นจะไม
ใหเดินทาง 
  

5.การนําคนหางานลักลอบเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
     - โดยใหคนหางานเดินทางไปในรูปนักทองเที่ยวหรือการไปเยี่ยมญาติโดยอางวามิไดไป
ทํางาน เมื่อครบกําหนดวีซาก็ลักลอบทํางานตอไป 
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     - ใหคนหางานเดินทางโดยไมผานดานตรวจคนเขาเมืองตามที่กฎหมายกําหนดโดย
เฉพาะภาคใตเพื่อลักลอบเดินทางไปประเทศมาเลเซีย หรือ สิงคโปร 
     - การลักลอบไปทํางานในฐานะนักแสวงบุญโดยมักเกิดกับผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง
เขาประเทศซาอุดิอาระเบียโดยใชวีซาที่ออกใหชาวมุสลิมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจแลวถือ
โอกาสอยูทํางานในเมืองตางๆ ของประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 

2.2.2 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยบุคคล กลุมบุคคล 
หรือบริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางาน 

 
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยบุคคล กลุมบุคคล หรือบริษัทจัด

หางานที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางานนั้นอาจกระทําโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
กระทํา โดยใชวิธีการชักจูงใจใหคนหางานหลงเชื่อวาสามารถดําเนินการใหคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศไดและยินยอมจายเงินหรือทรัพยสินใหแกผูหลอกลวง โดยอาจแอบอางวารูจักหรือเปน
ตัวแทนของบริษัทจัดหางานที่จัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศหรือเปนตัวแทนของ      
นายจางในตางประเทศมารับคนงานเพิ่ม และในการชักชวนนั้นอาจจะแอบแฝงอยูกับบริษัทจัดหา
งานที่จดทะเบียนถูกตองหรือไมก็ได ซึ่งรูปแบบและวิธีการหลอกลวงคนหางานโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคล(สายหรือนายหนาจัดหางานเถื่อน)นี้มักมีลักษณะดังนี้ 
  

1.การหลอกลวงโดยสายหรือนายหนาจัดหางานในทองถิ่นเดียวกัน 
     - โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อยูในทองถิ่นใชวิธีการหลอกลวงใหคนหางานเชื่อวา
สามารถสงไปทํางานตางประเทศไดจริง 
     - อางและแสดงหลักฐานวารูจักหรือเปนตัวแทนบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกตอง 
     - อางและแสดงหลักฐานวาเคยไปทํางานในตางประเทศมาแลวและไดรับมอบหมาย
จากนายจางตางประเทศใหมาหาคนงานให 

ซึ่งการกระทําดังกลาวเมื่อคนหางานทราบวาถูกหลอกและสูญเสียเงินไปแลว ผูหลอกลวง
เหลานี้จะมีอุบายวาตนก็ถูกหลอกเชนเดียวกันและหาทางประนอมหนี้ 

    - กลุมผูหลอกลวงจะรวมกับนายทุนโดยใหคนในพื้นที่หรือคนที่เคยไปทํางานในตาง
ประเทศหรือเคยเปนลูกจางของบริษัทจัดหางานที่ถูกตองตามกฎหมายไปชักชวนคนหางานโดยให
จายเงินคาบริการจํานวนหนึ่งกอนสวนที่เหลือใหนําโฉนดที่ดินมาวางแทน โดยกลุมผูหลอกลวงจะ
มีนายทุนมารับจํานองโดยมิตองทําสัญญาจํานองที่สํานักงานที่ดินแตจะมีเอกสารใหคนหางานที่
ถูกหลอกลวงลงชื่อมอบอํานาจใหนายทุนไปดําเนินการแทน แตปรากฏวาเมื่อมีการสมัครและจาย
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เงินพรอมทําสัญญาจํานองเสร็จแลวก็มักไมไดเดินทางไปทํางานตามที่ตกลงและที่ดินก็ติดจํานอง
กับนายทุน หรือกรณีใหคนหางานจายคาบริการไวจํานวนหนึ่งสวนจํานวนที่เหลอืผูหลอกลวงจะพา
คนหางานไปเปดบัญชีธนาคารโดยจัดการใหทุกอยางจากนั้นใหคนหางานเก็บสมุดบัญชีธนาคาร
และบัตรเอทีเอ็มปลอมไวโดยไมบอกรหัสบัตรเอทีเอ็มแกคนหางาน จากนั้น2-3เดือนเมื่อคนหางาน
ไปตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชีที่เปดไวก็จะพบวาไมมีเงินเหลืออยูเลยเนื่องจากผูหลอกลวงไดใช
บัตรเอทีเอ็มจริงที่เก็บไวกดเงินไปหมดแลว 

 
2.การหลอกลวงโดยสายหรือนายหนาจัดหางานตางทองถิ่น 
    - มักใชวิธีการแตงตัวภูมิฐานมีหลักทรัพยใหคนหางานเชื่อถือและยอมจายเงินใหลวง

หนา มีการแสดงเอกสารหลักฐานใหเชื่อวาเปนผูแทนจากนายจางในตางประเทศสามารถสงคนหา
งานไปทํางานในตางประเทศไดจริงโดยการแอบอางนั้นจะมีรูปภาพประกอบเพื่อใหเกิดความ     
นาเชื่อถือหรือมีการจัดทําเอกสารขึ้นมาเองและในบางรายสามารถสงใหเดินทางไปตางประเทศได
จริงแตไมมีงานใหทําหรือมีงานใหทําแตไดสวัสดิการหรือคาจางต่ํากวาที่ตกลง 
     - ใชวิธีการเชาอาคารเปดสํานักงานเพื่อหลอกลวงใหคนหางานมาสมัครงานและจาย
เงินเมื่อไดจํานวนตามที่ตองการแลวก็ปดสํานักงานหลบหนีไป 
     - ใชผูที่เคยไปทํางานในตางประเทศมาแลวหรือเคยเปนลูกจางหรือตัวแทนของบริษัท
จัดหางานที่ถูกตองตามกฎหมายมากอนเปนสายไปหลอกลวงคนหางานโดยจะใชสถานที่ของหาง
สรรพสินคา ศูนยอาหารเปนที่นัดหมายสมัครงานและจายเงินคาบริการ เมื่อไดคาบริการแลวก็จะ
หลบหนีไป 
  

3.การหลอกลวงโดยอางเปนนิติบุคคล 
     - มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมายแตมิใชบริษัทจัดหางานและ
ดําเนินการประกาศรับสมัครคนหางานผานทางสื่อตางๆ หรือลงในอินเตอรเนต เมื่อคนหางานหลง
เชื่อวามีงานจริงก็จะเรียกรับเงินโดยอางวาเปนคาประกันและคาใชจายตางๆ ที่ใชในการติดตอ  
นายจางในตางประเทศแลวนัดหมายวาในชวง2-3เดือนจะประกาศผลแลวก็ปดกิจการหลบหนีไป
     - จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลวเปดรับสมัครบุคคลทั่วไปโดยอางวาสามารถจัดสงไป
ทํางานในตางประเทศไดและเมื่อเรียกเก็บเงินแลวก็ไมสามารถจัดสงไปทํางานไดจริง 
     - จดทะเบียนเปนนิติบุคคลและรวบรวมรับสมัครคนหางานแลวสงตอใหบริษัทจัดหา
งานที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 
     - จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลวรับสมัครและเรียกเก็บเงินจากคนหางานแลวลักลอบสง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต เชนการลักลอบไปในฐานะนักทองเที่ยว 
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นักแสวงบุญ เมื่อพาไปถึงประเทศที่ตกลงวาจะใหไปทํางานแลวก็ปลอยคนหางานทิ้งไวหรือปลอย
ใหตํารวจตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศนั้นๆ จับกุมตัวและสงกลับประเทศไทย 
     - อางตนเปนนิติบุคคลแตไมใชบริษัทจัดหางานโดยใชวิธีปลอยเงินใหกูเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศโดยใหทําสัญญาจํานองที่ดินเพื่อเปนประกันและแสวงหาประโยชนจากที่ดินนั้น 
 
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศทั้งที่เกิดจาก
บริษัทจัดหางาน สายหรือนายหนาจัดหางาน นายจางในตางประเทศ เจาหนาที่ของรัฐบางคนที่
ทุจริตหรือความรูเทาไมถึงการณของคนหางานที่ไมศึกษาหรือทําความเขาใจในวิธีการและขั้นตอน
ของการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ จึงกอใหเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศและการแสวงหาผลประโยชนตางๆ จากคนหางาน ซึ่งการหลอกลวงคน     
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนี้ยอมสงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติในดานตางๆ
ดังนี้2 
 
 2.3.1 ผลกระทบดานสังคม 
 
 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศทําใหคนหางานผูถูกหลอกลวง
ตลอดจนครอบครัวตองสูญเสียทรัพยสินเงินทองเปนจํานวนมากรวมไปถึงที่ดินทํากินและกอใหเกดิ
หนี้สินลนพนตัวเนื่องจากการกูยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเปนคาบริการและคาใชจายใน
การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ และความสูญเสียดังกลาวถือเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด
ปญหาสังคมตามมาโดยเฉพาะปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และการคาประเวณี เปนตน
ซึ่งทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนอยลง นอกจากนี้การที่ตองสูญเสีย 
ทรัพยสินเงินทองรวมไปถึงที่ดินทํากินและการมีหนี้สินลนพนตัวนั้นยอมทําใหคนหางานผูถูก    
หลอกลวงตลอดจนครอบครัวเกิดความอับอาย เกิดภาวะเงินฝดเคืองขึ้นในครอบครัว กอใหเกิด
ความกดดันในดานตางๆ และทําใหเกิดปญหาการทะเลาะวิวาทและการหยารางตามมาและใน
บางครั้งคนหางานที่ถูกหลอกลวงบางรายอาจตองสูญเสียอิสระภาพเพราะถูกจับกุมและถูกจําคุก
ดําเนินคดีในตางแดนทําใหสภาพรางกายและจิตใจออนแอทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนแยลง 

                                                  
 

2 เร่ืองเดียวกัน, หนา 36. 



 12

  2.3.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
 
 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้ง
ตอตัวคนหางานผูถูกหลอกลวงเองและตอประเทศชาติ โดยคนหางานผูถูกหลอกลวงตองสูญเสีย
ทรัพยสินเงินทองจํานวนมากรวมไปถึงที่ดินทํากินเพื่อเปนคาบริการและคาใชจายในการเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศ และกอใหเกิดหนี้สินลนพนตัวจากการกูยืมเงินจากนายทุนทั้งในระบบ
และนอกระบบซึ่งตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวากฎหมายกําหนดไวมาก ทําใหคนหางานไมมี
รายไดเพื่อนํามาใชจายหรือลงทุนในดานตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ    
นอกจากนี้ทางราชการตองใชงบประมาณในการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศซึ่งถือเปนการสูญเสียงบประมาณแทนที่จะนํางบประมาณในสวนนี้ไป
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในดานอื่นๆ และในดานผูกระทําการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศเองนั้น หากมีการนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไป
โอนหรือแปรสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินเพื่อใหดูวาเงินหรือทรัพยสิน   
ดังกลาวนั้นเปนเงินสะอาดไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและมีการนํากลับไปเปนตนทุนในการ
กระทําความผิดอื่นๆ อีก ซึ่งยอมกอใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการปองกัน
และปราบปรามและสงผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศและมีผลตอความไว
วางใจของชาวตางชาติในการตัดสินใจเขามาลงทุนในประเทศดวย 
 
 2.3.3 ผลกระทบดานการเมืองการปกครอง 
 
 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นนอกจากจะสงผลกระทบตอตัว
คนหางานผูถูกหลอกลวงแลวประเทศชาติเองก็ไดรับผลกระทบดวย โดยรัฐบาลจะตองวางแผน
และกําหนดนโยบายตลอดจนดําเนินการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐในการปองกันและ  
ปราบปรามการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ อีกทั้งตองกําหนดแนวทางให  
ชัดเจนและกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเกรงกลัว นอกจากนี้ใน
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศบางครั้งอาจมีการลักลอบเดินทางไปทํางาน
โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวจึงอาจถูกจับกุมและถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศและทําใหหนวยงานของรัฐ
ตองประสานความรวมมือกันเพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ 
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2.4 สถิติขอมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศของประเทศ
ไทย 
 
 2.4.1 สถิติการรับเรื่องรองทุกขและการชวยเหลือคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537   

                                                                                                
รับเร่ืองรองทุกข การชวยเหลือ 

ป พ.ศ. จํานวนผูเสียหาย 
(คน) 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวนผูไดรับ
ความชวยเหลือ 

(คน) 

เงินที่ไดรับคืน 
(บาท) 

2542 9,385 399,404,123 4,199 123,159,576 
2543 6,542 421,709,990 4,641 144,663,687 
2544 9,179 595,388,997 3,799 139,315,578 
2545 7,266 479,050,312 3,434 136,007,399 
2546 8,214 691,692,402 4,802 163,005,336 

   ที่มา : กรมการจัดหางาน 
 

2.4.2 สถิติการดําเนินคดีอาญาแกผูฝาฝนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 

มีใบอนุญาต ไมมีใบอนุญาต 
ดําเนินคดีอาญา เปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดีอาญา ป พ.ศ. 

คดี ผูตองหา คดี ผูตองหา คาปรับ คดี ผูตองหา 
2542 18 36 3 6 18 338 627 
2543 62 129 16 32 83,000 395 1,083 
2544 5 10 3 6 17,000 398 766 
2545 10 18 10 18 97,000 351 449 
2546 12 13 0 0 0 459 718 

ที่มา : กรมการจัดหางาน 
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จากสถิติการรองทุกขของคนหางานตอกรมการจัดหางานจะเห็นไดวาจํานวนคนหางาน   
ผูรองทุกขจากป พ.ศ.2542-2546 มีจํานวนปละประมาณ 6,000-10,000 คน และกอใหเกิดความ
เสียหายปละประมาณ 400-700 ลานบาท และทางราชการสามารถใหความชวยเหลือโดยการ
เรียกรองเงินคืนใหกับคนหางานไดปละประมาณ 130-170 ลานบาท และจากสถิติการดําเนินคดี
อาญาแกผูฝาฝนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2537 ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นจะเห็นไดวาผู
กระทําความผิดสวนใหญเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มิไดรับอนุญาตใหจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ จากป พ.ศ.2542-2546 มีจํานวนผูตองหาที่มิไดรับอนุญาตใหจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศถูกดําเนินคดีอาญาปละประมาณ 400-1,100 คน จากจํานวนคดีทั้งหมดประมาณ
ปละ 300-500 คดี และในป พ.ศ.2542-2546 มีจํานวนผูตองหาที่เปนผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศถูกดําเนินคดีอาญาปละประมาณ 10-130 คน จากจํานวนคดีทั้งหมดปละ
ประมาณ 5-70 คดี  และมีคดีที่ทําการเปรียบเทียบปรับปละประมาณ 3-20 คดี โดยปรับไดปละ
ประมาณ 18-100,000 บาท 

 
 จะเห็นไดวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นสรางความเสียหาย
ในทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาลใหกับคนหางานผูถูกหลอกลวงและประเทศชาติ ดังนั้นปญหาการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจึงควรไดรับการแกไขอยางถูกวิธีและเรงดวนเพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตตอไป 
 
2.5 ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 3 
 
 แมวาการเดินทางไปทํางานในตางประเทศของคนหางานนั้นจะเปนการชวยดุลการคาของ
ประเทศไดทางหนึ่งเพราะคนหางานไทยไดสงเงินตราตางประเทศกลับสูประเทศทําใหเกิดการ
สะพัดของเงินตราในทองถิ่น เกิดการจางงาน เกิดการกระจายรายไดในระดับหมูบานและกอใหเกดิ
ธุรกิจตอเนื่องตามมามากมายก็ตาม แตปญหาที่เกิดจากการเดินทางไปทํางานในตางประเทศก็ยัง
คงมีอยูโดยเฉพาะปญหาการหลอกลวงคนหางานและการใหความคุมครองคนหางาน ซึ่งปญหา
                                                  
 

3 อนงคนุช มีศิริ, ส่ือประชาสัมพันธกับการปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงคนหา
งานไปทํางานตางประเทศ (กรุงเทพมหานคร:กรมการจัดหางาน,2545),หนา 29-32. 
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และอุปสรรคตางๆ ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีดังนี้ 

 
2.5.1 ปญหาดานคนหางาน 

 
ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ     

หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นสวนหนึ่งมาจากปญหาที่เกิดจากตัวคน      
หางานเองดวยซึ่งปญหาดังกลาวคือ 

1.คนหางานมีคานิยมในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศสูงแตขาดความรูความ    
เขาใจในข้ันตอนการเดินทางไปทํางานจึงทําใหตกเปนเหยื่อของผูหลอกลวงไดงาย ตลอดจนให
ความเชื่อถือบุคคลภายนอกที่เปนสายหรือนายหนาจัดหางาน เพื่อน คนรูจัก หรือญาติมากกวา         
เจาหนาที่ของรัฐ ทําใหคนหางานตองเสียคาบริการและคาใชจายที่สูงและบางครั้งถูกหลอกลวงให
เสียเงินแลวไมไดเดินทางไปทํางานหรือไดเดินทางไปตางประเทศแตไมไดงานหรือไดงานหรือคา
จางหรือสวัสดิการตางๆ ตํ่ากวาที่ตกลงกันไวในสัญญา 
 2.คนหางานจํานวนมากดอยโอกาสทางการศึกษา ไมรูหนังสือ จึงมักเชื่อคําพูดของบุคคล
ที่มาหลอกลวงมากกวาสนใจในรายละเอียดของเอกสารโดยเฉพาะเอกสารเปนภาษาอังกฤษ เมื่อ
เกิดปญหาขึ้นมาคนหางานจึงมักจะเสียเปรียบอยูเสมอ 
 3.คนหางานไมมีทางเลือกมากนักเนื่องจากสภาพครอบครัวยากจนตองดิ้นรนไปทํางานใน
ตางประเทศ แตยังไดรับขอมูลเกี่ยวกับการทํางานในตางประเทศไมมากนัก เชน ในเรื่องของบริษัท
จัดหางานที่ถูกตองตามกฎหมายหรือแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เปนตน จึงอาจทําใหตกเปนเหยื่อ
ของผูหลอกลวงไดงาย 
 4.คนหางานไมมีฝมือตามที่นายจางในตางประเทศตองการ บางคนพยายามใหไดงานทํา
โดยการปลอมแปลงเอกสารใบทดสอบฝมือซึ่งเปนการสรางปญหาใหกับตนเองเพราะเมื่อเดินทาง
ไปถึงตางประเทศแลวไมสามารถทํางานไดและถูกสงตัวกลับมาในที่สุด 

5.คนหางานขาดความรูภาษาตางประเทศทําใหมีปญหาในการสื่อสารระหวางการทํางาน
กับนายจาง 

6.คนหางานขาดการเตรียมพรอมในเรื่องสุขภาพ เมื่อไปทํางานทําใหเกิดปญหาไมผาน
การตรวจสุขภาพของประเทศนั้นๆ 

7.คนหางานที่มารองทุกขสวนใหญขาดหลักฐานประกอบการดําเนินคดีทําใหการดําเนิน
การจับกุมผูหลอกลวงตองเสียเวลาสืบหาพยานหลักฐานที่เชื่อไดวามีการกระทําความผิดจริง 
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2.5.2 ปญหาดานบริษัทจัดหางาน 
 
 ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ     
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศในดานบริษัทจัดหางานนั้นอาจเกิดขึ้นไดหลาย
ประการดังนี้ 
 1.ปญหาบริษัทจัดหางานสวนใหญมีขนาดเล็กและขนาดกลาง บริหารงานโดยบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งมีอํานาจตัดสินใจเพียงไมกี่คน ทําใหวิสัยทัศนการดําเนินธุรกิจดานนี้ไมกวางไกลและ
เปนระบบเพียงพอ 

2.ปญหาบริษัทจัดหางานไทยสวนใหญมีตลาดแรงงานในตางประเทศเปนตลาดเดียวกัน
และตําแหนงงานในตางประเทศมีอยูจํานวนจํากัดแตคนหางานมีความตองการเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศเปนจํานวนที่มากกวาจึงเปนชองทางใหผูหลอกลวงฉวยโอกาสหลอกลวงคนหางาน 

3.ปญหาบริษัทจัดหางานตองแขงขันซื้อตําแหนงงานจากนายหนาในตางประเทศทําให 
ตนทุนสวนหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทจัดหางานยังไมสามารถวางระบบการรับสมัครคนหา
งานไดอยางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทําใหยังตองพึ่งพาสายหรือนายหนาจัดหางานในการจัดสง
คนหางานโดยจะตองเสียคาบริการใหกับสายหรือนายหนาจัดหางานเหลานั้น ในที่สุดภาระคา
บริการและคาใชจายในการไปทํางานในตางประเทศก็จะตกอยูกับคนหางาน 
 4.ปญหาบริษัทจัดหางานบางรายมีพฤติกรรมเปนสายหรือนายหนาใหแกบริษัทจัดหางาน
ดวยกันเอง ดวยการรับสมัครหรือกักตุนคนหางานไวแลวนํามาเรขายใหบริษัทจัดหางานอื่นโดย
แลกกับคาตอบแทนเปนรายๆ ไป 
 5.ปญหาบริษัทจัดหางานบางรายทําการปลอมแปลงหรือสรางหลักฐานในการจัดสงคนหา
งานไปทํางานในตางประเทศเพื่อแลกกับการไดรับคาบริการและคาใชจายจากคนหางาน บางราย
แนะนําใหคนหางานเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายการเดินทางเขาไปทํางาน
ของบางประเทศที่มีขอหามมิใหคนงานที่เคยไปทํางานแลวกลับเขาไปทํางานอีกหรือเปนคนงานที่
เคยมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
 6.ปญหาบริษัทจัดหางานจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมเคยรูจักกับ   
นายจางที่แทจริงหรือไมไดตรวจสอบฐานะของนายจางให รวมทั้งบริษัทจัดหางานไมทราบสภาพที่
แทจริงของนายจางวาตองการคนงานไทยไปทํางานในตําแหนงอะไร จะไดรับคาจางเทาใด มี   
สวัสดิการอยางไร เปนตน 
 7.ในกรณีที่ไมสามารถหาคนงานไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจางตองการได บริษัท 
จัดหางานบางรายจะจัดสงคนหางานที่มีคุณสมบัติไมตรงตามที่นายจางตองการไปทํางานแทน ทํา
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ใหนายจางไดคนงานไปทํางานไมตรงกับประเภทของงาน บางรายถึงกับสงคนงานกลับประเทศ
และขาดความเชื่อถือฝมือคนงานไทยและมาตรฐานการคัดเลือกคนงานของบริษัทจัดหางาน 

8.ปญหาบริษัทจัดหางานบางรายทําการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลสภาพการ
ไปทํางานเกินความจริง ใหขอมูลจํานวนตําแหนงงานที่จะจัดสงไปมากกวาตําแหนงงานที่มีอยูจริง 
หรือแจงวานายจางในตางประเทศนั้นมีกิจการใหญโตมั่นคงและใหคาจางและสวัสดิการที่ดีทําให
คนหางานหลงเชื่อไดงาย 

9.ปญหาผูรับอนุญาตจัดหางานเอาเปรียบคนหางานโดยผูรับอนุญาตจัดหางานอาจตัด 
คาจางและสวัสดิการของคนหางานลงเพื่อจูงใจใหนายจางในตางประเทศรับคนหางานจาก   
สํานักงานของตนไปทํางาน หรือกรณีจัดสงคนหางานไปตางประเทศแลวกลับทอดทิ้งไมดูแลคนหา
งานที่สงไป ปลอยใหคนหางานมีปญหาหรือตกทุกขในตางประเทศ รวมทั้งปญหาการลักลอบจัด
สงคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมตรวจสอบสถานะของนายจางและสภาพการทํางาน
ทําใหคนหางานที่สงไปไดรับความยากลําบากในการทํางานและมีสภาพการดํารงชีวิตที่เลวราย 
 
 2.5.3 ปญหาดานสายหรือนายหนาจัดหางาน 
 
 สายหรือนายหนาจัดหางานถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการจัดหางานเพราะ
ทั้งคนหางานและบริษัทจัดหางานตางมีความจําเปนตองพึ่งสายหรือนายหนาจัดหางาน เนื่องจาก
คนหางานขาดความรูในเรื่องแหลงงาน ไมรูจักบริษัทจัดหางาน อีกทั้งไมมีความรูความเขาใจใน 
ข้ันตอนการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ดังนั้นคนหางานจึงตองพึ่งพาสายหรือนายหนาจัดหา
งาน สวนบริษัทจัดหางานเองก็ตองพึ่งสายหรือนายหนาจัดหางานในการหาคนงานที่มีความพรอม
ในเรื่องฝมือ นอกจากนี้สายหรือนายหนาจัดหางานยังมีสวนชวยดําเนินการในการหาสินเชื่อใหแก
คนหางานไมวาจะเปนแหลงเงินกูในระบบหรือนอกระบบ อยางไรก็ดีแมสายหรือนายหนาจัดหา
งานจะทําหนาที่เหมือนเปนตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานก็ตาม แตบริษัทจัดหางานบาง
แหงก็มิไดจดทะเบียนใหสายหรือนายหนาจัดหางานเหลานั้นเปนตัวแทนของตน สายหรือนายหนา
จัดหางานสวนมากหรือทั้งหมดที่มีอยูในขณะนี้จึงเปนตัวแทนเถื่อนทําใหทางราชการไมสามารถ   
ควบคุมการดําเนินการของสายหรือนายหนาจัดหางานอยางใกลชิดได อันเปนชองทางหนึ่งที่ทําให
เกิดการหลอกลวงคนหางานในรูปแบบตางๆ ไดโดยอาศัยบทบาทหนาที่ของสายหรือนายหนาจัด
หางานเปนเหตุอางในการหลอกลวง นอกจากนี้บทบาทของสายหรือนายหนาจัดหางานยังสง     
ผลกระทบตอคนหางานและบริษัทจัดหางานทําใหคาบริการและคาใชจายของคนหางานสงูขึน้ดวย 
และในบางครั้งสายหรือนายหนาจัดหางานเถื่อนมักอาศัยชองวางของกฎหมายดําเนินการ       
หลอกลวงคนหางานเปนขบวนการและดวยวิธีการที่แยบยลเพื่อใหเกิดความสับสนและยุงยากตอ
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การตรวจสอบของเจาหนาที่และดําเนินการหลอกลวงในหลายทองที่ เพื่อทําใหยากตอการ      
ตรวจสอบและทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี 
 
 2.5.4 ปญหาดานนายจางในตางประเทศ 
 
 1.นายจางในตางประเทศปลอมแปลงเอกสารการจาง หนังสือมอบอํานาจ สัญญาจาง 
ฯลฯ เพื่อหลอกขายใหกับผูจัดหางานและผูจัดหางานก็ไปรับสมัครคนหางานอีกทอดหนึ่ง ทําใหคน
หางานตกเปนเหยื่อในการหลอกลวงครั้งนี้ได 
 2.นายจางในตางประเทศแอบเปลี่ยนสัญญาจางฉบับใหมโดยลดสวัสดิการและคาจาง
ของคนหางานลง 

3.นายจางในตางประเทศรับคนหางานมาทํางานโดยไมไดรับอนุญาตจากทางการของ
ประเทศตนกอน เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบพบ คนหางานจึงถูกสงตัวกลับทันที 

4.นายจางในตางประเทศเอาเปรียบคนหางานโดยไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทองถิ่น
เกี่ยวกับคาลวงเวลาและสวัสดิการตางๆ รวมทั้งหักเงินคาภาษีและเงินอื่นๆ จากคนหางานเกินกวา
อัตราที่กฎหมายกําหนด 

 
2.5.5 ปญหาดานเจาหนาที่และหนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย 
 
ในดานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายเองตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดิน

ทางไปทํางานในตางประเทศก็มีสวนกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งปญหา      
ดังกลาวไดแก 

1.อัตรากําลังของเจาหนาที่ในการดูแลใหความคุมครองและชวยเหลือคนหางานมีไมเพียง
พอตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบดูแลของเจาหนาที่มีอาณาเขตกวางขวางครอบคลุม
หลายพื้นที่ ตลอดจนไดรับงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนนอยซึ่งไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานจริง 

2.ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลในการใหความคุมครองคนหางาน   
บางครั้งมีการปฏิบัติไมเปนไปในแนวทางเดียวกันหรือมีความเห็นไมสอดคลองกันเนื่องจากขาด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือระเบียบและขอบังคับของกฎหมายไมชัดเจนพอ 
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3.เนื่องจากในแตละปมีการสับเปลี่ยนโยกยายเจาหนาที่จึงสงผลทําใหบางครั้งขาดผู
ปฏิบัติงานที่มีความรูหรือขาดประสบการณในการทํางานและขาดความตอเนื่องในการชวยเหลือ
คนหางานหรือติดตามผลความคืบหนาของการดําเนินคดี 

4.เจาหนาที่ของรัฐบางคนอาจรวมมือหรือใหความชวยเหลือแกผูกระทําความผิดในการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยมีการแบงปนผลประโยชนกันระหวางผู
กระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐบางคนที่ทุจริต 

5.การจัดหางานโดยรัฐมีขอจํากัดในเรื่องตําแหนงงานที่ไดรับมาจากตางประเทศเพราะมี
จํานวนนอยไมเพียงพอที่จะรองรับความตองการของคนหางานไดทั้งหมด ทําใหคนหางานจํานวน
มากตองรอเปนเวลานานจนบางครั้งหันกลับไปสมัครงานกับสายหรือนายหนาจัดหางานเถื่อนซึ่ง
เสี่ยงตอการถูกหลอกลวงไดงาย 

6.การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของยังไมดีพอจึงไมสามารถปองกัน
และปราบปรามปญหาการลักลอบจัดสงคนหางานหรือปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศไดดีเทาที่ควร 

7.เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไมวาจะเปนเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานเองหรือเจาพนักงาน
ตํารวจไมไดดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทุกตัวบทกฎหมายในกรณีที่มีการกระทําผิดกฎหมาย
หลายฉบับ หรือเมื่อพบเห็นหรือรับรูถึงการกระทําความผิดก็ไมมีการประสานงานปรึกษาหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของแตกลับทําหนาที่ตามกฎหมายที่ตนรับผิดชอบเทานั้นและมิไดใหคําปรึกษา
หรือคําแนะนําที่ถูกตองแกประชาชนผูถูกหลอกลวง ซึ่งประชาชนผูถูกหลอกลวงสวนใหญมักเปนผู
ดอยโอกาสทางการศึกษาไมมีความรูทางดานกฎหมาย ดังนั้นในการรับเร่ืองรองทุกขหรือกลาวโทษ
ตลอดจนการตั้งขอหา เจาพนักงานตํารวจจึงควรอธิบายถึงลักษณะขององคประกอบความผิด
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมวาจะเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
หรือความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 หรือความผิดฐาน    
ฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 เพราะหากตั้งขอหาไมถูกตองกับการกระทําความ
ผิดยอมมีผลตอการดําเนินคดีและการพิจารณาคดีในชั้นศาลได และหากการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมีลักษณะเปนการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 และมีการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในลักษณะที่
เปนการฟอกเงินดวยแลวยอมสามารถนําเอากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงินมาปรับใชกับความผิดดังกลาวดวยไดเพราะถือเปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แตถาหากเจาพนักงานตํารวจมิไดต้ังขอหา
ฐานฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ในสํานวนการสอบสวนแลวยอมไม
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สามารถนําเอามาตรการตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เชน
มาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทางแพงมาใชกับกรณีดังกลาว
ได จึงทําใหไมสามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมประเภทการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศไดอยางเด็ดขาด เพราะผูกระทําความผิดสามารถนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยว
กับการกระทําความผิดไปโอนหรือเปล่ียนสภาพใหเปนเงินสะอาดแลวนํากลับมาใชเปนทุนในการ
กระทําความผิดตอไปได 

8.ปญหาเกิดจากสถานตรวจสุขภาพของคนหางานในประเทศไทยที่มีวิธีการตรวจและการ
วินิจฉัยผลการตรวจแตกตางกับบางประเทศทั้งนี้เนื่องจากไมไดใชมาตรฐานเดียวกันซึ่งบางครั้ง 
คนหางานบางคนผานการตรวจโรคจากประเทศไทยแตเมื่อเดินทางไปตางประเทศ เชน ไตหวัน 
หรือ อิสราเอล กลับตรวจพบวาคนหางานเปนโรคตองหามจึงถูกสงตัวกลับมาเปนจํานวนมาก 
 9.ปญหาเกิดจากศูนยทดสอบฝมือมีวิธีการทดสอบฝมือที่ไมมีมาตรฐานหรือมาตรฐานต่ํา
กวาที่ทางการกําหนดทําใหคนงานถูกลดคาจางหรือถูกเปล่ียนตําแหนงงาน หรือศูนยทดสอบฝมือ
ไมไดทําการทดสอบฝมือคนหางานแตออกใบรับรองการทดสอบฝมือให 
 10.เกิดจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางาน 
     - ไมดําเนินการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
     - การลงโทษไมเด็ดขาดจริงจัง 
     - ไมมีมาตรการใหมๆ ที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวาเดิม 
     - การแทรกแซงตลาดโดยวิธีการจัดสงคนหางานโดยรัฐยังมีนอยเกินไป 
 

2.5.6 ปญหาดานการควบคุมการเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 

 
การควบคุมทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้น

หากสามารถจับกุมตัวผูกระทําความผิดและริบทรัพยสินของกลางไดในทันทีที่จับกุมก็คงไมมี
ปญหาในการควบคุมทรัพยสินของกลางแตอยางใด แตเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมักมีลักษณะของการกระทําความผิดในรูป
ของขบวนการ มกีารแบงหนาที่กันทํา โดยผูกระทําความผิดมักมีความรูความชํานาญหรอืเกีย่วของ
กับธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนอยางดี มีการวางแผนในการดําเนินงานและมี
กระบวนการที่ซับซอน ยากตอการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีได
และในดานผูเสียหายเองกวาจะรูตัววาตกเปนเหยื่ออาชญากรรมนั้นก็ใชเวลานานซึ่งอาจทําให
พยานหลักฐานตางๆ สูญหายไปและทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวงดังกลาวก็อาจถูกโอนหรือ
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เปลี่ยนสภาพไปแลว ซึ่งการริบทรัพยสินในทางอาญามีขอจํากัดวาตองเปนทรัพยสินที่ใชหรือมีไว
เพื่อใชหรือไดมาจากการกระทําความผิดเทานั้น ดังนั้นหากมีการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่
ไดจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไปแลวก็ไมสามารถนําเอาหลักการริบ
ทรัพยสินทางอาญามาใชบังคับไดและโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เองนั้นก็มีเพียงการลงโทษทางทะเบียน โทษจําคุก 
และโทษปรับเทานั้น ซึ่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศนั้นกอใหเกิดรายไดจํานวนมหาศาล แมผูกระทําความผิดจะตองโทษปรับตามกฎหมายก็
ตามแตยอมไมกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจขององคกรอาชญากรรมที่มีจํานวนมหาศาล  
ดังกลาวไดเพราะผูกระทําความผิดสามารถหมุนเงินจากคนหางานใหมนํามาชําระคาปรับได จึงทํา
ใหไมสามารถควบคุมการเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ        
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได ทําใหผูกระทําความผิดสามารถโอนหรือ
เปลี่ยนสภาพทรัพยสินอันมีลักษณะเปนการฟอกเงินแลวนําเงินหรือทรัพยสินที่ผานกระบวนการ
ฟอกเงินแลวนั้นมาใชเปนทุนในการประกอบความผิดอื่นๆ ตอไปไดซึ่งกอใหเกิดเปนวงจร    
อาชญากรรมที่ยากตอการปองกันและปราบปราม 

 
2.5.7 ปญหาดานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญั ติจัดหางานและ       

คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
 
แมปจจุบันจะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของในการบริหาร การกํากับ การควบคุม
การประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนและการใหความคุมครองคนหางานที่ประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศอยูแลวก็ตาม แตกฎหมายดังกลาวยังคงมีปญหาในการบังคับใช ทําให
กลุมมิจฉาชีพหรือผูหลอกลวงอาศัยชองทางดังกลาวดําเนินการหลอกลวงคนหางานทําใหคนหา
งานไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร ซึ่งปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ไดแก 

1.ปญหากฎหมายไมไดระบุถึงวุฒิความรู ความสามารถ และประสบการณในการจัดหา
งานของผูจัดการบริษัทจัดหางานไวเลย ทั้งๆ ที่คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติที่จําเปนในการจัด
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ  

2.ปญหาผูรับอนุญาตจัดหางานไมจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานเพราะไมตองการวางหลัก
ประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนจํานวน 50,000 บาทตามที่กฎหมายกําหนดไวเพราะถือ
เปนภาระคาใชจายที่สูง และการจดทะเบียนลูกจางก็เชนเดียวกันถึงแมกฎหมายจะมิไดกําหนดให



 22

มีการวางหลักประกันเหมือนกับกรณีตัวแทนจัดหางานก็ตาม แตผูรับอนุญาตจัดหางานก็ตองรับ
ผิดชอบในการกระทําที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจางอยูแลวเพราะกฎหมายถือวาเปนการ
กระทําของผูรับอนุญาตจัดหางาน ดังนั้นผูรับอนุญาตจัดหางานสวนใหญจึงจดทะเบยีนลกูจางและ
ตัวแทนจัดหางานของตนเทาที่จําเปนโดยจดทะเบียนเฉพาะบุคคลที่จะติดตอกับหนวยงานราชการ
เทานั้น ทั้งๆ ที่บุคคลเหลานี้เปนกลไกที่สําคัญในกระบวนการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ ทําใหทางการไมสามารถควบคุมตรวจสอบลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานเถื่อนเหลานี้ได 

3.ปญหาการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนด เนื่องจากปจจุบันจํานวนคาบริการและคาใชจายในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศมีอัตราสูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวมาก จึงทําใหในทางปฏิบัติผูรับอนุญาตจัดหางาน
พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเรียกหรือรับคาบริการและคาใชจายสูงเกินกวาอัตราที่กฎหมาย
กําหนดไวมากรวมทั้งแสวงหาประโยชนอ่ืนๆ จากคนหางานดวย ทั้งนี้โดยอาศัยโอกาสที่คนหางาน
มีความตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศที่มากกวาตําแหนงงานที่มีอยูจริง ซึ่งคนหางาน
เองก็ยินยอมจายคาบริการหรือคาใชจายในอัตราที่สูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดเพื่อตองการ
ใหไดงานทํา  

4.ปญหากฎหมายหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบ
ธุรกิจอ่ืนควบคูกับธุรกิจจัดหางาน แตในปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงระบุประเภทธุรกิจที่หามกระทาํ
ไวเลยและปรากฏวามีผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาศัยประสบการณหรือ
ความชํานาญในการติดตอกับนายจางในตางประเทศหรือสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการ
ลักลอบจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวซึ่งกอ
ใหเกิดปญหาตางๆ แกคนหางานตามมามากมาย 

5.ปญหาการรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาและปญหากฎหมายมิไดกําหนดระยะ
เวลาในการเรียกหรือรับคาใชจายเปนการลวงหนาไว ซึ่งตางจากการเรียกหรือรับคาบริการเปนการ
ลวงหนาที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไว ดังนั้นในทางปฏิบัติผูรับอนุญาตจัดหางานจึงมักเรียกหรือ
รับคาใชจายจํานวนมากไวเปนการลวงหนาอันเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งถือเปนการใชชองวาง
ของกฎหมายเรียกหรือรับคาใชจายในการจัดหางานไวลวงหนาโดยไมมีกําหนดระยะเวลา  

6.ปญหาคาเสียหายมีมากกวาหลักประกันที่วางไว เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองนําหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาล
ไทย หรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารจํานวน 5,000,000 บาท มาวางไวกับนายทะเบียนจัดหา
งานกลางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปจจุบันสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไป จํานวนคนหางานที่ตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น คาบริการและคาใชจายที่เรียกหรือรับจากคนหางานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน ฉะนั้น
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ความรับผิดชอบของผูรับอนุญาตจัดหางานจึงควรเพิ่มข้ึนดวย แตปจจุบันยังไมมีการเปล่ียนแปลง
จํานวนเงินหลักประกันดังกลาว ซึ่งหากคนหางานประสบปญหาถูกสงตัวกลับไมวาจะเกิดจาก
สาเหตุใดๆ ก็ตามที่มิไดเกิดจากความผิดของคนหางานซึ่งตามกฎหมายบริษัทจัดหางานตองคืนคา
บริการและคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณีใหแกคนหางาน ซึ่งหากบริษัทจัดหางานไม
คืนเงินดังกลาวใหแกคนหางานก็คงไมสามารถหักเงินจากหลักประกันที่วางไวคืนใหแกคนหางาน
เพียงพอได ตองใชวิธีการเฉลี่ยเงินหลักประกันจํานวน 5,000,000 บาท คืนใหแกคนหางานผู     
เสียหาย ซึ่งถือวาไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริงที่คนหางานไดรับและสวนที่เหลือก็ตองตก
เปนภาระของคนหางานที่จะตองไปฟองรองเปนคดีแพงตอศาลตอไป 

 
ดังนั้นจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข   

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เองนั้นยังมีปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช อีกทั้งบางมาตราไม
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามความเปนจริง สวนราย
ละเอียดของปญหาดานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา 
งานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ผูเขียนขอกลาวโดยละเอียดไปพรอมกับสาระ
สําคัญของกฎหมายดังกลาว ในบทที่ 3 หัวขอ 3.3.2 ตอไป 

 
จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะเห็นไดวากฎหมายที่ใช
บังคับกับการกระทําความผิดดังกลาวนั้นมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางาน 
เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันไมวาจะเปนประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน   
หางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เองก็ยังไมสามารถใหความคุมครองแกคน
หางานไดเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวโดยละเอียดเพื่อหาแนว
ทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายตอไป ทั้งนี้เพื่อทําใหการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศและการใหความคุมครองแกคนหางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
 

 



บทที่ 3 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 

3.1 ประมวลกฎหมายอาญา 
 

3.1.1 ความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 
 
มาตรา 341 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด

ขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้น
กระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
 มาตรา 341 อาจแยกองคประกอบความผิดไดดังนี้ 
 1.หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกให
แจง  
 2.การหลอกลวงดังวานั้น  
     ก.ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือ 
     ข.ทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ 
 3.โดยทุจริต คือ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน 
 
 เกี่ยวกับกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมีคําพพิากษาฎกีาที่
วินิจฉัยวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341  
ดังนี้ 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 2524/2532 “...ฟงไดวาจําเลยเปนผูติดตอชักจูงใหผูเสียหายไป
ทํางานที่ไตหวัน เปนผูรับเงินไปบางสวน เขียนแผนที่ใหผูเสียหายกับผูสมัครงานอื่นเดินทางไปหา
พวกของจําเลยที่กรุงเทพมหานคร การกระทําของจําเลยดังกลาวอยูในลักษณะที่แบงแยกหนาที่
กันทําในระหวางจําเลยกับพวกหาใชจําเลยเปนแตเพียงผูแนะนําใหผูประสงคจะไปทํางานในตาง
ประเทศติดตอกับผูที่จะจัดสงเองโดยตรงดังที่จําเลยนําสืบตอสูไม และการที่จําเลยกับพวกรับเงิน
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ไปจากผูเสียหายแลวแตไมดําเนินการใหผูเสียหายไดเดินทางไปทํางานที่ไตหวันตามที่จําเลยกับ
พวกพูดรับรองไว จําเลยกับพวกไมมีเจตนาที่จะจัดหางานใหแกผูเสียหายไดทําที่ไตหวัน การ
กระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานฉอโกงดังที่ศาลอุทธรณวินิจฉัย...” 

คําพิพากษาฎีกาที่ 6196/2534  ล. ชักชวน ผ. ไปทํางานตางประเทศอางวาเคยสงคนไป
ทํางานแลวและเรียกคาบริการ แต ล. ไมดําเนินการให ผ.เดินทางไปทํางานตางประเทศตามที่รับ
รองและไมคืนเงินใหเปนความผิดฐานฉอโกง 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1385/2542 การที่จําเลยทั้งสองรวมกันหลอกลวงผูเสียหายทั้งสิบเอ็ด
ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จวาจําเลยทั้งสองสามารถจัดสงผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดไปทํางานใน
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต เปนงานที่มีรายได เมื่อผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดเดินทางไปถึงแลว
สามารถทํางานไดทันที โดยจําเลยทั้งสองปกปดขอความจริงวาจําเลยทั้งสองไมไดรับอนุญาตให
จัดหาคนงานไปทํางานในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตจากนายทะเบียจัดหางานกลาง จากการ
หลอกลวงดังกลาวทําใหผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดหลงเชื่อและมอบเงินจํานวนตางๆ ใหแกจําเลยทั้งสอง 
ดังนั้นการกระทําของจําเลยทั้งสองจึงเปนความผิดฐานฉอโกง มิใชผิดเฉพาะสัญญาทางแพงแต
อยางใด 

 
3.1.2 ความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามมาตรา 343 

 
มาตรา 343 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ไดกระทําดวยการแสดงขอความอัน

เปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
สาระสําคัญของมาตรานี้คือการกระทําความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ดวยการ

แสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแก    
ประชาชน ซึ่งคําวาประชาชนในที่นี้หมายถึงการหลอกลวงแกบุคคลทั่วๆ ไปไมจํากัดแตบุคคลผูใด
ผูหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งและไมถือจํานวนผูเสียหายวามากหรือนอยเปนเกณฑแตถือเจตนา
แสดงเท็จแกบุคคลทั่วไปของจําเลยเปนสําคัญ ดังนั้นแมจะมีการหลอกลวงคนเปนจํานวนมากแต
หมายถึงบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้นกรณีนี้ไมใชการฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 343 ในทํานองกลับกันถาแสดงขอความอันเปนเท็จแกบุคคลเปนการทั่วไป
แลว แมจะมีคนทราบหรือหลงเชื่อเพียงคนเดียวก็มีความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 343 แลว 
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เกี่ยวกับกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมีคําพพิากษาฎกีาที่
วินิจฉัยวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 ดังนี้ 

คําพิพากษาฎีกาที่ 609/2529 การกระทําอันจะเปนความผิดฐานฉอโกงประชาชนตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 มิไดถือเอาจํานวนผูเสียหายที่ถูกหลอกลวงมากหรือนอยเปน
เกณฑ แตถือเอาเจตนาแสดงขอความอันเปนเท็จปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน
เปนสําคัญ เมื่อจําเลยรวมกับพวกหลอกลวงผูเสียหาย 6 คนเปนรายบุคคลใหเสียคาสมัครไป
ทํางานในตางประเทศ จําเลยจึงมีความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 การกระทําของจําเลยไม
เปนความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามมาตรา 343 

คําพิพากษาฎีกาที่ 5292/2540 การแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชนในความผิด
ฐานฉอโกงประชาชนตามมาตรา 343 ไมไดถือเอาจํานวนผูเสียหายที่ถูกหลอกลวงมากหรือนอย 
แตถือเอาเจตนาแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชนเปนสําคัญและไมจําเปนที่จําเลยจะตอง
กระทําการดังกลาวดวยตัวเองมาตั้งแตตนทุกครั้ง เพียงแตจําเลยแสดงขอความอันเปนเท็จแกผู
เสียหายบางคนแลวมีการบอกตอกันไปเปนทอดๆ เมื่อผูเสียหายคนหลังทราบขาวและมาสอบถาม
จําเลย จําเลยไดยืนยันแสดงขอความอันเปนเท็จนั้นและใหผูเสียหายไปติดตอที่แฟลตทุกครัง้อนัถอื
ไดวาเปนสํานักงานของจําเลยกับพวก แมจะไมมีการประกาศรับสมัครงานปดไวก็ตาม การกระทํา
ของจําเลยก็เปนการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 แลว 

 
จะเห็นไดวาความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 และความผิด

ฐานฉอโกงประชาชนตามมาตรา 343 นั้นกฎหมายบัญญัติใหผูกระทําความผิดตองระวางโทษ   
จําคุกหรือโทษปรับเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติในเรื่องการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดในกรณีที่มีการโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพยดวยวิธีการตางๆ เพื่อปกปดแหลงที่มา
ของทรัพยสินนั้น ทั้งนี้เนื่องจากหลักการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญามีขอจํากัดคือ
ตองเปนทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชหรือไดมาจากการกระทําความผิดเทานั้น ดังนั้นหากมีการโอน
หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไปแลวก็
ไมสามารถนําเอาหลักการริบทรัพยสินทางอาญามาใชบังคับได จึงทําใหผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศสามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการ
หลอกลวงดังกลาวไปโอนหรือแปรสภาพหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหดูวาเปนเงินที่ไดมา
โดยชอบดวยกฎหมายแลวนํากลับมาใชเปนทุนในการกระทําความผิดตอไป ซึ่งกอใหเกิดเปนวงจร
การประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม 
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3.1.3 ความผิดฐานฉอโกงแรงงานตามมาตรา 344 
 
มาตรา 344 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปใหประกอบการงานอยาง

ใดๆ ใหแกตนหรือใหแกบุคคลที่สาม โดยจะไมใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้น หรือโดย
จะใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้นต่ํากวาที่ตกลงกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา 344 อาจแยกองคประกอบความผิดไดดังนี้ 
องคประกอบภายนอก 
1.หลอกลวงโดย 
     - จะไมใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้น 
     - ใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้นต่ํากวาที่ตกลงกัน 
2.บุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
3.ใหประกอบการงานอยางใด 
4.ใหแกตนหรือแกบุคคลที่สาม 
องคประกอบภายใน 
1.โดยเจตนา 
2.มูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต 
ดังนั้นสาระสําคัญของมาตรานี้คือผูกระทําตองการไดแรงงานของบุคคลอื่นโดยไมใชคา

แรงงานหรือคาจาง หรือโดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางต่ํากวาที่ตกลงกัน ดังนั้นหากผูกระทํามี
เจตนาหลอกลวงบุคคลอื่นเพื่อใหสงเงินใหเทานั้น ไมไดหลอกใหทํางานแลวจะไมใชคาแรงงานหรือ
คาจาง หรือโดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางต่ํากวาที่ตกลงกัน ยอมไมใชการกระทําเพื่อประสงคตอ
ผลตามมาตรา 344 จึงไมมีความผิดฐานฉอโกงแรงงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 

 
สําหรับกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมีคําพิพากษาฎีกาที่

วินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดฐานฉอโกงแรงงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 ดังนี้ 
คําพิพากษาฎีกาที่ 1051/2510 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 ผู 

หลอกลวงตองประสงคตอผล คือ การทํางานของผูที่ถูกหลอกลวงใหประกอบการงานใหแกตนหรือ
บุคคลที่สามโดยจะไมใชคาแรงงาน เมื่อไดความวาจําเลยหลอกเพื่อใหสงเงินใหเทานั้นไมไดหลอก
ใหทํางานเพราะไมมีงานใหทํา จึงไมใชเปนการกระทําเพื่อประสงคตอผลตามมาตรา 344 จําเลย
จึงไมมีความผิดตามมาตรานี้ 
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ดังนั้นจะเห็นไดวาหากมีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยมีเจตนา
ประสงคตอเงินหรือทรัพยสินของผูเสียหายเทานั้น โดยไมมีเจตนาหลอกใหทํางานเพราะไมมีงาน
ใหทําแตแรก การกระทําดังกลาวจึงไมเปนความผิดฐานฉอโกงแรงงานตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 344 กรณีดังกลาวจึงไมสามารถลงโทษผูกระทําความผิดฐานฉอโกงแรงงานตามที่
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 บัญญัติไวได 

 
3.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 กําหนดใหความผิดฐาน

ฟอกเงินเปนความผิดหลักของกฎหมายและกําหนดความผิดมูลฐานซึ่งเปนความผิดที่กอใหเกิด
รายไดซึ่งนําไปฟอกเงินไว 8 ฐานความผิด โดยความผิดมูลฐานดังกลาวจะใชประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับธุรกรรมและเงินหรือทรัพยสินซึ่งเกี่ยวของกับความผิดมูลฐาน 

 
ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศคือ

ความผิดมูลฐานที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาอันไดแก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  343 ประกอบมาตรา 341 ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง    
ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา คือ การทุจริตหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปน
เท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสิน
จากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือ
ทําลายเอกสารสิทธิ โดยการกระทําดังกลาวนั้นไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอ
ประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ซึ่งหากมีการหลอกลวง  
คนหางานในลักษณะดังกลาวแลวนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวงไปโอนหรือแปร
สภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินแลวนั้นยอมมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ .ศ.2542 มาตรา 5 ประกอบ มาตรา 3(3) แตหากการ      
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมเขาองคประกอบความผิดฐานฉอโกง     
ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาแตเปนเพียงความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 341 หรือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เทานั้นก็ไมสามารถนําเอามาตรการตางๆ ตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชบังคับกับความผิดดังกลาวไดหากมี
การนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปทําการฟอกเงิน ทั้งนี้เนื่องจากความ
ผิดเกี่ยวกับการฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 และความผิดตามพระราชบัญญัติ
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จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มิไดถูกบัญญัติ
ใหเปนความผิดมูลฐานตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 
มาตรา 3 บัญญัติไว ดังนั้นจะเห็นไดวาความผิดมูลฐานฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมาย
อาญาที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 3(3) บัญญัติไวยัง
ไมครอบคลุมถึงลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศในทุกๆ รูปแบบ ดังนั้นผูกระทําความผิดจึงสามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจาก
การหลอกลวงดังกลาวไปโอนหรือแปรสภาพหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหดูวาเปนเงนิทีไ่ดมา
โดยชอบดวยกฎหมายแลวนํากลับมาใชเปนทุนในการกระทําความผิดตอไป ซึ่งกอใหเกิดเปนวงจร
การประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม 
 
3.3 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 
 
 3.3.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
 
 วิวัฒนาการของกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อป 
พ.ศ.2475 สมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลไดตราพระราช
บัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางานประจํา
ทองถิ่น พ.ศ.2475 โดยพระราชบัญญัติฉบับแรกเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐบาลเขาไปควบคุม  
ดูแลสํานักงานจัดหางานเอกชน สวนพระราชบัญญัติฉบับหลังใหอํานาจรัฐบาลในการจัดตั้ง  
สํานักงานจัดหางานของรัฐเพื่อชวยเหลือราษฎรที่วางงานหรือประสงคจะทํางาน และตอมามีการ
ตราพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2486 แตพระราชบัญญัติทั้ง        
3 ฉบับก็ไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2511 ซึ่ง     
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใชควบคุมการจัดหางานของสํานักงานจัดหางานเอกชนและ
ขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองคนหางานดวยแตก็เฉพาะการหางานในประเทศไทยเทานั้น ตอมา
ประมาณปพ.ศ.2516 คนหางานไทยเริ่มเดินทางไปทํางานในตางประเทศเพิ่มข้ึนประกอบกับภาค
เอกชนไดเขามามีสวนรวมในธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมากขึ้นดวย รัฐบาลจึงได
เล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและใหความคุมครองคนหา
งานมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการออกกฎกระทรวงตางๆ ตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและ    
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2511 รวมทั้งออกระเบียบหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของเพื่อ
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ใหทันตอเหตุการณโดยเฉพาะมีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2527) และกฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2527) เพื่อวางหลักเกณฑในการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศและเพื่อ    
คุมครองคนหางาน  แตกฎกระทรวงฉบับดังกลาวก็หามีสภาพบังคับใชในทางอาญาใหมี            
ประสิทธิภาพไม จึงไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
และไดรับความเห็นชอบผานรางพระราชบัญญัติดังกลาวจากรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2528 เปนตนไป โดยกําหนดขอกฎหมายและ
หลักเกณฑควบคุมบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานและใหความคุมครองคนหางานใหทันสมัยยิ่งขึ้น 
แตเนื่องจากยังมีบทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมทําใหมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยวิธีการ
ตางๆ และยังไมอาจใหความคุมครองคนหางานไดอยางเพียงพอ จึงไดมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายโดยออกพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฉบับที่ 2 พ.ศ.2537 ข้ึน ซึ่งเปน
กฎหมายที่ใชในการบริหาร กํากับ และควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนและให
ความคุมครองแกคนหางานที่ประสงคจะหางานโดยผานผูรับอนุญาตจัดหางานทั้งการหางานใน
ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนมีการกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดมีการบังคับใชมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
 3.3.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ 
 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 ไดบัญญัติเร่ืองการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไวในหมวด 3 ซึ่งมีสาระ
สําคัญดังนี้ 
 
 (1) การจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหา
งานกลาง 
 มาตรา 30 หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเวนแตจะได
รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นจะตองไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียนจัดหางานกลางเทานั้นซึ่งก็คืออธิบดีกรมการจัดหางาน สวนนายทะเบียนจัดหางาน
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จังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด)นั้นไมมีอํานาจในการอนุญาตใหจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศได เวนแตจะไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนจัดหางานกลางใหมีอํานาจอนุญาตให
ดําเนินการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ      
ราชการทางปกครองพ.ศ.2539 

ในกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางานหรือดําเนินการจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 82 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ป ถึง 10 ป 
หรือปรับต้ังแต 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
(2) คุณสมบัติของผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและผูจัดการ 
มาตรา 31 ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัทจํากัด หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด 
ดังนั้นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทอื่นนอกจากบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัด เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด ยอมไมสามารถขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได ซึ่งถือเปนขอแตกตางกับการจัดหา
งานในประเทศที่ผูขออนุญาตจัดหางานอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็ไดไมวา
จะเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ฯลฯ 1 
การที่ตองกําหนดใหผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด นั้นก็โดยมีเจตนาเพื่อใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศเพราะเมื่อเกิดปญหาในการที่จะตองรับผิดชอบขึ้นมาจะไดมีหลักฐานที่    
มั่นใจไดวามีผูที่จะรับผิดชอบ คนหางานจะไดรับความคุมครองอยางแนนอนเนื่องจากสามารถทีจ่ะ
ตรวจสอบและทราบจํานวนเงินทุนที่ไดระดมมาจากการรวมหุน สามารถตรวจสอบวัตถุประสงค
ของบริษัทและทราบขอบเขตอํานาจของหุนสวนผูจัดการไดอยางแนนอนชัดเจน2 

                                                  
 

1 เถกิง ชีรนรวนิชย, คูมือคนหางานฉบับทําอยางไรไมถูกหลอก (กรุงเทพมหานคร:สํานัก
พิมพนิติธรรม,2536), หนา 49. 

2 สุดาศิริ วศวงศ, คําอธิบายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
(แกไขตามพ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน 2537) พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:สํานัก
พิมพนิติธรรม,2545), หนา 138. 
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ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจจัดหางานผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ตองใชชื่อในธุรกิจซึ่งมีคําวา “บริษัทจัดหางาน” นําหนาชื่อเชนเดียวกับผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศที่เปนนิติบุคคลจะตองใชชื่อในธุรกิจซึ่งมีคําวา “หางหุนสวนจัดหางาน” หรือ “บริษัทจัดหา
งาน” นําหนาชื่อ หรือหากผูรับอนุญาตจัดหางานเปนบุคคลธรรมดาตองใชชื่อในธุรกิจซึ่งมี คําวา 
“สํานักงานจัดหางาน” นําหนาชื่อ ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา  
งานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 64 ซึ่งหากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 75 

นอกจากผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองเปน “บริษัทจํากัด” หรือ 
“บริษัทมหาชน จํากัด” แลว ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติอ่ืนอีก 7 ประการ
คือ 

1.มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งลาน
บาท 

2.มีทุนเปนของผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมดและจะ
ตองมีจํานวนผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 

3.ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน 
4.ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 
5.ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
6.มีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูรับอนุญาตจัดหา

งานในประเทศตามมาตรา 9 คือ 
- มีสัญชาติไทย 
- มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
- ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน 
- ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 
- ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
- ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
- ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหา

งาน 
- ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จัดหางานหรืออยูในระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
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  - ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให
จําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  - มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา
หนึ่งแสนบาทวางไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่ ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมี
สัญชาติไทยและมีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
  จะเห็นไดวามาตรา 9 ไมไดระบุถึงวุฒิความรู ความสามารถ และประสบการณใน
การจัดหางานไวเลย ทั้งๆ ที่คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติที่จําเปนในการจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศเพราะธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นตองใชบุคคลที่มีความ
รูความสามารถในดานการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ตองมีการติดตอกับตางประเทศ 
และการที่กฎหมายมิไดระบุคุณสมบัติขอนี้ไวทําใหบริษัทจัดหางานไมมีผูจัดการที่มีประสบการณ
ดานตางประเทศซึ่งอาจถูกสายหรือนายหนาจัดหางานทั้งที่เปนคนไทยหรือชาวตางชาติหลอกลวง
ทําใหสูญเสียเงินทองและทําใหบริษัทจัดหางานไปหลอกลวงคนหางานอีกตอโดยมิไดเจตนาบาง
คร้ังบริษัทจัดหางานอาจถูกสายหรือนายหนาจัดหางานหลอกลวงจนลมละลายและตองหลบหนไีป 
ซึ่งสงผลกระทบไปถึงคนหางานดวย 

7.มีหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
เปนจํานวนเงิน 5,000,000 บาท (ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 8 พ.ศ.2536) วางไวกับนาย
ทะเบียนจัดหางานกลาง(อธิบดีกรมการจัดหางาน)เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข   
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 31 และ มาตรา 33  

 
ดังนั้นคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจึงพึงควรระมัดระวังในการติดตอกับผูรับ

อนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน หากมีการกลาวอางถึงผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศที่ไมใช “บริษัทจํากัด” หรือ “บริษัทมหาชน จํากัด” หรือขาดคุณสมบัติอยาง
ใดอยางหนึ่งดังที่ไดกลาวมาแลว คนหางานพึงสันนิษฐานวากําลังติดตอกับพวกจัดหางานเถื่อนซึ่ง
อาจทําใหสูญเสียเงินหรือทรัพยสินโดยไมไดงานทําอยางที่ไดตกลงไวหรืออาจถูกลอลวงหรือหลอก
ไปในทางเสียหายได 

 
(3) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะประกอบธุรกิจอ่ืนนอกจากการ

จัดหางานมิได 



 34

มาตรา 32 นอกจากการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะ
ประกอบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได  

เนื่องจากธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนธุรกิจที่งายตอการทําการ    
หลอกลวงและคนหางานสวนมากเปนผูที่ขาดความรูและประสบการณ มีความประสงคแตเพียงที่
จะใหไดงานทําและไดรับคาจางมีเงินใชเทานั้น จึงจําเปนที่จะตองปองกันมิใหผูรับอนุญาตจัดหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศดําเนินธุรกิจในลักษณะที่จะแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจาก
คนหางานหรือจากเงินคาใชจายที่เรียกเก็บไปจากคนหางาน โดยกําหนดธุรกิจที่เห็นวาไมสมควร
จะใหทําควบคูกันไปกับธุรกิจจัดหางานไวในกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม3 แตปจจุบัน
นี้ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงระบุประเภทธุรกิจที่หามกระทําไวแตอยางใดและปรากฏวามีผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาศัยประสบการณหรือความชํานาญในการติดตอ
กับนายจางในตางประเทศหรือสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลวดําเนินการลักลอบจัดสงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ แก
คนหางานตามมามากมาย เชน ถูกลอยแพ หรือไดรับคาจางต่ํากวามาตรฐาน เปนตน นอกจากนี้ผู
รับอนุญาตจัดหางานบางรายที่มีเงินทุนสูงก็จะปลอยเงินกูใหกับคนหางานโดยตรง หรือเปนผู     
คํ้าประกันใหคนหางานกับทางธนาคารที่คนหางานไปขอกูเงินโดยเรียกเก็บคาธรรมเนยีมค้าํประกนั
สินเชื่อจากคนหางาน ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่กฎหมายมิไดกําหนดประเภทธุรกิจอ่ืนที่หาม
ประกอบควบคูกับธุรกิจจัดหางานไวทําใหคนหางานตองตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน
ของผูรับอนุญาตจัดหางานและทําใหไมสามารถใหความคุมครองแกคนหางานไดตามเจตนารมณ
ที่แทจริงของกฎหมายได 

ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 32 นี้ ตองระวางโทษปรับต้ังแต 10,000 บาท ถึง
50,000 บาทตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 83 

 
(4) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปด

เผย 
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย

และเห็นไดงาย ณ สํานักงานตามที่ระบุไวในใบอนุญาต (มาตรา 47 ประกอบมาตรา 11วรรคหนึ่ง) 
ดังนั้นคนหางานจึงควรตรวจสอบใบอนุญาตจัดหางานของผูที่ไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป

                                                  
 

3 เร่ืองเดียวกัน, หนา142. 
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ทํางานในตางประเทศใหแนนอนกอนโดยดูเลขที่ใบอนุญาตและชื่อผูที่ไดรับอนุญาตวาถูกตองหรือ
ไม โดยการตรวจสอบกับเจาหนาที่ของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหา
งานและใหสังเกตวาใบอนุญาตดังกลาวหมดอายุหรือไมและทองที่ที่ไดรับอนุญาตถูกตองหรือไม 
เนื่องจากใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุไวในใบอนุญาตและมีระยะเวลา 2 ปนับแต
วันออกใบอนุญาต (มาตรา 47 ประกอบมาตรา 10 วรรคหนึ่ง) ทั้งนี้เพื่อปองกันและใหความ      
คุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศมิใหถูกหลอกลวง 

สําหรับสถานที่ต้ังสํานักงานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้น 
กฎหมายหามมิใหต้ังสํานักงานในสถานที่บางแหง เชน โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา 
สถานที่ที่จัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระ หรือสถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศไว (มาตรา
47 ประกอบมาตรา 11 วรรคสอง) 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศฝาฝนไมแสดงใบอนุญาต 
จัดหางานหรือต้ังสํานักงานในสถานที่ตองหามตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท ทั้งนี้เปนไป
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537 มาตรา 74 

 
(5) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองจดทะเบียนลูกจางและตัว

แทนจัดหางาน 
ในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูรับอนุญาตจัดหางานสวนใหญจะไมได

ออกไปติดตอหรือชักชวนคนหางานใหมาใชบริการของตน แตผูรับอนุญาตจัดหางานมักจะสง    
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานที่เรียกวา “สาย” ไปติดตอหรือชักชวนคนหางานถึงภูมิลําเนา บางครั้ง
มีการแอบอางหรือหลอกลวงคนหางานโดยการแสดงวาเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศทั้งที่ไมเปนความจริงและอาจทําใหคนหางาน   
หลงเชื่อและมอบเงินหรือทรัพยสินใหไป ดังนั้นการที่คนหางานไมไดพบกับผูรับอนุญาตจัดหางาน
โดยตรงจึงเปนชองทางหนึ่งที่ทําใหพวกมิจฉาชีพอาศัยโอกาสดังกลาวทําการหลอกลวงคนหางาน
ได กฎหมายจึงกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานตามมาตรา 47 ประกอบมาตรา 15 ดังนี้คือ 

- ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจดทะเบียนลูกจางหรือตัวแทนตอ
นายทะเบียนและกําหนดใหการกระทําที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจางหรือตัวแทนจดัหางานซึง่
ไดจดทะเบียนไวใหถือวาเปนการกระทําของผูรับอนุญาตจัดหางานดวย โดยการจดทะเบียน      
ลูกจางผูรับอนุญาตจัดหางานไมจําตองมีหลักประกันมาวางตอนายทะเบียนจัดหางาน แตหากเปน
การจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองวางหลัก
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ประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนเปนจํานวนคนละ 50,000 บาท(ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 8 พ.ศ.2536 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536) ไวกับนายทะเบียนจัดหางานเพื่อเปน
หลักประกันในกรณีที่ตัวแทนจัดหางานกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายและทําใหเกิดความ
เสียหายแกคนหางาน โดยหลักประกันอาจเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ํา
ประกันของธนาคารก็ได (มาตรา 47 ประกอบมาตรา 16 วรรคหนึ่ง)  

- ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจัดทําทะเบียนลูกจางและตัวแทน
จัดหางานตามแบบที่อธิบดีกําหนดไว ณ สํานักงาน เพื่อใหคนหางานตรวจดูได 

หากผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่
กลาวมาตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาทตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 75 

จากขอกฎหมายดังกลาวทําใหผูรับอนุญาตจัดหางานไมตองการที่จะจดทะเบียนตัวแทน
จัดหางานเพราะตองวางหลักประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานคนละ 50,000 บาท ซึ่งถือเปนภาระ
คาใชจายและแมตัวแทนจัดหางานจะเปนผูรับภาระหลักประกันจํานวนนี้ก็ตามแตผูรับอนุญาตจัด
หางานก็ไมมั่นใจวาตัวแทนจัดหางานจะจัดหาคนหางานใหกับบริษัทของตนเองเทานั้นเพราะ     
ตัวแทนจัดหางานอาจรับสมัครคนหางานแลวนําคนหางานไปสงบริษัทจัดหางานรายอื่นได      
นอกจากนี้ถาหากตัวแทนจัดหางานไปเรียกหรือรับคาบริการและคาใชจายจากคนหางาน ผูรับ
อนุญาตจัดหางานก็ตองรับผิดชอบในการกระทําดังกลาวดวยตามที่กฎหมายกําหนด จึงทําใหผูรับ
อนุญาตจัดหางานสวนใหญไมยอมจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดสาย
หรือนายหนาจัดหางานเถื่อนจํานวนมาก ทั้งๆ ที่สายหรือนายหนาจัดหางานยังเปนที่ตองการของผู
รับอนุญาตจัดหางานเพราะคนหางานสวนใหญจะสมัครงานผานสายหรือนายหนาจัดหางานและ
แมผูรับอนุญาตจัดหางานจะมีตําแหนงงานวางแตถาไมสามารถหาคนหางานมาไดธุรกิจจดัหางาน
ก็ไมสามารถดําเนินตอไปได 

การจดทะเบียนลูกจางก็เชนเดียวกัน ถึงแมกฎหมายจะมิไดกําหนดใหมีการวางหลัก
ประกันเหมือนกับกรณีตัวแทนจัดหางานก็ตาม แตผูรับอนุญาตจัดหางานก็ตองรับผิดชอบในการ
กระทําที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจางดวยเพราะกฎหมายถือวาเปนการกระทําของผูรับ
อนุญาตจัดหางาน ดังนั้นผูรับอนุญาตจัดหางานสวนใหญจึงจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหา
งานของตนเทาที่จําเปนเทานั้นเชนจดทะเบียนเฉพาะบุคคลที่จะติดตอกับหนวยงานราชการเทานั้น 

จากปญหาดังกลาวจึงทําใหเกิดสายหรือนายหนาจัดหางานเถื่อนขึ้นเพราะไมมีกฎหมาย
รองรับทั้งๆ ที่บุคคลเหลานี้เปนกลไกที่สําคัญในกระบวนการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ 
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(6) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองแสดงบัตรประจําตัว  
เมื่อออกปฏิบัติงานนอกสํานักงาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ    

ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ (มาตรา47
ประกอบมาตรา 20 วรรคหนึ่ง) และหากฝาฝนไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000
บาท (มาตรา 74) ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการหลอกลวงคนหางาน ฉะนั้นคนหางานจึงควรขอดู
บัตรประจําตัวบุคคลเหลานั้นกอน แลวจดจําชื่อ สกุล และฐานะของผูที่มาติดตอวาเปนผูรับ
อนุญาตจัดหางาน ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานเพื่อวาหากมีปญหาหรือขอขัดแยงภาย
หลังจะไดติดตามตัวผูนั้นมาแกไขปญหาไดและหากผูมาติดตอไมแสดงบัตรประจําตัวตอคนหา
งานยอมพึงระวังวาอาจถูกหลอกลวงไดและหากมีผูใดที่ไมใชลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศกระทําการแสดงตนวาเปนลูกจางหรือตัวแทน     
จัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน ยอมมีความผิดทางอาญาตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง
3 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 77 

 
(7) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองทําสัญญาจัดหางาน 
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองทําสัญญาจัดหางานตามแบบที่

อธิบดีกําหนด (มาตรา 47ประกอบมาตรา 23) แตถามีการฝาฝนไมจัดทําสัญญาจัดหางานหรือทํา
สัญญาจัดหางานไมเปนไปตามแบบที่กําหนด ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท (มาตรา 74) 

นอกจากนี้ในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรา 36 ดังนี้ 4 คือ 

  - สงสัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ หรือตัวแทนจัดหางานทํา
กับคนหางานตออธิบดี ตลอดจนเงื่อนไขการจางแรงงานที่นายจางในตางประเทศหรือตัวแทนซึ่งได
รับมอบอํานาจจากนายจางดังกลาวทํากับคนหางาน 

  - สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพ 
  - สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือ 

                                                  
 

4 เถกิง ชีรนรวนิชย, คูมือคนหางานฉบับทําอยางไรไมถูกหลอก (กรุงเทพมหานคร:สํานัก
พิมพนิติธรรม,2536), หนา56-59. 
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  - สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํางานตลอดจนสภาพการจางดวย 
   - สงบัญชีรายชื่อคนหางานและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางานพรอมสําเนา
สัญญาจางแรงงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง(อธิบดีกรมการจัดหางาน)ภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่คนหางานออกเดินทางไปตางประเทศ 

  - แจงบัญชีรายชื่อคนหางานและสถานที่ทํางานในตางประเทศใหสํานักงานแรงงานไทย
ในประเทศที่คนหางานไปทํางานทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง ในกรณี
ที่ไมมีสํานักแรงงานไทยในประเทศดังกลาวใหแจงเปนหนังสือใหสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศนั้นหรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผูที่ รับผิดชอบในการดูแลคนไทยใน
ประเทศนั้นทราบภายในเวลาดังกลาว 

  - ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดงานตามสัญญาจัดหางาน ตองรายงานใหนายทะเบียน
จัดหางานกลาง(อธิบดีกรมการจัดหางาน)ทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเปนประจําทุก
เดือน 

  - สงเงินเขากองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ หากผูรับอนุญาตจดั
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมอาจจัดใหนายจางในตางประเทศซึ่งทําสัญญาจางแรงงาน
กับคนหางานสงเงินดังกลาวได (มาตรา 37) 

 
 (8) หามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับเงินนอกจากคา
บริการหรือคาใชจาย 
 คาบริการหรือคาใชจายที่คนหางานจะตองจายใหแกผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ ทั้งสองฝายจะตองตกลงกันและระบุใหชัดแจงในสัญญาจัดหางานและจํานวนเงิน
คาบริการหรือคาใชจายตองไมเกินอัตราที่รัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 47 ประกอบมาตรา 26) ซึ่ง
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องกําหนดอัตราคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากคนหางาน (ฉบับที่4) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 ไดกําหนดไวดังนี้ 
 คาบริการ ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาบริการ
จากคนหางานไดไมเกินจํานวนคาจางรายเดือนที่คนหางานจะไดรับจากนายจางเดือนแรกหรือ
ระยะเวลาสามสิบวันแรกที่คนหางานเขาทํางานสําหรับสัญญาจางที่มีระยะไมนอยกวา 1 ป ใน
กรณีที่สัญญามีระยะเวลานอยกวา 1 ป ใหลดคาบริการลงตามสวน 
 คาใชจาย ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาใชจายใน
การจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท 
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 แตอัตราคาบริการและคาใชจายดังกลาวหามมิใหนํามาบังคับใชกับกรณีการจัดหางาน
เพื่อไปทํางานในประเทศไตหวัน ซึ่งไดมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะโดยกําหนดใหผูรับอนุญาตจัด
หางานเรียกหรือรับคาใชจายในการจัดสงคนหางานไปทํางานในไตหวันไดเทาที่จายจริงแตเมื่อรวม
กับคาบริการที่เรียกรับจากคนหางานแลวจะตองไมเกิน 56,000 บาท 
 สําหรับการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และปรับ 5 เทาของคาบริการหรือคาใชจายที่เรียกเกิน หรือ 3 เทาของ
เงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่รับไวเปนประกันคาบริการและคาใชจายดังกลาว (มาตรา 79) สวนการ
ออกใบรับเงินนั้นผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองออกใบรับเงินตามแบบที่
อธิบดีกําหนดใหแกคนหางาน (มาตรา 47 ประกอบมาตรา 27 วรรคสอง) 

เมื่อพิจารณาถึงอัตราคาบริการและคาใชจายที่กฎหมายกําหนดไวจะเห็นไดวาอัตราคา
บริการและคาใชจายที่กําหนดไวไมสอดคลองกับคาบริการและคาใชจายตามความเปนจริงในการ
ดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันจํานวนคาบริการและคา
ใชจายในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีอัตราที่สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว
มาก จึงทําใหในทางปฏิบัติผูรับอนุญาตจัดหางานจึงพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเรียกหรือรับ
คาบริการและคาใชจายสูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวมากรวมทั้งแสวงหาประโยชนอ่ืนๆ
จากคนหางานดวย ทั้งนี้โดยอาศัยโอกาสที่คนหางานมีความตองการเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศที่มากกวาตําแหนงงานที่มีอยูจริง ซึ่งคนหางานเองก็ยินยอมจายคาบริการหรอืคาใชจายใน
อัตราที่สูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดเพื่อตองการใหไดงานทํา และแมกฎหมายจะกําหนด
โทษสําหรับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่เรียกหรือรับคาบริการหรือคาใช
จายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และปรับ 5 เทาของคา
บริการและหรือคาใชจายที่เรียกเกิน หรือ 3 เทาของเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่รับไวเปนประกันคา
บริการและหรือคาใชจายดังกลาวตามมาตรา 79 ก็ตาม แตก็มักมีการฝาฝนโดยเรียกหรือรับคา
บริการหรือคาใชจายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวเสมอ โดยใชวิธีการแยกใบเสร็จรับเงินโดย
ออกใบเสร็จเทาที่กฎหมายอนุญาตสวนที่เหลือจะออกใบรับเงินในรูปแบบอ่ืนๆ เชน สัญญากูยืม
เงิน ใบเสร็จชําระหนี้เร่ืองอื่นๆ หรือเช็คธนาคารลงวันที่ลวงหนา จึงทําใหขาดหลักฐานในการ    
ฟองรองและทําใหคนหางานเสียเปรียบ 
 
 (9) ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองขออนุญาตกอนรับสมัครหรือ
ประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา 

เนื่องจากการติดตอระหวางผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศกับนาย
จางในตางประเทศตองใชเวลาคอนขางมากและไมแนนอน การติดตอรับสมัครเพื่อคัดเลือกคนหา
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งานใหตรงตามความประสงคของนายจางในตางประเทศบางครั้งตองใชเวลานานและมีข้ันตอน
มาก ซึ่งเปนเหตุใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาจจัดหาคนหางานไมทัน
เมื่อนายจางในตางประเทศตองการคนงานดวน ดังนั้นผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศจึงมักจะรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานไวเปนการลวงหนากอนที่จะไดรับ
ตําแหนงงานจากนายจางในตางประเทศเพื่อทดสอบและคัดเลือกคนเตรียมไวใหตรงตามประสงค
ของนายจางในตางประเทศ ทั้งนี้อาจเปนกรณีที่ผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศไดมีการติดตอกับนายจางในตางประเทศไวแลวหรือยังไมมีการติดตอกับนายจางในตาง
ประเทศก็ได 

ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองยื่น
คําขอตอนายทะเบียนจัดหางานกอนที่จะดําเนินการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปน
การลวงหนา (มาตรา 35) ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวามีการติดตอกับนายจางในตางประเทศจริงหรือไม 
มีตําแหนงงานจริงหรือไม และมีการมอบอํานาจจากนายจางในตางประเทศตลอดจนมีเงื่อนไขการ
จางและเอกสารที่เกี่ยวของอยางไรเพื่อเปนการปองกันและใหความคุมครองแกคนหางาน 

สวนในการยื่นคําขอนั้นตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา พ.ศ.2545 
กําหนดใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดที่ผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีสํานักงานตั้งอยู โดยผูประสงคจะขออนุญาตรับ
สมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาจะเรียกหรือรับเงินมัดจําคาบริการหรือคาใช
จายหรือผลประโยชนใดๆ จากคนหางานไมไดจนกวาจะไดรับอนุญาตใหจัดสง และหากมีการ    
ฝาฝนไมขออนุญาตนายทะเบียนจัดหางานกอนรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการ
ลวงหนาตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาทตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 74 

นอกจากนี้ปจจุบันมีระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการคัดเลือกคนหางานจากศูนย
ทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน พ.ศ.2546 ไดกําหนดใหคนหางานที่ประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศตองไปลงทะเบียนที่ศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางานและให
บริษัทจัดหางานที่ตองการคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมาคัดเลือกคนหางานที่มาลง
ทะเบียนไว หากไดคนหางานไมครบจํานวนที่ตองการหรือคนหางานไมมีคุณสมบัติตรงตาม
ตําแหนง นายทะเบียนจัดหางานกลางจึงจะอนุญาตใหรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางาน
เปนการลวงหนาได 

ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองอาศัยความรวดเร็วเพราะ
ตองแขงขันกับประเทศอื่นๆ ดวยและนายจางในตางประเทศก็มีการกําหนดเวลาในการรับคนหา
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งานเขาไปทํางานเพื่อใหทันตอการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจัดหางานจึงตองมีการเตรียมคนหา
งานใหพรอมซึ่งในความเปนจริงบริษัทจัดหางานสวนใหญมักไมสามารถหาคนหางานจากศูนย
ทะเบียนคนหางานได ซึ่งปญหาดังกลาวมิไดเกิดจากการที่ศูนยทะเบียนคนหางานไมมีคนหางาน
มาลงทะเบียนแตเกิดจากสาเหตุที่บริษัทจัดหางานมักจะมีคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานกับ
บริษัทอยูแลวซึ่งคนหางานดังกลาวไดมีการสมัครและตกลงเรื่องคาบริการและคาใชจายในการจัด
หางานตลอดจนบริษัทจัดหางานไดหาแหลงเงินกูจากนายทุนหรือธนาคารไวใหแลว ทั้งนี้การที่
บริษัทจัดหางานมาคัดเลือกคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานก็เพียงเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบเทานั้น โดยบริษัทจัดหางานจะนําคนหางานของตนที่รับสมัครไวแลวมาลงทะเบียนที่ศูนย
ทะเบียนคนหางานกอนและบริษัทจัดหางานก็จะมาคัดตัวคนหางานดังกลาวออกไปและจาก
สาเหตุดังกลาวเปนเหตุใหการจัดตั้งศูนยทะเบียนคนหางานไมบรรลุผลตามเจตนารมณของ
กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริษัทจัดหางานมาคัดเลือกคนหางานที่ลงทะเบียนไวกับศูนยทะเบียน
คนหางานมิตองผานสายหรือนายหนาจัดหางานเพื่อตองการตัดวงจรของสายหรือนายหนานอก
ระบบและเปนการลดคาใชจายตางๆ ในการหางานใหกับคนหางาน นอกจากนี้การบังคับใหคนหา
งานไปลงทะเบียนที่ศูนยทะเบียนคนหางานก็ทําใหเกิดความยุงยากและเปนการเพิ่มข้ันตอนโดยไม
จําเปน 

 
(10) หามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการลวง

หนาเกิน 30 วันกอนเดินทาง 
ในการเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางาน กฎหมายไดกําหนดวาผูรับอนุญาตจัดหางาน

เพื่อไปทํางานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาไดไมเกิน 
30 วันกอนที่คนหางานจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ทั้งนี้จะตองเปนงานตามสัญญาที่ไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานแลวเทานั้น (มาตรา 38) แตบทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนด
เร่ืองการเรียกหรือรับคาใชจายไว ดังนั้นผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจึงไม
อาจเรียกหรือรับคาใชจายเปนการลวงหนาเหมือนคาบริการได ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศจะเรียกหรือรับคาใชจายจากคนหางานไดตอเมื่อไดจายคาใชจายนั้นไปแลว
และเรียกหรือรับไดเทากับจํานวนที่ไดจายไปจริงเทานั้น5 และในกรณีมีเหตุจําเปนผูรับอนุญาตจัด

                                                  
 

5 ทรงพล บุญคํานนท, การคุมครองคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2537 (กรุงเทพมหานคร:กรมการจัดหางาน,2545), หนา20. 
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หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาจรองขอตอนายทะเบียนจัดหางานกลาง (อธิบดีกรมการจัด
หางาน) เพื่อขอเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกิน 30 วันกอนเดินทางก็
ได ซึ่งนายทะเบียนจัดหางานกลางจะขยายระยะเวลาไดเพียงครั้งเดียวโดยมีกําหนดเวลาไมเกิน 
30 วัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะเรียกหรือรับ
คาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาไดอยางนานที่สุดไมเกิน 60 วันกอนที่คนหางานจะเดิน
ทางไปทํางานในตางประเทศ 
 สําหรับกรณีหากผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศรายใดเรียกหรือรับคา
บริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกิน 30 วันกอนที่คนหางานจะไดเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศหรือเกินกวากําหนดระยะเวลาที่ไดรับการขยายจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ยอมมี
ความผิดทางอาญาตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปและปรับ 5 เทาของคาบริการที่เรียกลวงหนา 
หรือ 3 เทาของเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่รับไวเปนประกันคาบริการดังกลาวตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 79 

ในทางปฏิบัติการดําเนินการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมวาจะเปนผูรับ
อนุญาตจัดหางานโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายก็ตาม มัก
จะมีการเรียกเก็บเงินคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเปนระยะเวลาอันยาวนานโดย
แสวงหาประโยชนจากเงินคาบริการนั้นทําใหคนหางานตองตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ บางราย
ตองเสียคาบริการลวงหนาเปนจํานวนมากแลวไมไดงานทําและไมไดรับเงินคืน หรือไดเงินคืนแตก็
ไมครบตามจํานวนที่ตองจายไป แตถาจะหามไมใหมีการเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานไว
เปนการลวงหนาเลย ก็อาจกอใหเกิดปญหาขึ้นได เพราะการติดตอสงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศตองใชเวลานานเนื่องจากมีข้ันตอนในการอนุญาตที่ยุงยาก ถาไมเรียกหรือรับเงินคา
บริการจากคนหางานไวกอนแลวคนหางานก็อาจยกเลิกการใชบริการกับผูจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศรายนี้ การดําเนินธุรกิจจัดหางานก็อาจขาดทุนเพราะตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการติดตอและเตรียมการที่จะไปทํางานในตางประเทศไปแลวแตไมไดรับคาบริการจากคน
หางานเพราะไมตองการไปทํางานแลว ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดกฎหมายขึ้นมาใหบริษัทผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการลวงหนาจากคนหางานไวเปน
การลวงหนาไดแตไมเกิน 30 วันกอนคนหางานเดินทาง และหากมีเหตุจําเปนอาจรองขอตอนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวไดเพียงครั้งเดียวไมเกิน 30 วัน โดยการ
เรียกหรือรับเงินคาบริการนี้จะกระทําไดเฉพาะงานตามสัญญาที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการ
จัดหางานแลวเทานั้นตามที่พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 38 บัญญัติไว 
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ทั้งนี้จะเห็นไดวากฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศเรียกหรือรับคาใชจายจากคนหางานเปนการลวงหนาไว ซึ่งตางจากการเรียกหรือรับ
คาบริการเปนการลวงหนาที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไว ดังนั้นในทางปฏิบัติผูรับอนุญาตจัดหา
งานจึงมักเรียกหรือรับคาใชจายจํานวนมากไวเปนการลวงหนาเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งถือเปน
การใชชองวางของกฎหมายเรียกหรือรับคาใชจายในการจัดหางานไวลวงหนาโดยไมมีกําหนด
ระยะเวลา แตอยางไรก็ตามคนหางานสวนมากมักใหความรวมมือและยินยอมจายคาบริการและ
คาใชจายไวเปนการลวงหนาเปนระยะเวลานานหลายเดือนกอนเดินทางใหแกบริษัทจัดหางาน
เพราะเกรงวาจะไมไดงานทําแมจะไมมีหลักฐานการรับจายเงินเปนหนังสือก็ตาม จากบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวจึงอาจทําใหคนหางานถูกเอาเปรียบและถูกหลอกลวงใหเสียคาใชจายใน
การจัดหางานเปนจํานวนมากไวลวงหนาเปนระยะเวลายาวนานซึ่งอาจทําใหคนหางานไดรับความ
เสียหายได 
 
 (11) กรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือไดรับคาจางต่ํา
กวาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน 
 (11.1) ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางานแลวไมไดงานตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้  

1.จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใหแกคนหางานจนกวาคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
(มาตรา 39(1)) ซึ่งหากผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมดําเนินการตามนี้
ยอมตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 80) 

2.แจงเปนหนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบภายในสิบหาวัน ถาไมมี
สํานักงานแรงงานไทยใหแจงสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานฑูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบ และสงสําเนาหนังสือ      ดัง
กลาวใหสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางทราบดวย (มาตรา 39(2)) ซึ่งหากผูรับอนุญาตจัดหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมทําการแจงตามหลักการดังกลาวแลว ยอมตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา 81)  
 (11.2) ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางานแลวไดคาจางต่ํากวาหรือ
ไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน คนหางานจะขอ
ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศไทยหรือ
จะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวใน
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สัญญาจัดหางานก็ได แตถาคนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดการใหตนเดินทางกลับประเทศไทย
จะตองแจงความประสงคของตนเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่อยูใน
ประเทศนั้นทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาจะไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงาน
หรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ในกรณีที่ไมอาจแจงแกผูรับ
อนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตไดใหแจงตอสํานักงานแรงงานไทย สถานฑูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคน
ไทยในประเทศนั้นเพื่อแจงตอไปยังผูรับอนุญาต (มาตรา 40 วรรคหนึ่ง) และเมื่อคนหางานไดแจง
ความประสงคของตนแลว ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจัดการใหคนหา
งานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออกคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหารและคาใชจายอืน่ๆ ทีจ่าํเปนให
แกคนหางานจนกวาคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย (มาตรา 40 วรรคสอง) หากผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศฝาฝนไมจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศ
ไทย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 86
ประกอบมาตรา 80) 
 ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตไมตองรับผิดชอบในการจัด
การใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับประเทศไทย แตตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานแรงงาน
ไทยในประเทศนั้นทราบภายในสิบหาวัน ถาไมมีสํานักงานแรงงานไทยใหแจงสถานฑูตหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยใน
ประเทศนั้นทราบและสงสําเนาหนังสือดังกลาวใหสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางทราบดวย 
(มาตรา 40 วรรคสาม) ซึ่งหากมีการฝาฝนไมแจงเปนหนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในตาง
ประเทศทราบ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา 81) 
 หากผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมจัดการใหคนหางานเดินทาง
กลับประเทศไทยภายในสิบหาวันนับแตมีเหตุตามขอ (11.1),(11.2) ใหนายทะเบียนจัดหางาน
กลางจัดใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยโดยใชเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศและมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตชดใชเงินคืนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูรับ
อนุญาตไมไดชําระเงินคืนภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหักเงินจํานวนดัง
กลาวจากหลักประกันที่วางไวกับนายทะเบียนจัดหางานกลาง (มาตรา 43) 
 (11.3) ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมสามารถจัดใหคน
หางานเดินทางภายใน 30 วันนับแตไดรับคาบริการจากคนหางานแลว หรือในกรณีที่คนหางานไม
ไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน หรือไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานและคนหางานไมประสงคจะทํางานนั้น ผู
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รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บ
จากคนหางานไปแลวทั้งหมดใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาเดิน
ทางไปทํางานหรือนับแตวันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลวแตกรณี (มาตรา 46 วรรค
หนึ่ง) 
 ในกรณีคนหางานไมสามารถทํางานไดจนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจัด
หางานเพราะถูกเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการและคาใชจาย
ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน (มาตรา 46 วรรคสอง) 
 ในกรณีคนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางานประสงค
จะทํางานนั้น ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับคา
จางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน (มาตรา 46 วรรคสาม) 
 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามขอ(11.3)ที่กลาวมา ใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง
หักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31(7) คืนใหแกคนหางาน 
(มาตรา 46 วรรคสี่) 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 มาตรา31(7)ประกอบมาตรา33 ไดกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศตองนําหลักประกันมาวางไวกับนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเปนหลักประกันการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยหลักประกันนั้นตองเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือ
สัญญาค้ําประกันของธนาคาร โดยกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536) กําหนดจํานวน
เงินหลักประกันไว 5,000,000 บาท 

โดยเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตองมีหลักประกันมาวางไวก็เพื่อเปนหลักประกันใหกับคนหางานในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองรับผิดชอบตอคนหางานโดยคืน
คาบริการและคาใชจายใหกับคนหางานในกรณีที่เปนไปตามเงื่อนไขมาตรา 46 แตถาผูรับอนุญาต
จัดหางานไมคืนเงินคาบริการหรือคาใชจายใหกับคนหางาน กฎหมายใหอํานาจนายทะเบียนจัดหา
งานกลางมีสิทธิหักเงินหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานคืนใหคนหางานได เนื่องจากรัฐ    
เล็งเห็นวาคนหางานเปนผูที่มีรายไดนอย ดังนั้นการหาเงินเพื่อมาเปนคาบริการและคาใชจาย   
สวนใหญจึงมักจะกูเงินมาจากนายทุนซึ่งคนหางานตองรับภาระในเรื่องดอกเบี้ยที่สูงอยูแลว ซึ่ง
หากไมกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานนําหลักประกันมาวางเปนประกันไว การเรียกรองเงินคา
บริการและคาใชจายคืนโดยการฟองรองตอศาลก็ตองใชระยะเวลายาวนานและทําใหคนหางาน
ตองเสียดอกเบี้ยใหกับนายทุนเปนจํานวนเงินที่สูงขึ้น และในทางปฏิบัติการนําเงินหลักประกันของ
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ผูรับอนุญาตจัดหางานมาคืนใหแกคนหางานไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเทาที่ควร  
กลาวคือผูรับอนุญาตจัดหางานสวนมากมักจะนําหลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
มาวางไวเปนประกัน เมื่อผูรับอนุญาตจัดหางานไมคืนเงินคาบริการและคาใชจายใหแกคนหางาน
จนเปนเหตุใหนายทะเบียนจัดหางานกลางมีคําสั่งใหหักหลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานวางไว
เพื่อคืนเงินใหแกคนหางานแลว เมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางมีหนังสือแจงการหักหลักประกัน
ตอธนาคารผูคํ้าประกันเพื่อใหธนาคารผูคํ้าประกันนําเงินหลักประกันมาจายคืนใหแกคนหางาน
ตามที่ไดทําสัญญาผูกพันตนไว ธนาคารผูคํ้าประกันมักปฏิเสธการจายเงินหลักประกันในครั้งแรก
โดยอางวาผูรับอนุญาตจัดหางานไมไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง 
คนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ทั้งนี้เพื่อเปนการประวิงเวลา จึงทาํใหคน
หางานไมไดรับการแกไขปญหาในทันทีและตองแบกรับภาระชดใชหนี้ที่กูยืมมา หรือในกรณีที่ตอง
ดําเนินคดีแพงเพื่อบังคับใหธนาคารผูคํ้าประกันปฏิบัติตามสัญญาก็อาจตองใชระยะเวลาฟองรอง
ประมาณ 1-2 ป นอกจากนี้ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไป จํานวนคนหางาน
ที่ตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น คาบริการและคาใชจายที่เรียก
หรือรับจากคนหางานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน ฉะนั้นความรับผิดชอบของผูรับอนุญาตจัดหางาน
จึงควรเพิ่มข้ึนดวย แตปจจุบันยังไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินหลักประกันซึ่งยังคงเปนเงินหลัก
ประกันเดิมคือ 5,000,000 บาท ซึ่งถือวาเปนหลักประกันที่ยังไมเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน เนื่องจากในปจจุบันคนหางานที่เดินทางไปทํางานในตางประเทศไดเสียคาบริการและคา
ใชจายใหกับบริษัทจัดหางานเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวมากและบริษัทจัดหางานก็จัดสง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศคราวละเปนจํานวนมากๆ ซึ่งหากคนหางานทั้งหมดหรือ      
บางสวนประสบปญหาถูกสงกลับจากตางประเทศไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่มิไดเกิดจาก
ความผิดของคนหางานซึ่งตามกฎหมายบริษัทจัดหางานตองคืนคาบริการและคาใชจายทั้งหมด
หรือบางสวนแลวแตกรณีตามมาตรา 46 ใหแกคนหางาน แตบริษัทจัดหางานมีเงินหลักประกันวาง
ไวเพียง 5,000,000 บาท ซึ่งหากบริษัทจัดหางานไมคืนเงินดังกลาวใหแกคนหางาน เมื่อคนหางาน
รองทุกขตอกรมการจัดหางานและพิจารณาเห็นวาบริษัทจัดหางานตองจายเงินคาบริการและคา 
ใชจายคืนใหแกคนหางานก็คงไมสามารถหักเงินจากหลักประกันดังกลาวคืนใหแกคนหางาน  
เพียงพอได ตองใชวิธีการเฉล่ียเงินจํานวน 5,000,000 บาทคืนใหแกคนหางานผูเสียหาย ซึ่งถือวา
ไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริงที่คนหางานไดรับและสวนที่เหลือก็ตองตกเปนภาระของคน
หางานที่จะตองไปฟองรองเปนคดีแพงตอศาลตอไป 
 
 (12) การหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางานหรือสามารถสงไปฝกงานในตางประเทศไดและ
โดยการหลอกลวงนั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูถูกหลอกลวง 
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 มาตรา 91 ตรี ผูใดหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางานหรือสามารถสงไปฝกงานในตาง
ประเทศไดและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูถูก
หลอกลวง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ป ถึง 10 ป หรือปรับต้ังแต 60,000 บาท ถึง 200,000บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ดังนั้นผูใดไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม หากมิไดมีเจตนาที่จะจัดหางาน
ใหแกคนหางานแลว ทั้งนี้ไมวาจะเปนกรณีที่ไมมีงานในตางประเทศ หรือไมไดติดตองาน หรือไม
เคยสงคนไปทํางานในตางประเทศมากอนเลย แตเปนเรื่องการใชการประกอบธุรกิจจัดหางานเปน
กลอุบายหลอกลวงโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จใหหลงเชื่อเพื่อใหสงมอบเงินหรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดใหเทานั้น ถือวาเปนการหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางานหรือสามารถสงไป 
ฝกงานในตางประเทศไดและหากการหลอกลวงดังกลาวนั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดจากผูถูกหลอกลวง ยอมเปนความผิดทางอาญาและตองระวางโทษจาํคุกตั้งแต 3 ป ถงึ 10 ป 
หรือปรับต้ังแต 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 91 ตรี  
 
 3.3.3 การไปทํางานตางประเทศที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุม
ครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
 
 ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 กําหนดใหการไปทํางานในตางประเทศและการไปฝกงานในตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายมี 5 วิธี คือ 
 

(1) คนหางานเดินทางไปทํางานดวยตนเอง 
 คนหางานมักเดินทางไปทํางานดวยตนเองโดยการแนะนําของเพื่อน หรือญาติพี่นองที่อยู
ในตางประเทศ หรือติดตอนายจางโดยตรง รวมทั้งกรณีคนหางานเดินทางกลับมาพักผอนใน
ประเทศไทยระหวางอายุสัญญาจางและจะกลับไปทํางานตอ หรือผูที่ทํางานครบสัญญาแลวและ
ประสงคจะกลับไปทํางานอีกโดยไดรับการตอสัญญาจากนายจาง การเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศดวยตนเองโดยมิไดทําสัญญาจัดหางานกับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศนี้ คนหางานตองแจงใหอธิบดีกรมการจัดหางานหรือผูที่อธิบดีมอบหมายทราบกอนเดิน
ทางไมนอยกวาสิบหาวัน (มาตรา 48) หากคนหางานฝาฝนไมแจงใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบ
หมายทราบกอนเดินทางไมนอยกวาสิบหาวัน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท ตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา75 
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ซึ่งปจจุบันคนหางานนิยมเดินทางไปทํางานในตางประเทศดวยตนเองมากขึ้นเนื่องจากเปนผูมี
ประสบการณในการทํางาน เสียคาใชจายในการเดินทางนอยและไมเสี่ยงตอการถูกหลอกลวง 
 ทั้งนี้เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติใหคนหางานที่เดินทางไปทํางานดวยตนเองตองแจงให
อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผูที่อธิบดีมอบหมายทราบกอนเดินทางไมนอยกวาสิบหาวันนั้นก็เพื่อ
ที่จะไดสามารถตรวจตราควบคุมดูแลผูที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศทุกคนวาประเทศที่จะ
เดินทางไปนั้นมีงานใหทําจริงหรือไม สภาพการจางงาน อัตราคาจาง และสวัสดิการเปนเชนไร ได
มาตรฐานหรือไม ซึ่งถือเปนการปองกันกอนที่จะเกิดปญหาตามมาในอนาคตและเพื่อประโยชนใน
การใหความคุมครองแกคนหางานเองเพราะเจาหนาที่จะไดทราบวามีคนไทยไปทํางานอยูที่ไหน 
ทํางานกับนายจางชื่ออะไร สภาพการจางงานเปนอยางไร เมื่อเกิดปญหาเจาหนาที่จะไดดําเนิน
การชวยเหลือแกไขไดทันทวงที 
 

ข้ันตอนการเดินทางไปทํางานดวยตนเอง6 
            
                                                   
                     
                                                  
 
                                                                                                                           

 
 
(2) บริษัทจัดหางานจัดสงไปทํางานตางประเทศ 

  คนหางานที่ตองการไปทํางานในตางประเทศแตไมสามารถหางานเองไดอาจติดตอให
บริษัทจัดหางานเอกชนดําเนินการจัดหางานให โดยบริษัทจัดหางานที่จะสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศนั้นจะตองเปนบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานตามกฎหมายแลวเทานั้น 
นอกจากนี้การอนุญาตใหดําเนินกิจการรวมทั้งการรับสมัครและจัดสงคนหางาน รัฐจะควบคุมให
อยูภายใตเงื่อนไขและหลักเกณฑที่เหมาะสม การไปทํางานดวยวิธีนี้คนหางานตองเสียคาบริการ
และหรือ  คาใชจายใหแกบริษัทจัดหางานเปนคาตอบแทนการจัดหางานในอัตราที่กฎหมาย
กําหนดและกอนเดินทางคนหางานจะตองไดรับการอบรมจากกรมการจัดหางานกอนทุกครั้ง 
                                                  
 

6 อนงคนุช มีศิริ, ส่ือประชาสัมพันธกับการปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงคนหา
งานไปทํางานตางประเทศ (กรุงเทพมหานคร:กรมการจัดหางาน,2545), หนา 14. 

นายจางตางประเทศ 

               คนหางาน 
แจงการเดินทางตาม
แบบ จง.39 พรอม

หลักฐาน 

ออกเดินทางไป
ประเทศที่จะทํางาน 

รายงานตัว ณ สํานักงาน 
แรงงาน สถานฑูต สถานกงสุล 

เดินทางผานดาน
ตรวจคนหางาน
สงแบบ จง.12 

เจาหนาที่ตรวจสอบ
พรอมออกหลักฐาน 

จง.12 
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ข้ันตอนการเดินทางไปทํางานโดยบริษัทจัดหางานจัดสง7  
 
  

                                                                                   
                                                                                       
                                                  
              
                                 
                                                                                           
                                                              
 
  

(3) การไปทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง 
 การใหบริการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
คนหางานและอํานวยความสะดวกใหแกนายจางในตางประเทศที่ตองการจางแรงงานไทยไป
ทํางานแตไมสามารถเขามาหาคนงานดวยตนเองไดเนื่องจากติดขัดในขอกฎหมายที่หามมิใหนาย
จางในตางประเทศหรือตัวแทนทําการรับสมัครเพื่อหาลูกจางในประเทศไทยดวยตนเองเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ เวนแตจะติดตอใหสํานักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให 
(มาตรา 50) ซึ่งหมายความวาการหาคนหางานของนายจางในตางประเทศนั้นจะตองติดตอผาน
บริษัทจัดหางานเอกชนหรือกรมการจัดหางานเทานั้น ประกอบกับในปจจุบันคนไทยมีความ
ตองการไปทํางานในตางประเทศมากขึ้นจนทําใหรัฐตองเขามาดําเนินการ โดยมีการเจรจาหา
ตลาดและตําแหนงงานวางในตางประเทศและปรับปรุงขอบขายงานใหกวางขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของคนหางาน ปจจุบันกรมการจัดหางานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการเปนตัว
แทนนายจางดําเนินการรับสมัครรวมทั้งคัดเลือกคนหางานและสงไปยังนายจางในตางประเทศ 
หรือนายจางในตางประเทศจะเดินทางมาทดสอบและคัดเลือกคนหางานโดยตรงก็ได การไป
ทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสงนี้ถือไดวาเปนวิธีการที่ประหยัดและเสียคาใชจายนอยที่สุดทั้ง   
นายจางและคนหางาน ซึ่งจะเสียคาใชจายเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น เชน คาตั๋วเครื่องบิน คา
หนังสือเดินทาง เปนตน 

 

                                                  
 
7 เร่ืองเดียวกัน, หนา 11. 

ขอรับสมัคร
คนหางาน 

สมัครเขาเปน
สมาชิกกองทุน 

เดินทางไปทํางาน
ผานดานตรวจ 
คนหางาน 

สงรายชื่อใหสํานักแรง
งานในประเทศหรือสถาน
ที่คนหางานไปทํางาน 

สงคนหางาน 
เขารับการอบรม 

ขออนุญาตจัดสง 
ไปทํางาน 

คัดเลือก 
ตรวจสุขภาพ
ทดสอบฝมือ 

สงรายชื่อใหสํานักงานแรง
งานในตางประเทศหรือสถาน
ฑูตหรือสถานกงสุลที่อยูใน 
ประเทศที่คนหางานไปทํางาน 

สงรายชื่อใหสํานักงานแรงงาน
ในตางประเทศหรือสถานฑูต
หรือสถานกงสุลที่อยูในประเทศ
ที่คนหางานไปทํางานทราบ 
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ข้ันตอนการไปทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง8   
 
 

                                                                                                                                   
 
                                                                        
                                                                                                
                                                 
                                                              
                                  
                                   
   

 
(4) นายจางพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ 

 นายจางในประเทศไทยที่ติดตอธุรกิจหรือประมูลงานในตางประเทศและมีความจําเปน
ตองนําลูกจางของตนไปทํางานตามวัตถุประสงคดังกลาวตองขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานตอ
อธิบดีกรมการจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 49 และระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวา
ดวยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ.2538 โดยนายจางใน
ประเทศไทยอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดข้ึนอยูกับประเภทและลักษณะงาน การสงลูก
จางไปทํางานในตางประเทศถือเปนการปฏิบัติตามหนาที่และโดยความสมัครใจดังนัน้นายจางจงึมี
หนาที่ออกคาใชจายในการเตรียมตัวและการเดินทางทั้งหมด นายจางจะเรียกเก็บจากลูกจางไมได 
รวมทั้งตองจัดการเรื่องคาจาง สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ ในตางประเทศใหเหมาะสมตาม
ความจําเปนและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด การพาลูกจางไปทํางานในตาง
ประเทศนายจางจะจายคาจางในประเทศไทยหรือในตางประเทศก็ไดและลูกจางที่นายจางพาไป
ทํางานอาจเปนลูกจางประจํา ลูกจางตามระยะเวลา หรือลูกจางตามโครงการก็ได 
 

 
 

                                                  
 
8 เร่ืองเดียวกัน, หนา 12. 

คัดเลือกทดสอบฝมือ 
ตรวจสุขภาพ 

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม(CID) 
ทําวีซา 

สงคนหางาน 
เขารับการอบรม 

สงเงินเขา
กองทุน 

เรียกตัวคนหางาน
จากศูนยทะเบียน 

ตรวจสอบสภาพการจาง
สถานะนายจาง 

กรมการจัดหางาน
ติดตอนายจาง 

เดินทางผานดาน
ตรวจคนหางาน 

รายงานตัวเมื่อถึง
ประเทศที่ไปทํางาน 
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ข้ันตอนนายจางพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ9 
                                               
                                                               
                                                                             
                                                                                                                                       

 
(5) นายจางพาลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ 

 เจตนารมณของนายจางในการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศก็เพื่อเพิ่มทักษะและ
พัฒนาฝมือใหแกลูกจางรวมทั้งเพื่อถายทอดเทคโนโลยีกลับมาปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้การสงลูกจางไปฝกงานไมเกิน 45 วัน นายจางเพียงแตแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายทราบ สวนการสงไปฝกงานเกินกวา 45 วัน ตองขออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายกอน (มาตรา 49 ทวิ) โดยปฏิบัติตามประกาศกรมการจัดหางานเรื่องหลักเกณฑการสง
ลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสงลูกจางเดินทางกลับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 
 

ข้ันตอนนายจางพาลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ10 
                                                              
                                                                                                         
                                                                                                                                      
                                                                                              
    
                                                       
 
 

3.3.4 การดําเนินการกับผูฝาฝนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ 

 
(1) กรณีบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไม

ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข
                                                  
 

9 เร่ืองเดียวกัน, หนา 13. 
10 เร่ืองเดียวกัน, หนา 13. 

นายจางยื่นคําขอ
อนุญาต จง.23
พรอมเอกสาร 

 - กรมการจัดหางาน 
- สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด  พิจารณา

อนุญาต 

เดินทางออก
นอกประเทศ
ผานดานตรวจ
คนหางาน 

นายจางพา 
ลูกจางเขารับ
การอบรม 

เดินทางผาน
ดานตรวจคน
หางาน 

พาลูกจางเขารับ
การอบรม 
ปฐมนิเทศ 

ยื่นแบบ จง.46
แจงการสงลูกจาง

ไปฝกงาน 
ยื่นแบบ จง.44 
ขออนุญาตพา 
ลูกจางไปฝกงาน 

กรณีที่ 1 
ไมเกิน 45 วัน 

กรณีที่ 2
เกิน 45 วัน   
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เมื่อเจาหนาที่กรมการจัดหางานไดรับเร่ืองรองเรียนแลวใหรายงานผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาและสงดําเนินการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 
 (2) กรณีบุคคล กลุมบุคคล หรือบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ11 
     - เมื่อไดรับคํารองเรียน ใหทําหนังสือตรวจสอบกับฝายสํานักงานจัดหางาน สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ วาสํานักงานนั้นไดรับอนุญาตใหจัดหางานหรือไม 
     - ทําหนังสือเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อขอใหพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผูกํากับการ
สถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุเพื่อขอความรวมมือตรวจคนและจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทําความผดิ
ตอไป 
     - เมื่อเจาหนาที่ตํารวจไดประสานขอหมายคนจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รวม
กับเจาหนาที่ตํารวจเขาตรวจสอบสถานที่หรือสํานักงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อคน
หาเอกสารหลักฐาน หากตรวจพบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดใหยึด อายัด
เอกสารหลักฐานนั้นๆ และใหจัดทําบัญชีของกลางโดยใหเจาหนาที่ตํารวจลงในบันทึกการตรวจ
หมายคน 
     - พิจารณาตามกฎหมายเมื่อแนใจหรือพบผูกระทําความผิดในที่เกิดเหตุ ใหเจาหนาที่
ตํารวจควบคุมตัวไปที่สถานีตํารวจเพื่อที่จะดําเนินคดีตอไป โดยพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบ
อํานาจจากผูบังคับบัญชาจะเปนผูรองทุกขกลาวโทษ ซึ่งโดยสวนใหญจะรองทุกขตามมาตรา 30 
ฐานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง 
และมาตรา 91ตรี ฐานหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางานหรือสามารถสงไปฝกงานในตางประเทศได
และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูถูกหลอกลวง 
รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่จะพาคนหางานไปรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจดวย 
     - ภายหลังการตรวจสอบและรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดแลว 
ใหเจาหนาที่ทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อแจงใหทราบตอไป 
 (3) การคืนคาบริการและคาใชจาย 
 คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินคาบริการและคาใชจายที่เสียไปคืน
ในกรณี 

                                                  
 
11 สมชาย นาคพงษ, การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน

หางาน พ.ศ.2528 : ศึกษากรณีการดําเนินการกับผูกระทําการฝาฝนกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร:
กรมการจัดหางาน,2546), หนา 37. 
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   - ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมสามารถจัดใหคนหางานเดิน
ทางภายใน 30 วันนับแตไดรับคาบริการจากคนหางานแลว หรือ 

    - คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน หรือ 
    - คนหางานไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอ่ืนไมตรงตามที่

กําหนดไวในสัญญาจัดหางานและคนหางานไมประสงคจะทํางานนั้น  
โดยผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจาย

ตางๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวทั้งหมดใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาเดินทางไปทํางาน หรือนับแตคนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลวแตกรณี 
(มาตรา 46 วรรคหนึ่ง) 

คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินคาบริการและคาใชจายที่เสียไปคืน
เปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานในกรณี 

    - นายจางเลิกจางคนหางานกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาจัดหางาน  
    - นายจางเลิกจางโดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน  

 โดยผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คนหางานขอรับคืน (มาตรา 46 วรรคสอง) 
 คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินคาบริการที่เสียไปคืนเปนอัตราสวน
กับคาจางที่คนหางานไดรับจริงในกรณี 

    - คนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน 
     - โดยคนหางานประสงคจะทํางานนั้นตอไป 
 โดยผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการที่เรียกเก็บจาก
คนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหา
งานขอรับคืน (มาตรา 46 วรรคสาม) 
 (4) การหักหลักประกัน 
 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมคืนคาบริการและคาใช
จายใหแกคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข     
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ใหนายทะเบียน    
จัดหางานกลางหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31(7) คืน
ใหแกคนหางาน (มาตรา 46 วรรคสี่) 
 กรณีหลักประกันเปนเงินสด นายทะเบียนจัดหางานกลางสามารถนํามาจายคืนใหแกคน
หางานเพื่อเปนคาบริการและคาใชจายไดทันที สวนในกรณีหลักประกันเปนพันธบัตรของรัฐบาล
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ไทย นายทะเบียนจัดหางานกลางตองนําออกขายกอนแลวจึงนําเงินที่ขายไดมาคืนใหแกคนหางาน
เพื่อเปนคาบริการและคาใชจาย และหากหลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร นาย
ทะเบียนจัดหางานกลางตองสั่งใหธนาคารนําเงินหลักประกันมาจายใหนายทะเบียนจัดหางาน
กลางแลวจึงนําเงินหลักประกันดังกลาวมาจายคืนเปนคาบริการและคาใชจายใหแกคนหางาน แต
หากธนาคารปฏิเสธไมสงเงินหลักประกันมาให นายทะเบียนจัดหางานกลางตองสงเรื่องพรอมมอบ
อํานาจใหสํานักงานอัยการสูงสุดฟองคดีแพงตอธนาคารฐานผิดสัญญาค้ําประกัน 
 (5) การลงโทษทางทะเบียน 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 ไดกําหนดโทษทางทะเบียนที่จะใชลงโทษกับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไว 3 ประเภท คือ 
     - ส่ังใหผูรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด (มาตรา 69) 
     - ส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกิน 120 วัน (มาตรา 69)   
     - ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 70) 
 โดยคําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นตองทําเปนหนังสือและแจงให
ผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่ง 
ดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของผูรับอนุญาตและใหถือวาผูรับอนุญาตได
ทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง (มาตรา 71) 
 
3.4 กฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
 ในแตละปผูใชแรงงานของประเทศตางๆ ในแถบเอเซียมีการอพยพและเคลื่อนยายแรงงาน
ไปตางประเทศเปนจํานวนมากเชนเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงการดําเนินการและ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดหางานและการใหความคุมครองคนหางานของตาง
ประเทศ ผูเขียนจึงขอกลาวถึงการบริหารแรงงานไปตางประเทศของประเทศในแถบเอเซีย เพื่อเปน
แนวทางประกอบการพิจารณาถึงการจัดหางานและการใหความคุมครองคนหางานไทยตอไปดังนี้ 
  
 3.4.1 ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 
 
 ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสไดบัญญัติหลักเกณฑขอบังคับและอํานาจในการควบคุม
เกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไวในกฎหมายแรงงานฟลิปปนส (The Labor 
Code of the Philippines) ตามกฤษฎีกาประธานาธิบดี442 (Presidential Decree No.442,As 
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amended) ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองคนหางานเปนสําคัญและบทบัญญัติดังกลาว 
สวนใหญมีลักษณะคลายกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทยแตมีขอแตกตางกันบางประเด็นที่สําคัญคือ 
 
 1. การกําหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา16 บัญญัติหามมิใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดนอก
จากสํานักจัดหางานของรัฐประกอบธุรกิจจัดหางานโดยมิไดรับอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติไว12 
 นอกจากนี้กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา25 บัญญัติใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดหางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศ โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดหา
งานทั้งการจัดหางานในประเทศและการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ แตทั้งนี้ตองดาํเนนิ
การภายใตแนวทาง กฎ ระเบียบ ที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน13 
 เอกชนของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสสามารถดําเนินการจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศได 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  - สํานักงานตัวแทนจัดหางานเอกชน (Private fee-charging Employment Agency) ซึ่ง
หมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานโดยเรียกเก็บคาบริการทั้งทางตรงหรือ
ทางออมจากคนหางานหรือนายจางหรือทั้งสองฝาย14 
  - องคกรรับสมัครงานเอกชน (Private recruitment entity) ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือสมาคม
ที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานทั้งในประเทศและจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมเกบ็คา
บริการทั้งทางตรงหรือทางออมจากคนหางานหรือนายจาง15 
   - นายจางผูไดรับอนุญาตใหจัดหางานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  

จะเห็นไดวาสํานักงานตัวแทนจัดหางานเอกชนของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสมีรูปแบบ
การดําเนินการที่คลายกับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศของไทย 

 

                                                  
 

12The Labor Code of the Philippines, Presidential Decree No.442, As Amended, 
Book One, Chapter l, Article 16. 

13 Ibid., Chapter ll, Article 25. 
14 Ibid., Chapter l, Article 13(c). 
15 Ibid., Article 13(e). 
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 กฎและระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายแรงงานฟลิปปนสไดกําหนดคุณสมบัติของผู
ยื่นขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไวดังนี1้6 
 (1) เฉพาะผูมีสัญชาติฟลิปปนสหรือบริษัท หางหุนสวน หรือกลุมบุคคลที่มีผูถือหุนถือ
สัญชาติฟลิปปนสไมนอยกวา 75% ของผูถือหุนทั้งหมดและมีทุนเปนของผูถือหุนที่มีสัญชาต ิ      
ฟลิปปนสไมนอยกวา 75% ของจํานวนทุนทั้งหมดและมีอํานาจในการควบคุมดําเนินการ ยอมได
รับอนุญาตใหมีสวนรวมในการจัดหางานทั้งในประเทศหรือการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ17 
 (2) ในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวไม
นอยกวา 150,000 เปโซ ทั้งกรณีที่เปนเจาของกิจการคนเดียว บริษัท หรือ หางหุนสวน 
 (3) ผูขอนุญาตจัดหางานจะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและตองยื่นเอกสาร
ประกอบคําขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศดังนี้18 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในกรณีที่ดําเนินการในรูปของบริษัท 
หรือหนังสือรับรองจากสํานักงานการคาภายในในกรณีดําเนินการคนเดียวหรือในรูปของหางหุน
สวน 
  - ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนบริษัทจะตองพิสูจนใหเห็นถึงความสามารถทางดานการ     
ลงทุนและสถานะทางการเงินของผูถือหุนสวนใหญและแสดงถึงการเสียภาษีเงินไดภายใน 2 ปที่
ผานมา 
  - ไดรับการตรวจสอบจากกรมตํารวจและไดรับการรับรองจากกรมสรรพากร 
  - ตองรับรองประกอบการยื่นคําขออนุญาตในการจัดหางานโดยคํานึงถึงความสามารถ
และทําการทดสอบคัดเลือกคนหางานอยางเครงครัดบนพื้นฐานของจริยธรรมและความเหมาะสม
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติที่เกินควรและเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติตามที่นายจางตองการ 
  - ยอมรับผิดชอบในการกระทําที่เกิดจากอํานาจในการใชใบอนุญาตจัดหางาน รวมทั้งสง
เสริมการทําสัญญาจางแรงงานกับคนหางาน  
  - รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีสิทธิวางขอกําหนดเพิ่มเติม 
 

                                                  
 
16 Omnibus Rules Implementing the Labor Code of the Philippines, Book One, 

Rule V, Section 1. 
17 Ibid., Rule IV, Section 2. 
18 Ibid., Rule V, Section 2. 
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 นอกจากนี้ผูยื่นคําขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะตองเสียคา    
ธรรมเนียม 6,000 เปโซและตองวางเงินสดเปนหลักประกัน 50,000 เปโซ หรือหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีมูลคาเทากัน รวมทั้งมีผูคํ้าประกันอีก 150,000 เปโซ เพื่อเปน
หลักประกันในการใชสิทธิเรียกรองจากผูรับอนุญาตจัดหางานที่ละเมิดกฎหมายไมปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขในใบอนุญาตจัดหางานหรือสัญญาจางแรงงานและเปนการรับประกันที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย19 
 จะเห็นไดวาการกําหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสสวนใหญคลายกับของประเทศไทย โดยเฉพาะการกําหนด
จํานวนผูถือหุนและจํานวนทุนของผูถือหุนที่ตองมีสัญชาติฟลิปปนสรอยละ 75 หรือ 3 ใน 4 ของ
จํานวนผูถือหุนและจํานวนทุนของผูถือหุนทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการใหความคุมครอง
คนหางานที่มีสัญชาติเดียวกันกับผูรับอนุญาตจัดหางานหรือผูถือหุนเปนสวนใหญ อีกทั้งเปนการ
ปองกันมิใหมีการสูญเสียผลกําไรทางเศรษฐกิจและแสวงหาผลประโยชนจากผูถือหุนชาวตางชาติ 
และหลักเกณฑที่คลายกันอีกเรื่องก็คือการกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตองวางหลักประกันตามจํานวนที่กําหนดไวเพื่อเปนการประกันความรับผิดของผูรับ
อนุญาตจัดหางาน สวนขอที่แตกตางกันก็คือพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทยกําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาตจัดหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไวเฉพาะบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด เทานั้น20 สวน
ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสกําหนดใหทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีสิทธิยื่นคําขออนุญาตจัด
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได 
 
 2. การหามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบธุรกิจอ่ืน 
 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา 26 บัญญัติหามมิใหบริษัทตัวแทนจัดการทองเที่ยว
และบริษัทตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินดําเนินธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศโดยเรียกหรือรับประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม21 

                                                  
 
19 Ibid., Rule V, Section 4. 
20 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2537 มาตรา31 
21 The Labor Code of the Philippines, Presidential Decree No.442, As Amended, 

Book One, Chapter ll, Article 26. 
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 โดยเจตนารมณของกฎหมายดังกลาวก็คือธุรกิจตัวแทนจัดการทองเที่ยวและธุรกิจตัวแทน
ขายตั๋วเครื่องบินเปนธุรกิจที่สงเสริมใหมีการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายในรูปของนักทองเที่ยว ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัด
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมิใหประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจัดการทองเที่ยวและธุรกิจตัว
แทนขายตั๋วเครื่องบิน 
  

สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศประกอบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง22 แตปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงที่กําหนด
ธุรกิจหามประกอบดังกลาวไวเลย จะมีก็แคเพียงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เร่ืองการกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2538 เทานั้นที่พอจะ
เทียบเคียงไดแตก็มิใชการกําหนดประเภทธุรกิจหามประกอบควบคูกับการจัดหางาน ซึ่งในปจจุบัน
มีการลักลอบจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศในรูปของนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
โดยอางวามิไดไปทํางานซึ่งสงผลใหคนหางานไดรับความทุกขยากในตางประเทศ ไดรับคาจาง
และสวัสดิการต่ํากวามาตรฐานของกฎหมายและอาจถูกดําเนินคดีในตางแดนอีกดวย 

 
 สําหรับโทษของผูจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายแรงงานฟลิปปนสนั้นตองระวางโทษจําคุกไมตํ่ากวา 4 ปแตไมเกิน 8 ป หรือปรับไมนอย
กวา 20,000 เปโซแตไมเกิน 100,000 เปโซ หรือทั้งจําทั้งปรับตามดุลพินิจของศาล23  
 
 สวนผูไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศหากดําเนินการฝาฝนกฎ ขอ
บังคับที่กฎหมายบัญญัติไว ตองระวางโทษจําคุกไมตํ่ากวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป หรือปรับไมนอยกวา 
10,000 เปโซแตไมเกิน 50,000 เปโซ หรือทั้งจําทั้งปรับตามดุลพินิจของศาล24 
 
 

                                                  
 
22 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2537 มาตรา 32. 
23 The Labor Code of the Philippines, Presidential Decree No.442, As Amended, 

Book One, Chapter lll, Article 39(c). 
24 Ibid., Article 39(b). 
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 3. การกําหนดใหยื่นคํารองขอหนังสือเดินทางเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 กฎและระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายแรงงานฟลิปปนสบัญญัติใหคํารองของคนหา
งานที่จะยื่นเพื่อขอหนังสือเดินทาง (passport) เพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นตองไดรับการ
อนุมัติรับรองจากองคกรบริหารการทํางานในตางประเทศแหงฟลิปปนส25 
 จากบทบัญญัติดังกลาวมีผลทําใหคนหางานฟลิปปนสที่จะเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศจะทําหนังสือเดินทางไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคกรบริหารการทํางานในตางประเทศ
แหงฟลิปปนสแลวเทานั้น ทั้งนี้เพราะประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสมีการรวมการอนุญาตใหเดิน
ทางไปตางประเทศและการอนุญาตใหเดินทางเพื่อไปทํางานในตางประเทศไวเปนกระบวนการ
เดียวกัน การบัญญัติหลักกฎหมายเชนนี้ยอมเปนการชวยควบคุมการลักลอบการจัดสงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศและชวยสกัดกั้นการหลอกลวงคนหางานไดมากขึ้น ซึ่งแตกตางกับ
ประเทศไทยที่ระบบการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศกับการขออนุญาตเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศแยกออกจากกันและขาดการประสานงานกัน คนหางานจึงสามารถขอหนังสือเดินทางได
โดยไมตองไดรับอนุญาตใหไปทํางานในตางประเทศจากกรมการจัดหางานกอน ซึ่งหนังสือเดินทาง
ของไทยใชไดทุกวัตถุประสงคโดยไมมีการระบุประเภทการใช บริษัทจัดหางานจึงสามารถสงคนหา
งานไปทํางานในตางประเทศไดโดยไมตองผานการขออนุญาตจากกรมการจัดหางานเพราะมี
หนังสือเดินทางอยูแลว ดังนั้นจึงทําใหไมสามารถควบคุมการเดินทางไปทํางานในตางประเทศได 
 
 4. กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานตองเสนอเอกสารตางๆ ตอกระทรวงแรงงานในกรณีที่
ประสงคจะสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 กฎและระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายแรงงานฟลิปปนส26 บัญญัติวากอนที่จะมีการ 
จัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองเสนอเอกสารตอไปนี้
ตอกระทรวงแรงงาน คือ 

 ก. หนังสือแตงตั้งหรือสัญญาการเปนตัวแทนจัดหางานระหวางนายจางในตางประเทศ
กับผูรับอนุญาตจัดหางานใหมีอํานาจในการจัดหางานและทําสัญญาจางงาน ซึ่งหนังสือที่กลาวมา
นั้นจะตองไดรับการรับรองหรือลงนามโดยผูมีอํานาจจากกระทรวงการตางประเทศหรือสถานกงสุล

                                                  
 
25 Omnibus Rules Implementing the Labor Code of the Philippines, Book One, 

Rule V, Section 18(b). 
26 Ibid., Section 17. 
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หรือสถานฑูตของประเทศนายจางหรือกระทรวงแรงงาน สําหรับสัญญาจางหรือขอตกลงในการจัด
หางานตองประกอบดวย 
  - ขอกําหนดในการจางรวมทั้งความรับผิดของผูเกี่ยวของในการจางงาน 
  - อํานาจของผูรับอนุญาตจัดหางานในการฟองหรือถูกฟองรวมกันกับตัวการหรือ
นายจางในตางประเทศในกรณีที่มีการผิดสัญญาจัดหางานและสัญญาจางงาน 
  - ตารางคาตอบแทนหรือคาจางรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับอัตราคาจาง,คาธรรมเนยีม
ที่ชําระใหรัฐบาล,คาบริการในการเดินทางและวิธีการชําระคาจาง 
  - ระยะเวลาในการจางตองไมนอยกวา 1 ปและไมเกินวันกําหนดไวในสัญญา 
  - ตองมีองคกรหรือระบบที่สงเสริมใหสามารถสงเงินคาจางของคนงานกลับ
ประเทศได 

 ข. หนังสือจดทะเบียนการคาและเอกสารเกี่ยวกับนายจางในตางประเทศ รวมทั้งอํานาจ
ในการจางหรือรับสมัครคนหางาน 
  ค. เอกสารระบุลักษณะงานของนายจางตางประเทศหรือตัวการ รวมทั้งจํานวนประเภท
งานที่ตองการ, ตารางคาจางและผลประโยชน, คุณสมบัติของคนหางานและวิธีการคัดเลือกและ
สัญญาจางงาน  
  ง. หนังสืออนุญาตใหทํางานหรือวีซาใหทํางานตามที่ประเทศที่ประสงคไปทํางานเรียกรอง 
 
 นอกจากนี้ยังกําหนดใหตองสงสัญญาจางแรงงานตอองคกรบริหารการทํางานในตาง
ประเทศแหงฟลิปปนสเพื่อพิจารณาอนุมัติตามสัญญาจางแรงงาน โดยสัญญาจางแรงงานนั้นจะ
ตองทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทํางาน27 
 
 จะเห็นไดวากฎหมายแรงงานฟลิปปนสนอกจากจะกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศตองสงสัญญาจางแรงงานตอองคกรบริหารการทํางานในตางประเทศแหง
ฟลิปปนสแลว ยังบัญญัติใหกําหนดเงื่อนไขไวในสัญญาจัดหางานใหผูรับอนุญาตจัดหางานมี
อํานาจฟองหรือถูกฟองรวมกันกับตัวการหรือนายจางในตางประเทศในกรณีที่มีการผิดสัญญา   
จัดหางานหรือสัญญาจางแรงงานที่ทําไวกับคนหางาน ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มความรับผิดชอบใหกับ
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่จะถูกฟองตามสัญญาจางแรงงาน ซึ่ง     
แตกตางกับประเทศไทยที่ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง

                                                  
 
27 Ibid., Section 18(a). 
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ประเทศตองรับผิดตามสัญญาจางแรงงานในกรณีที่มีการผิดสัญญาจางแรงงานระหวางนายจาง
ในตางประเทศกับคนหางาน ดังนั้นเมื่อมีการผิดสัญญาจางแรงงานจึงเปนเรื่องที่คนหางานจะตอง
ไปฟองรองบังคับตามสัญญาจางแรงงานกับนายจางในตางประเทศเอง ผูรับอนุญาตจัดหางานหา
ตองรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวไม 
 
 5. กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคา
บริการจากคนหางานกอนที่คนหางานจะไดงานทํา 
 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา 32 บัญญัติหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเรียกหรือ
รับคาบริการจนกวาคนหางานจะไดงานทําและเมื่อรับคาบริการตองออกใบรับเงินใหแกคนหางาน
ดวย โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราคาบริการในการจัดหา
งาน28 
 จะเห็นไดวากฎหมายแรงงานฟลิปปนสไดกําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเรียก
หรือรับคาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนากอนที่คนหางานจะไดงานทํา ซึ่งแตกตางกับ
ประเทศไทยที่กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคา
บริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกิน 30 วันกอนเดินทางและขอขยายไดอีก 30 วันหาก
กรณีมีเหตุจําเปน29  
 
 6. การกําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคา
บริการเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด   
 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา 34(a) บัญญัติหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเรียก
หรือรับคาบริการจากคนหางานไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวาอัตราที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานกําหนด หรือหามกระทําการใดๆใหคนหางานตองจายคาบริการเปนจํานวนมากเกินกวา
อัตราที่กําหนดไมวาจะเปนการใหกูยืมหรือออกเงินทดรองใหลวงหนา30 ซึ่งหากมีการฝาฝนบท

                                                  
 
28 The Labor Code of the Philippines, Presidential Decree No.442, As Amended, 

Book One, Chapter ll, Article 32. 
29 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2537 มาตรา 38 . 
30 The Labor Code of the Philippines, Presidential Decree No.442, As Amended, 

Book One, Chapter ll, Article 34(a). 
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บัญญัติดังกลาว มาตรา 38(a) บัญญัติวาถือเปนการจัดหางานที่มิชอบดวยกฎหมายและตอง
ระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 3931 
 
 7. การกําหนดใหการจัดหางานที่มิชอบดวยกฎหมายซึ่งบอนทําลายความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจเปนความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย 
 กฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา 38 บัญญัติวาการจัดหางานที่มิชอบดวยกฎหมาย 
(illegal recruitment) อันเปนการฝาฝนมาตรา 34โดยไมมีใบอนุญาตหรือไมมีอํานาจในการจัดหา
งาน ยอมเปนความผิดและถูกลงโทษตามมาตรา 39 
 โดยกฎหมายแรงงานฟลิปปนส มาตรา 34 ไดบัญญัติถึงขอหามกระทําของผูรับอนุญาต
จัดหางานที่มีผลโดยตรงตอการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่มิชอบดวยกฎหมาย      
อันไดแก 32  
  - การเรียกหรือรับคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมจากคนหางานเกินกวาอัตราที่     
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด หรือหามกระทําการใดๆ ใหคนหางานตองจายคาบริการ
เปนจํานวนมากเกินกวาอัตราที่กําหนดไมวาจะเปนการใหกูยืมหรือออกเงินทดรองใหลวงหนา 
  - เตรียมหรือโฆษณาโดยใหขอมูล ขาวสาร หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหางานหรือการ
จางงานที่ผิดกับความจริง 
  - แสดงหนังสือ, พยานหลักฐาน, ขอมูล หรือเอกสาร หรือกระทําการอันเปนการหลอกลวง
ตามกฎหมายนี้ที่แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงของผูรับอนุญาตจัดหางาน 
  - การยุยงหรือพยายามยุยงใหคนงานที่ไดรับการจางงานแลวลาออกจากงานเพื่อใหสมัคร
งานใหม เวนเสียแตวาการยุยงคนงานนั้นเปนการเคลื่อนยายคนงานไปสูเสรีภาพจากการกดขี่หรือ
การเอาเปรียบจากเงื่อนไขการจางเดิม 
  - ผูรับอนุญาตจัดหางานใชอํานาจบังคับหรือพยายามใชอํานาจบังคับบุคคลหรือกลุม
บุคคลไมใหรับคนหางานที่ไมไดมาสมัครงานกับสํานักงานจัดหางานของตนใหเขาทํางาน 
  - มีการจางงานหรือการจัดหางานที่มีลักษณะเปนภยันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือ      
ศีลธรรมหรือเกียรติภูมิของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 
  - ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการตรวจตราของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือ     
เจาหนาที่ผูมีอํานาจจัดการแทน 

                                                  
 
31 Ibid., Article 38(a). 
32 Ibid., Article 34(a)-(k). 
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  - ละเลยไมรายงานผลการดําเนินการจางงาน, ตําแหนงงานวาง, การสงเงินตราตาง
ประเทศกลับเขาประเทศ รวมทั้งขอมูลตางๆที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตองการ 
  - การเปลี่ยนหรือดัดแปลงสัญญาจางแรงงานโดยไมไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน 
  - เปนเจาหนาที่หรือกรรมการบริหารบริษัทที่มีการดําเนินงานในรูปของตัวแทนจัดการทอง
เที่ยวไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม 
  - ระงับหรือปฏิเสธเอกสารการเดินทางจากคนหางานที่มาสมัครกอนที่จะออกเดินทางเพื่อ
ประโยชนทางการเงินมากเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว 
 
 หากมีการฝาฝนขอหามตามกฎหมายแรงงานฟลิปปนสมาตรา 34 ดังกลาว ยอมถอืวาเปน
การจัดหางานที่มิชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 38(a) และหากเปนการบอนทําลายความมั่งคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศดวยแลวตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับ 1,000,000 เปโซ33 
 
 จะเห็นไดวากฎหมายแรงงานฟลิปปนสไดบัญญัติกฎหมายไวชัดเจนเกี่ยวกับการจัดหา
งานที่มิชอบดวยกฎหมาย (illegal recruitment) และการจัดหางานที่มิชอบดวยกฎหมายอันเปน
การบอนทําลายความมั่งคงทางเศรษฐกิจของประเทศไว ซึ่งเปนการเพิ่มมาตรการในการลงโทษ
และเปนการปองกันและปราบปรามมิใหมีการจัดหางานที่มิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งแตกตางกับ   
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
ของไทย ที่ไมไดบัญญัติไวชัดเจนถึงลักษณะและลําดับความรุนแรงของการจัดหางานที่มิชอบดวย
กฎหมาย 
 
 นอกจากประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสจะมีกฎหมายแรงงานฟลิปปนสเพื่อใชควบคุมการ
จัดหางานและใหความคุมครองคนหางานตามที่ไดศึกษามาแลวนั้น ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส
ยังมีองคกรบริหารการทํางานในตางประเทศแหงฟลิปปนส (Philippine Overseas Employment 
Administration : POEA) ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีหนาที่ในการสงเสริมคนงานฟลิปปนสไปทํางานใน
ตางประเทศ โดยองคกรบริหารการทํางานในตางประเทศแหงฟลิปปนส (POEA) เปนหนวยงาน
ภายใตกระทรวงแรงงานมีหนาที่ต้ังแตการรับสมัครคนหางาน การจัดสง การพัฒนาฝมือแรงงาน 
การพัฒนาตลาดแรงงาน การคุมครองความเปนอยูของแรงงานในตางประเทศตลอดจนการ

                                                  
 

33 Ibid., Article 39(a). 
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พิจารณาตัดสินคดี จึงทําใหเกิดการปฏิบัติงานอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกตางกับ
ประเทศไทยที่มี ศูนยบ ริการการไปทํางานตางประเทศ  (Thailand Overseas Employment 
Administration : TOEA) ซึ่งประกอบดวยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศมารวมอยูที่เดียวกันเพื่อใหบริการแกคนหางาน จึง
ทําใหขาดความคลองตัวเนื่องจากประกอบดวยหลายหนวยงานและไมมีอํานาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จ
ในการปราบปรามผูละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้องคกรบริหารการทํางานในตางประเทศแหง        
ฟลิปปนส (POEA) ยังใหบริการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับแรงงานที่จะไปทํางานในตาง
ประเทศในสองลักษณะ คือ 
 
  - Pre-Employment Orientation Seminars (PEOS) เปนบริการที่จัดอบรมในทองถิ่น    
ที่อยูของคนงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจางงานในตางประเทศ เพื่อใหผูที่สนใจไดเตรียมตัวและ
ไดทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของอันเปนการปองกันการหลอกลวงคนงาน โดยการอบรม 
ดังกลาวจะมุงเปาหมายตอกลุมที่สนใจจะไปทํางานในตางประเทศ นักเรียนและนักศึกษาชั้นปลาย 
โดยอบรมในชวงปดภาคการศึกษาเปนเวลา 1 วัน 
            
   - Pre-Departure Orientation Seminars (PDOS) เปนการอบรมหลักสูตรบังคับระยะ
เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงใหแกแรงงานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศในเรื่องการเดินทางและ
การปรับตัวตอสภาพแวดลอมในตางประเทศ รวมทั้งขอแนะนําเมื่อประสบปญหาและเมื่อเผชิญกับ
สถานการณตางๆ ในตางประเทศ ซึ่งเปนการอบรมใหความรูในการเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศในกลุมเยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อการตัดสินใจและการเตรียมตัวเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ (TOEA) มีการอบรมเตรียม
ความพรอมสําหรับคนหางานที่กําลังจะเดินทางไปทํางานตางประเทศเพียง 1-2 วันกอนเดินทาง
เทานั้น จึงทําใหคนหางานขาดความพรอมและไมมีเวลาที่จะศึกษาถึงเอกสารตางๆ อีกทั้งไมมี    
การอบรมเตรียมความพรอมสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งทําใหไม
สามารถใหความคุมครองคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดดีเทาที่ควร34 

 

                                                  
 

34 ชโลบล ขจรผดุงกิตติ, เปรียบเทียบการบริหารการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตาง
ประเทศของศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศกับองคกรบริหารการทํางานในตางประเทศแหง
ฟลิปปนส (POEA) (กรุงเทพมหานคร:กรมการจัดหางาน,2546), หนา 42-50. 
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3.4.2 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีกฎหมายที่ใชควบคุมการบริการจัดหางานและใหความ      

คุมครองคนหางาน คือ กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงาน (Employment 
Security Act) ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวสวนใหญมีลักษณะคลายกับพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทย แตจะ
แตกตางกันบางคือ 

 
 1. การกําหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงาน (Employment Security Act)  
มิไดกําหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไวโดยละเอียดอยาง
เชนมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทย แตกฎหมายดังกลาวกําหนดถึงผูมีสิทธิขออนุญาตจัดหางานโดยไม
คิดคาบริการ (Free Placement Service) ไวในมาตรา 18 35 ดังนี้ 
 (1) บุคคลใดประสงคจะดําเนินการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมคิดคา
บริการจะตองรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 (2) บุคคลใดประสงคจะดําเนินการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมคิดคา
บริการตามขอ(1)จะตองเปนผูใหความชวยเหลือทางกฎหมายโดยไมหวังสิ่งตอบแทน (a nonprofit 
juristic person) หรือเปนองคการสาธารณะประโยชน (a public interests organization) ภายใต
กฤษฎีกาประธานาธิบดี (the Presidential Decree) 

(3) รายละเอียดและวิธีการรายงานและขอกําหนดที่จําเปนในการรายงานตามขอ (1) นั้น
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฤษฎีกาประธานาธิบดี 

(4) การดําเนินการจัดหางานโดยไมคิดคาบริการตาม (1) นั้นไมตองรายงานตอรัฐมนตรีวา
การกระทรวงแรงงานในกรณี 
  - เปนหนวยงานบริการจัดหางานของรัฐบาลเกาหลี 
  - เปนหนวยงานจัดหางานเพื่อคนพิการที่ดําเนินการจัดหางานใหแกคนพิการ 

                                                  
 
35Employment Security Act, Chapter lll, Section 1, Article 18, Amended by Act 

No.5884, Feb. 8, 1999.  
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  - เปนหัวหนาสถานศึกษาที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปนหัวหนาสถาน
ฝกฝนอาชีพสาธารณะที่ดําเนินการจัดหางานใหแกนักเรียน ผูจบการศึกษา ผูฝกงาน หรือบุคคลใด
ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หากบุคคลที่ดําเนินการบริการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมคิดคาบริการ
ไมรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตาม มาตรา 18 (1) นั้น จะตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 5 ลานวอน (won) ตามมาตรา 48 1.36 
  

สวนบุคคลผูขอรับอนุญาตดําเนินการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยคิดคา
บริการ (Fee-Charging Placement Service) นั้น กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงใน
การจางงาน (Employment Security Act) มาตรา 19 ไดบัญญัติวา37  
 (1) บุคคลใดประสงคจะดําเนินการบริการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะตอง
จดทะเบียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 (2) - (5) ..............................(ถูกยกเลิก) 

(6) ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดหางานโดยคิดคาบริการตามขอ(1) จะตองไมเรียกหรือ
รับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดเปนคาบริการในการจัดหางานเกินกวาอัตราที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานกําหนด  
 (7) การกําหนดอัตราคาบริการที่จะเรียกหรือรับจากคนหางานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงแรงงานกําหนดตามขอ(6)นั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจาง
งาน (the Employment Policy Council)  
 (8) ขอกําหนดในการจดทะเบียนและขอกําหนดที่จําเปนอื่นในการอนุญาตใหจัดหางาน
โดยคิดคาบริการตามขอ(1)นั้น ใหเปนไปตามกฤษฎีกาประธานาธิบดี  
 (9) บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดหางานโดยคิดคาบริการตามขอ(1)นั้น จะตอง
ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในกฤษฎีกาประธานาธิบดี  
 

จะเห็นไดวากฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงานของประเทศ         
สาธารณรัฐเกาหลีนั้นไมไดระบุคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ไวอยางละเอียดเชนมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 

                                                  
 

36 Ibid., Chapter V, Article 48 1. . 
37 Ibid.,Chapter lll, Section 1, Article 19. 
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แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทย แตกําหนดเพียงขอกําหนดที่จําเปนในการขอใบ
อนุญาตโดยใหเปนไปตามที่กฤษฎีกาประธานาธิบดีกําหนดไว แตกฎหมายดังกลาวไดใหความ
สําคัญกับการคุมครองคนหางานโดยบัญญัติหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดเปนคาบริการจากคนหางานเกินกวาอัตราที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงแรงงานกําหนดไว โดยการกําหนดอัตราคาบริการที่เรียกเก็บนั้นจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการจางงานดวย 

สวนบุคคลผูดําเนินการใหบริการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยมิไดจด
ทะเบียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามมาตรา19(1)นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกิน 20 ลานวอน (won) ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา47 1.38  

สวนบุคคลที่เรียกหรือรับคาบริการจากการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเกินกวา
อัตราที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนดไวตามมาตรา19(6)นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
1 ป หรือปรับไมเกิน 5 ลานวอน (won) ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา48 3.39  

 
 2. การหามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบธุรกิจอ่ืน 
 กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงาน (Employment Security Act) 
มาตรา26 บัญญัติหามมิใหบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจภัตตาคารและสถานบันเทิง, ธุรกิจที่พักอาศัย, 
ธุรกิจจัดการแตงงานหรือธุรกิจหาคู หรือธุรกิจอ่ืนตามที่กฤษฎีกาประธานาธิบดีกําหนดไวดําเนิน
การบริการจัดหางานใหกับคนหางาน40 

การที่กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงานของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีไดกําหนดไวเชนนั้นเพราะเห็นวาหากใหบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจดังกลาวมาดําเนินการให
บริการจัดหางานดวยแลว บุคคลดังกลาวอาจแสวงหาผลประโยชนจากคนหางานตามวิธีการที่
ประกอบธุรกิจเหลานั้นไดอีก ซึ่งเปนบทบัญญัติที่คลายกับมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทยที่กําหนดหาม
มิให ผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบธุรกิจตามที่กําหนดใน             
กฎกระทรวง แตในปจจุบันยังมิไดมีการกําหนดกฎกระทรวงประเภทธุรกิจที่หามกระทําไวเลย จะมี
ก็แตบทบัญญัติในประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง การกําหนดสถานที่ซึ่งหาม 

                                                  
 

38 Ibid.,Chapter V, Article 47 1. . 
39 Ibid., Article 48 3. . 
40 Ibid.,Chapter lll, Section 1, Article 26. 
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จัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2538 ที่หามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ณ สถานที่
บางแหง เชน โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา สถานที่จัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติ
ธุระ สถานที่ที่มีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูแลว สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถาน
สงเคราะห สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพักฟน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ สโมสร รานคาของเกา สถานที่
ประกอบธุรกิจทองเที่ยว สถานที่ซึ่งมีพื้นที่นอยกวาสิบหกตารางเมตร สถานที่ประกอบกิจการอื่นซึง่
ไมอาจแยกสัดสวนได หรือสถานที่อ่ืนที่ไมเหมาะสมเทานั้นที่พอจะนํามาเทียบเคียงได แตก็ยังมิใช
บทบัญญัติที่ใหความคุมครองแกคนหางานไดอยางแทจริงจากการถูกหลอกลวงโดยผูรับอนุญาต
จัดหางานที่ประกอบธุรกิจอ่ืนควบคูกันไปกับการประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ 

 
3. การหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานหรือบุคคลใดเรียกหรือรับประโยชนจากคนหางาน

กอนที่คนหางานจะไดงานทํา 
 กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงาน (Employment Security Act) 
มาตรา 32 41 บัญญัติหามมิใหบุคคลที่ประสงคจะจางคนงานหรือจัดหางานใหคนหางาน เรียกหรือ
รับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนอยางอื่นในการติดตอเพื่อการสมัครงานจากคนหางานจนกวาจะได
งาน 
 หากบุคคลใดเรียกหรือรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนอยางอื่นอันเปนการฝาฝนบท
บัญญัติมาตรา 32 แลวนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 20 ลานวอน (won)42 
ตามมาตรา 47 4. 
 จะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวแตกตางกับมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทยที่
กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางาน
ไวเปนการลวงหนาไดไมเกิน 30 วันกอนเดินทางและในกรณีมีเหตุจําเปนอาจขอขยายระยะเวลา 
ดังกลาวไดไมเกิน 30 วัน ในขณะที่กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงานของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไมอนุญาตใหมีการเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานกอนที่คนหา
งานจะไดงานทํา  

                                                  
 
41 Ibid.,Chapter lll, Section 2, Article 32. 
42 Ibid., Chapter V, Article 47 4. . 
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 นอกจากบทบัญญัติตางๆ ที่กลาวมาแลวกฎหมายการใหความคุมครองความมัน่คงในการ
จางงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาตรา 21 ยังกําหนดหามมิใหบุคคลที่ไดรับอนุญาตจัดหา
งานโดยคิดคาบริการตามมาตรา 19(1) นั้น ใหบุคคลอื่นดําเนินการใหบริการจัดหางานโดยใชชื่อ
หรือชื่อทางการคาหรือใหยืมใบอนุญาตของตน43 ซึ่งหากมีการฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 
ป หรือปรับไมเกิน 20 ลานวอน (won)44 ตามมาตรา 47 3. และมาตรา 21-2. ยังกําหนดหามมิให
บุคคลที่ไดรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยคิดคาบริการตามมาตรา 19(1) 
เรียกหรือรับเงินตราลวงหนาจากนายจางเพื่อนําไปใหคนหางาน45 ซึ่งหากมีการฝาฝนบทบัญญัติ
ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 5 ลานวอน (won)46 ตามมาตรา 48 3-2. 
 

3.4.3 ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
 
ประเทศสาธารณรัฐอินเดียไดบัญญัติและประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการไปทํางานใน

ตางประเทศของแรงงานชาวอินเดียเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 1983 โดยใชชื่อวา Emigration Act, 
1983 และมีการออกกฎระเบียบตามความในกฎหมายฉบับดังกลาวในรูปของ the Emigration 
Rules, 1983 โดยวัตถุประสงคหลักของกฎหมายดังกลาวก็คือ การใหความคุมครองคนหางาน
ตลอดจนผลประโยชนตางๆ ของคนหางานที่จะไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งสาระสําคัญของ
กฎหมายฉบับดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ คือ 

 
1. หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต47 ดังนั้นในการประกอบ

ธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ผูจัดหางานจะตองขออนุญาตและจดทะเบียนตอ
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับการไปทํางานในตางประเทศของคนหางานชาวอินเดีย 
คือ the Protector-General of Emigrants สังกัดกระทรวงแรงงาน และมี Protector of Emigrants 
เปนหนวยงานสาขา ซึ่งหนาที่หลักของหนวยงานเหลานี้คือ 

                                                  
 
43 Ibid., Chapter lll, Section 1, Article 21. 
44 Ibid., Chapter V,  Article 47 3. . 
45 Ibid., Chapter lll, Section 1, Article 21-2. 
46 Ibid., Chapter V, Article 48 3-2. 
47 Emigration Act, 1983, Chapter lll, Article 10. 



 70

     - ใหความคุมครองชวยเหลือและใหคําแนะนําตางๆ แกผูที่ประสงคจะไปทํางานในตาง
ประเทศ 
     - ควบคุมการดําเนินการจัดหาและจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศใหอยูภาย
ใตกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่กําหนดไว 
     - ตรวจสอบการดําเนินการจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
     - สอบถามและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่คนหางานไดรับในระหวางการเดินทาง
ไปทํางานและเดินทางกลับประเทศอินเดีย ตลอดจนระหวางการทํางานในตางประเทศดวย 
     - ใหการชวยเหลือและใหคําแนะนําแกคนหางานที่หมดสัญญาและเดินทางกลับ
ประเทศ 
 2. ในการขออนุญาตจดทะเบียนจัดหางาน ผูขออนุญาตจะตองแสดงรายละเอียดหรือ 
หลักฐานที่แสดงถึงความมั่นคงทางดานการเงิน ความนาเชื่อถือ ประสบการณในการประกอบการ
ตลอดจนหลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ48 เพื่อยื่นขออนุญาตจดทะเบียนประกอบธุรกิจจัดหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวใบอนุญาตดังกลาวจะมีผล
บังคับใชภายในกําหนดเวลา 3 ป49 
 3. ในการดําเนินการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ กฎหมายกําหนดใหผู
จัดหางานตองมีเงินประกันสําหรับคนหางานที่จัดสงไป โดยจํานวนเงินดังกลาวจะเปนหลักประกัน
ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้รวมถึงคาใชจายที่จะตองใชสําหรับการจัดสงคนหางานกลับ
ประเทศ50 ซึ่งจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนเงินประกันนี้จะตองมีความสัมพันธกับจํานวน
คนหางานที่ผูจัดหางานจัดสงไป คือ51 
 

จํานวนคนหางานที่จัดสง จํานวนเงินที่กําหนด 
ไมเกิน 300 คน 
301 - 1,000 คน 
1,001 คนขึ้นไป 

300,000 รูป 
500,000 รูป 

10,000,000 รูป 
  

                                                  
 
48 Ibid., Chapter lll, Article 11. 
49 the Emigration Rules, 1983, Article 9. 
50 Emigration Act, 1983, Chapter lll, Article 11(3). 
51 the Emigration Rules, 1983, Article 8. amended vide S.O.-111(E), dated 8.2.96. 
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4. คําขออนุญาตจดทะเบียนจัดหางานตองเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนด และผูขอ
อนุญาตจัดหางานตองนําเช็คที่ออกโดยธนาคารสั่งจาย Protector General of Emigrants จํานวน 
2,000 รูป มาวางเพื่อเปนคาธรรมเนียมในการขออนุญาต52 
 5. ใบอนุญาตจัดหางานมีอายุบังคับใชภายในเวลาที่กําหนด และหามมิใหมีการโอนใบ
อนุญาตกัน นอกจากนี้ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นได
งาย ณ สํานักงานที่ประกอบธุรกิจจัดหางาน53 
 6. สัญญาและเงื่อนไขในการจางงานนั้นจะตองผานการพิจารณาและรับรองจากหนวย
งานที่รับผิดชอบคือ the Protector of Emigrants และผูรับอนุญาตจัดหางานตองแสดงสําเนา
สัญญาจางงานที่ไดรับการรับรองดังกลาวไว ณ สํานักงานที่ประกอบธุรกิจจัดหางานดวย54 
 7. ผูรับอนุญาตจัดหางานไมสามารถเรียกคาใชจายในการกลับภูมิลําเนาจากคนหางาน55 
 8. สําหรับบทลงโทษผูฝาฝนกฎหมายฉบับนี้ หรือผูฝาฝนจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศโดยไมไดรับอนุญาต หรือแกไขใบอนุญาตจัดหางานโดยไมมีอํานาจ หรือขัดขืนหรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามกฎหมายฉบับนี้ของ the Protector of Emigrants หรือเรียก
หรือรับคาบริการจากคนหางานเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด หรือหลอกลวงฉอโกงคนหางาน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 2,000 รูป และหากปรากฏในภายหลังวาผูฝาฝน
กฎหมายฉบับนี้ไดกระทําความผิดตามกฎหมายอีก ใหมีการลงโทษเพิ่มข้ึนเปนสองเทาของความ
ผิดนั้น56 และนอกจากการลงโทษดังกลาวแลวรัฐยังสามารถเพิกถอน ยกเลิก หรือพักใชใบอนุญาต
จัดหางานเมื่อพบวาผูจัดหางานดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมายไดอีกทางหนึ่งดวย 
 จะเห็นไดวากฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางานและใหความคุมครองคนหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐอินเดียนั้นมีบทบัญญัติคลายกับพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ของไทยแตมีขอแตกตาง
กันบางประเด็นที่สําคัญ คือ กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอินเดียมีการกําหนดใหผูรับอนุญาต
จัดหางานวางเงินประกันสําหรับคนหางานที่จะจัดสงไป โดยอัตราเงินประกันนั้นจะมีความสัมพันธ
กับจํานวนคนหางานที่จัดสง ซึ่งตางกับประเทศไทยที่กฎหมายกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางาน

                                                  
 
52 Ibid., Article 7. 
53 Ibid., Article 10 (1) i, ii, iv. 
54 Ibid., Article 10 (1) ix f). 
55 Ibid., Article 10 (1) xiii. 
56 Emigration Act, 1983, Chapter VII, Article 24(1), (5). 
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เพื่อไปทํางานในตางประเทศวางเงินหลักประกันไวเปนจํานวนที่แนนอนคือ 5,000,000 บาท57 ซึ่ง
ทําใหประเทศไทยประสบกับปญหาคาเสียหายมีมากกวาหลักประกันที่วางไวเพราะตองมีการนํา
หลักประกันจํานวนดังกลาวมาเฉลี่ยใหกับคนหางานผูเสียหายจํานวนหลายราย และนอกจากนี้ขอ
แตกตางที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือกฎหมายประเทศสาธารณรัฐอินเดียไดกําหนดใหมีการลง
โทษเพิ่มข้ึนเปนสองเทาสําหรับผูฝาฝนกฎหมายที่กระทําผิดตามกฎหมายดังกลาวอีก อันเปนการ
เพิ่มมาตรการลงโทษและเปนการปองกันและปราบปรามมิใหมีการจัดหางานโดยมิชอบดวย
กฎหมายซึ่งแตกตางกับประเทศไทยที่พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มิไดบัญญัติใหมีการลงโทษเพิ่มข้ึนหากมีการฝาฝนบทบัญญัติ
ของกฎหมายอีก 
 
 จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางานและการใหความคุมครองคนหางานของ
ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐอินเดียนั้นจะ
เห็นไดวาประเทศตางๆ เหลานั้นไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศโดยการบัญญัติกฎหมายรวมทั้งออกกฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ควบคุมการจัดหางานและใหความคุมครองแกคนหางานเพื่อมิใหคนหางานเหลานั้นประสบกับ
ปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็มพีระราชบญัญติั
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เพื่อควบคุมการ
จัดหางานและใหความคุมครองแกคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ แตปญหาการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศยังคงมีอยูและยังพบเห็นไดบอยในปจจุบัน ดังนั้นจึงควร
ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ    
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเพื่อหาแนวทางในการแกไขตอไป 
 
3.5 กรณีศึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 
 กรณีศึกษาที่1 
 ขอเท็จจริงในคดี นางวลัยภรณ สมอคํา จําเลย ไดหลอกลวงนางสาวสุวนันท ผานแกว     
ผูเสียหายซึ่งเปนคนหางานวาจําเลยสามารถจัดสงผูเสียหายไปทํางานที่ประเทศฝรั่งเศสใน

                                                  
 
57 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2537 มาตรา31(7) ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่8 (พ.ศ.2536). 
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ตําแหนงชางเย็บผา มีรายไดเดือนละ 20,000 บาทถึง 40,000 บาท อันเปนเท็จ ซึ่งความจริงแลว
จําเลยมิไดมีความสามารถจัดสงคนหางานใดๆ รวมทั้งผูเสียหายใหไปทํางานตางประเทศไดเพราะ
จําเลยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานและโดยการหลอกลวงเปนเหตุใหผูเสียหาย   
หลงเชื่อและจายเงินจํานวน 140,000 บาท ใหแกจําเลย อีกทั้งจําเลยไดจัดใหผูเสยีหายกบัพวกเดนิ
ทางไปปลอยทิ้งไวที่ประเทศเช็กโกสโลวะเกียโดยมิไดดูแลชวยเหลือจนผูเสียหายตองติดตอ   
สถานฑูตไทยใหชวยเหลือเดินทางกลับประเทศไทย โดยผูเสียหายไดมารองทุกขใหดําเนินคดีกับ
จําเลยและพนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ โจทก ไดฟองขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30, 82, 91 ตรี 
 คําวินิจฉัยของศาล   ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7049/2544 จําเลยไดหลอกลวงผู       
เสียหายซึ่งเปนคนหางานวาจําเลยสามารถจัดสงผูเสียหายไปทํางานที่ประเทศฝรั่งเศสอันเปนเท็จ 
ความจริงแลวจําเลยมิไดมีความสามารถจัดสงคนหางานใดๆ รวมทั้งผูเสียหายใหไปทํางานตาง
ประเทศไดเพราะจําเลยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานและโดยการหลอกลวงเปนเหตุใหผู      
เสียหายหลงเชื่อและจายเงินใหแกจําเลยเปนการยืนยันขอเท็จจริงอยูในตัววาจําเลยไมมีเจตนา  
จัดหางานใหแกผูเสียหายเพียงแตอางการประกอบธุรกิจการจัดหางานมาเปนขอหลอกลวงเพื่อให
ไดเงินคาบริการจากผูเสียหาย การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานจัดหางานโดยมิไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 82 คงผิดเพียงฐานหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถจัดหางานในตางประเทศไดและเปน
เหตุใหไดเงินหรือทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี ลงโทษจําคุก 3 ป จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการ
พิจารณาลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจําคุก 1 ป 6 เดือน  
 จากกรณีศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาการกระทําของจําเลยมิใชกรณีโดยทุจริตหลอกลวงผู
อ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และโดยการ  หลอ
กลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ โดยการกระทําดังกลาวนั้นไดกระทําดวยการแสดง
ขอความอันเปนเท็จตอประชาชนหรือดวยการปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน
อันจะเปนความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเปนความผิดมูลฐานหนึ่ง
ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แตการกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดฐานหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถหางานในตางประเทศไดและโดยการ     
หลอกลวงดังกลาวนั้นไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูถูกหลอกลวงตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี ซึ่งมิใชความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ดังนั้นจึงไมอาจนําเอามาตรการ
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ทางอาญาและมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับหาก
จําเลยนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไปโอนหรือแปรสภาพดวยวิธีการ
ตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงิน ซึ่งทําใหจําเลยสามารถนําเงินที่ผานกระบวนการฟอกเงินแลว
นั้นไปใชเปนทุนในการกระทําความผิดอื่นๆ ตอไปได ซึ่งกอใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญา
กรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม 
 
 กรณีศึกษาที่2 
 ขอเท็จจริงในคดี  นายสุวิทย พรหมศิริกุล จําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2 เปนสามีภริยากันโดย
มิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย จําเลยทั้งสองไมไดรับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศจากนายทะเบียนจัดหางานกลางแตจําเลยทั้งสองไดพูดรับรองวาเมื่อผูเสียหายทั้ง   
สิบเอ็ดเดินทางไปถึงประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตแลวจะมีงานทําแนนอนโดยผูเสียหายแตละคน
จะไดเงินเดือนระหวาง 50,000 บาท ถึง 90,000 บาท พรอมทั้งอาหารและที่อยู แตผูเสียหายทั้ง 
สิบเอ็ดตองเสียคาใชจายและคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับคนละประมาณ 120,000 บาท ถึง 140,000
บาท โดยผูเสียหายแตละคนตองจายเงินใหจําเลยทั้งสองครึ่งหนึ่งกอนสวนที่เหลือผูเสียหายแตละ
คนจะจายใหหลังจากไดงานทําแลว และในการพูดชักชวนดังกลาวนั้นจําเลยทั้งสองบอกวาไมตอง
กลัวถูกหลอกลวงและจําเลยที่ 1 ไดแสดงตัววาเปนขาราชการชั้นผูใหญและนําภาพถายจําเลยที่ 1
ซึ่งแตงกายในเครื่องแบบปกติขาวใหดูพรอมทั้งรับรองวาหากไมไดทํางานแลวจําเลยที่ 1 ยินดีคืน
เงินใหทั้งหมด ซึ่งขณะเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดตราดและจําเลยที่
2 เปนผูจัดซื้อต๋ัวเครื่องบิน เรียกเก็บและรับเงินคาตั๋วเครื่องบินกับคาบริการในการเดินทางไป
ประเทศแอฟริกาใตจากนายพรหมศักดิ์ ชุมแสง จํานวน 60,000 บาท นายเพลิน เกตุแกว จํานวน 
50,000 บาท นายชาญ ทองหาญ จํานวน 60,000 บาท นายสามารถ บุญลา จํานวน 60,000 บาท 
นายสมชาย คนกลาง จํานวน 60,000 บาท นายวิชัย สอดแจม จํานวน 70,000 บาท นายสุทัศน 
ทิพยทอง จํานวน 35,000 บาท นายวันชัย บัวศรี จํานวน 80,000 บาท นายสมบัติ ปญญาแดง 
จํานวน 70,000 บาท นายมานพ เสงี่ยมจิตต จํานวน 50,000 บาท และนายณัฐพร ชัยสิงห จํานวน 
75,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท สําหรับราคาตั๋วเคร่ืองบินระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตไป-กลับซึ่งผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดใหจําเลยที่ 2 จัดซื้อเปนเงินคนละ
39,600บาท ผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดทยอยเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตโดยแบงเปน 3 
กลุมโดยมีจําเลยที่ 2 รวมเดินทางไปดวย ปรากฏวาเมื่อผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดเดินทางไปถึงประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใตแลวผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดไมไดทํางานแตอยางใด นอกจากนี้นายเพลิน    
นายวันชัย นายสุทัศน นายสมบัติ นายมานพ และนายณัฐพร ยังถูกเจาพนักงานตํารวจของ
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตจับกุมในขอหาใบอนุญาตเขาเมืองหมดอายุ ตอมาผูเสียหายทั้ง  
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สิบเอ็ดเดินทางกลับประเทศไทยและรองทุกขใหดําเนินคดีแกจําเลยทั้งสอง โดยพนักงานอัยการ 
โจทก ไดฟองขอใหลงโทษจําเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343,83,91 พระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4,30,82 และใหจําเลยทั้งสองคืนเงิน
ตามสวนที่หลอกลวงไปจากผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดตามฟองเปนเงิน 710,000 บาทแกผูเสียหาย  

คําวินิจฉัยของศาล  ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 5401/2542 การที่จําเลยทั้งสองรวมกัน  หลอ
กลวงผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จวาจําเลยทั้งสองสามารถจัดสงผูเสีย
หายทั้งสิบเอ็ดไปทํางานในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต เปนงานที่มีรายได เมื่อผูเสียหายทั้งสิบ
เอ็ดเดินทางไปถึงแลวสามารถทํางานไดทันที โดยจําเลยทั้งสองปกปดขอความจริงวาจําเลยทั้งสอง
ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางานไปทํางานในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตจากนายทะเบียนจัดหา
งานกลาง จากการหลอกลวงดังกลาวทําใหผูเสียหายทั้งสิบเอ็ดหลงเชื่อและมอบเงินจํานวนตางๆ 
ใหแกจําเลยทั้งสอง ดังนั้นการกระทําของจําเลยทั้งสองจึงเปนความผิดฐานฉอโกง มิใชผิดเฉพาะ
สัญญาทางแพงแตอยางใด ลงโทษจําคุกจําเลยทั้งสองคนละ 7 ป 4 เดือน โดยไมรอการลงโทษ 
และใหจําเลยทั้งสองรวมกันใชเงินคืนแกผูเสียหายทั้งสิบเอ็ด รวมเปนเงิน 670,000 บาท 
 จากกรณีศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาจําเลยทั้งสองรวมกันกระทําความผิดฐานฉอโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญาโดยรวมกระทํากันเปนขบวนการ มีการแบงหนาที่กันทํา และการกระทํา
ความผิดดังกลาวกอใหเกิดรายไดจํานวนมากและมีผูเสียหายที่ถูกหลอกลวงจํานวนหลายราย 
นอกจากนี้ยังมีการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ราชการเพื่อเอื้อประโยชนในการกระทําความผิด
ดวย ซึ่งกรณีดังกลาวไมสามารถนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดไมวาจะเปนการลงโทษที่หนักขึ้นหากผูกระทําความผิดเปนผูมอํีานาจหนาที่
ทางราชการ รวมทั้งการจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหากมีการนํา
เงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปโอนหรือเปลี่ยนสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงิน 
เนื่องจากความผิดฐานฉอโกงมิใชความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงทําใหผูกระทําความผิดสามารถนําเงินที่ผานกระบวนการ
ฟอกเงินดังกลาวแลวไปใชประโยชนเปนทุนในการกระทําความผิดตอไปได จึงทําใหไมสามารถ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 
 กรณีศึกษาที่3 
 ขอเท็จจริงในคดี  นายสายนอย ไมคํา จําเลยกับพวกไมไดรับใบอนุญาตจัดหางานจาก
นายทะเบียนจัดหางานกลาง โดยทุจริตหลอกลวงประชาชนและนายโยธิน แสงเย็น นายบํารุง 
เหลาพลายนาค นายสัญญา นุยปลี  นางสาวบุญเจิด นุยปลี นางสาวทองรวม อัดตะพันธ นางสาว
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สมนึก แสงเย็น และนางสาวประทวน แหวเพ็ชร ผูเสียหายทั้งเจ็ดวาจําเลยกับพวกสามารถหางาน
ใหแกคนหางานทั่วไปรวมทั้งผูเสียหายทั้งเจ็ดและสามารถสงคนหางานทั่วไปรวมทั้งผูเสียหายทั้ง
เจ็ดไปทํางานที่ดินแดนไตหวันและประเทศเกาหลีได โดยผูที่จะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีตองเสีย
เงินคาบริการจัดการใหแกจําเลยกับพวกคนละ 80,000 บาท ความจริงแลวจําเลยกับพวกไม
สามารถที่จะสงผูใดไปทํางานในตางประเทศได ทั้งไมมีงานรออยู จากการหลอกลวงดังกลาวทําให
ผูเสียหายทั้งเจ็ดหลงเชื่อวาเปนความจริงและไดมอบเงินคนละ 80,000 บาทใหแกจําเลยกับพวก
รับไป ผูเสียหายทั้งเจ็ดจึงไดรองทุกขใหดําเนินคดีกับจําเลยและพวกโดยพนักงานอัยการจังหวัด
ชัยนาท โจทก ไดฟองขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,91,341,343  
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4,30,82,91ตรี ใหจําเลยคืน
หรือใชเงินจํานวน 283,000 บาท ที่ยังไมไดคืนแกผูเสียหายที่2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7  
 คําวินิจฉัยของศาล  ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 474/2542 จําเลยกับพวกไมไดรับใบอนุญาต
จัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง อีกทั้งจําเลยกับ
พวกไมสามารถที่จะสงผูใดไปทํางานในตางประเทศดังกลาวได และทั้งไมมีงานรออยูที่ประเทศ  
ดังกลาวตามที่แจงแกผูเสียหายทั้งเจ็ด อันเปนการยืนยันขอเท็จจริงอยูในตัววาจําเลยไมมีเจตนา
จัดหางานใหแกผูเสียหายคงมีแตเจตนาหลอกลวงเพื่อจะไดรับเงินจากผูเสียหายเทานัน้ การกระทาํ
ของจําเลยจึงไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
มาตรา30 วรรคหนึ่ง, มาตรา82 และการที่จําเลยกับพวกหลอกลวงประชาชนและผูเสียหายทั้งเจ็ด
วาจําเลยกับพวกสามารถหางานใหแกคนหางานทั่วไปรวมทั้งผูเสียหายทั้งเจ็ดและสงคนหางาน  
ทั่วไปและผูเสียหายทั้งเจ็ดไปทํางานที่ไตหวันและเกาหลีได โดยผูเสียหายทั้งเจ็ดไดมอบเงินคนละ 
80,000บาท ใหแกจําเลยกับพวกไปก็เพราะผูเสียหายทั้งเจ็ดเชื่อตามที่จําเลยกับพวกหลอกลวง  
นั่นเอง การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 มาตรา91ตรีและความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343 
วรรคแรก 
 จากกรณีศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาการกระทําของจําเลยเปนความผิดเกี่ยวกับฉอโกง
ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 และเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 91 ตรี หาก
จําเลยนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญาไปโอนหรือเปลี่ยนสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินแลวนั้น 
จําเลยยอมมีความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 ดวย เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมาย
อาญาเปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
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เงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวยอมถูกยึดหรืออายัดและตกเปนของ   
แผนดินทั้งนี้เพื่อมิใหมีการนําไปใชเปนทุนในการกระทําความผิดอื่นๆ ตอไป ซึ่งถือเปนมาตรการ
หนึ่งที่ชวยตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 จากกรณีศึกษาทั้ง 3 เร่ืองนั้นจะเห็นไดวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศนั้นมีวิธีการหลอกลวงที่หลากหลาย โดยมักกระทําความผิดกันเปนขบวนการ บางครั้งมี
การใชอํานาจหนาที่ราชการเขามาเอื้อประโยชนในการกระทําผิดดวยและกอใหเกิดรายไดจากการ
กระทําความผิดเปนจํานวนมหาศาล หากมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นไปโอนหรือแปรสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปน
การฟอกเงินเพื่อใหดูวาเปนเงินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายแลวนํากลับมาใชเปนทุนในการ
กระทําความผิดตอไป ยอมกอใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและ
ปราบปราม  ดังนั้นจึงควรพิจารณาหามาตรการทางกฎหมายอันไดแกพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจาก
กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ทั้งนี้เพื่อใหความคุมครองแกคนหางานรวมทั้งยับยั้งมิใหมี
การฟอกเงินจากรายไดที่ไดจากการหลอกลวงคนหางานอยางมีประสิทธภาพตอไป ดังนั้นจึงควร
ศึกษาถึงสาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางละเอียด
เพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตอไป 
 
 
 

 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   
4.1 ความหมายของการฟอกเงิน 
 

คําวา “การฟอกเงิน” (money laundering) เปนถอยคําซึ่งเปนที่รูจักกันมากวา 60 ปใน
เหลาองคกรอาชญากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูที่คิดคนแนวความคิดของการฟอกเงิน 
ดังกลาวนี้ไดแก นายเมเยอร แลนสกี้ (Mayer Lansky) อันมีหลักการเกี่ยวกับการนําเงินที่ไดมาโดย
ไมชอบดวยกฎหมายหรือที่มักเรียกกันโดยทั่วไปวา “เงินสกปรก” (dirty money) มาผานกระบวน
การทางพาณิชยกรรมหรือธุรกรรมเพื่อใหกลายมาเปนเงินที่ถูกตองตามกฎหมายหรือที่เรียกกันวา 
“เงินสะอาด” (clean money) หรืออีกนัยหนึ่งเปนการขจัดรองรอยของผลประโยชนซึ่งเกิดจากการ
กระทําอันมิชอบดวยกฎหมายโดยผานขั้นตอนของการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดเพื่อใหทรัพยสินหรือผลประโยชนดังกลาวกลายเปนรายไดที่ชอบดวยกฎหมาย
ในที่สุด จึงอาจกลาวไดวา “การฟอกเงิน” เปนเลหเหลี่ยมเพื่อการสรางและปกปดผลประโยชนอัน
มหาศาลซึ่งมีที่มาจากการประกอบอาชญากรรม1 
  
 ในปจจุบันมีผูทรงคุณวุฒิไดใหความหมายของคําวา “การฟอกเงิน” ไวหลายทานดวยกัน
ดังนี้ 
 การฟอกเงิน คือ การกระทําใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อจะทําใหเงินหรือทรัพยสินใดๆ ซึ่งมี
ที่มาจากการกระทําความผิดใดๆ เปลี่ยนสภาพเปนเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวาเปน
เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย2 

                                                  
 

1 สีหนาท ประยูรรัตน, ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมและผูมีอิทธิพลในประเทศ
ไทย, เอกสารประกอบการศึกษาทางวิชาการ (กรุงเทพมหานคร:สํานักงานกิจการยุติธรรมและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน), หนา 20-21. 

2 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนรุนที่9 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติธรรม
,2540), หนา10. 
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การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยน แปรสภาพเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายหรือโดย
มิชอบดวยกฎหมายใหเสมือนหนึ่งวาเปนเงินที่ไดมาโดยชอบ หรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งวาการ
ฟอกเงินเปนกระบวนการซึ่งกระทําโดยบุคคลตอทรัพยสินเพื่อปกปดแหลงที่มาของรายไดที่ผิด
กฎหมายและทําใหรายไดนั้นมีที่มาโดยชอบดวยกฎหมายและยังหมายความรวมไปถึงการเปลี่ยน
เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสุจริตใหกลายสภาพเปนเงินหรือทรัพยสิน
ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย3 

การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายใหดูเสมือน
วาไดมาโดยชอบดวยกฎหมายเพราะผูกระทําผิดกฎหมายไมตองการใหผูอ่ืนทราบถึงแหลงที่มา
ของทรัพยสินจึงจําเปนตองใชวิธีปดบังหรือซุกซอนทรัพยสินอันจะชวยการปดบังการกระทําความ
ผิดของตนไดอีกดวย นอกจากนี้ทรัพยสินอื่นที่ไดกลายเปนเงินสะอาดแลวผูกระทําผิดกฎหมายก็
สามารถใชเปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรมและคุมครองความมั่นคงใหกับอาชญากรรม
ของตนดวย4 

การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนเงินไดที่ไดมาโดยผิดกฎหมายใหเสมือนหนึ่งวาเปนเงินที่ได
มาโดยชอบดวยกฎหมายหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการฟอกเงินเปนกระบวนการซึ่งบุคคลปกปด
แหลงที่มาของรายไดผิดกฎหมาย เกิดดอกผลแลวจึงยอนกลับไปประกอบอาชญากรรมอีก5 

 
สําหรับความหมายของคําวา “การฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้นบัญญัติไว ดังนี้ 
 มาตรา 5 ผูใด 

(1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือ 
ปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทํา
ความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ  

                                                  
 

3 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 (กรุงเทพมหานคร:ส.เอเชีย เพลส,2542), หนา 61. 

4 สุรพล ไตรเวทย, คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร:วิญูชน,2543), หนา 
19. 

5 วีระพงษ บุญโญภาส, “กฎหมายฟอกเงินกับความจําเปนที่ตองพิจารณา”, ประชาชาติ
ธุรกิจ (วันที่19 – 21 พฤษภาคม,2537), หนา12. 
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(2) กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ต้ัง 
การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาการกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้นนอกจากการโอน 

รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มา
ของทรัพยสินนั้นแลว การกระทําความผิดฐานฟอกเงินยังรวมถึงการชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอนการ
กระทําความผิด  ขณะกระทําความผิด หรือหลังการกระทําความผิด เพื่อมิใหตองรับโทษหรือรับ
โทษนอยลงในความผิดมูลฐานดวย 

 
จากความหมายของคําวา “การฟอกเงิน” ทั้งหมดที่กลาวมาผูเขียนจึงอาจสรุปไดวา     

การฟอกเงิน คือ การนําเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายมาผานกระบวนการใหกลายเปนเงินที่
สะอาดหรือพิสูจนไมไดวาไดมาโดยทุจริต 
 
4.2 รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน 
 

การฟอกเงินนั้นมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเนื่องจากเงินที่นํามาฟอกนั้นมีจํานวน
มหาศาลทําใหผูฟอกเงินนั้นตองจัดสรรเงินเปนสวนๆ และใชวิธีการฟอกเงินในหลายๆ รูปแบบเพื่อ  
มิใหเปนที่สงสัยและผิดสังเกต  จากนั้นจึงนําเงินที่ไดจากการฟอกมารวมกันหรือนํามารวมกับเงินที่
สะอาดหรือผานกระบวนการทางธุรกิจแลวนําไปใชประกอบอาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ตอไป 
โดยรูปแบบและวิธีการฟอกเงินจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ สภาพแวดลอม และความรู
ความสามารถ เทคนิคของผูประกอบการ ตลอดจนการใชตําแหนงหนาที่อันเปนชองทางในการ
ดําเนินงาน ซึ่งทําใหการฟอกเงินนั้นมีความซับซอนมากขึ้นและยากตอการตรวจพบ ดังนั้นการ 
ฟอกเงินจึงมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เชน 

 
 1) การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ  เปนการนําเงินสดที่ไดมาโดยไมสุจริตพกติดตัว

ไปซ่ึงเปนลักษณะการฟอกเงินที่นิยมกันมากในสมัยกอน แตเนื่องจากปจจุบันเงินสดที่ไดจากการ
กระทําความผิดมีจํานวนมาก การเคลื่อนยายเงินสดจึงเปนไปดวยความยากลําบาก อาจเกิดพิรุธ
และถูกเพงเล็งไดงายประกอบกับประเทศตางๆ เร่ิมมีมาตรการกํากับควบคุมการทําธุรกรรมดวย
เงินสดจึงทําใหการฟอกเงินในลักษณะนี้ลดนอยลง ดังนั้นการใชเงินสดจึงกระทําเฉพาะในบาง
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ประเทศที่ผอนคลายการควบคุมหรืออาศัยผานทางพรมแดนระหวางประเทศโดยติดสินบน        
เจาพนักงานเปนหนทางหลีกเลี่ยง 
 2) การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ  เปนวิธีหลักโดยทั่วไปที่นิยมใชในการ     
ฟอกเงินซึ่งการฝากเงินมักจะใชนามแฝงหรือใชชื่อปลอมเพื่อมิใหสามารถสืบสาวหาเจาของที่     
แทจริงได วิธีการนี้นิยมใชในประเทศที่ไมเขมงวดตอการเปดเผยชื่อที่แทจริงของเจาของธุรกิจหรือ
เจาของบัญชีและไมมีการใหรายงานถึงธุรกรรมที่มีมูลคาคอนขางสูงอันเปนจุดออนและทําใหเกิด
ความสะดวกในการใชสถาบันการเงินเพื่อการฟอกเงินได 

3) การนําเงินสดไปฝากไวกับสถาบันการเงินตางประเทศ  เปนการนําเงินสดไปฝากไวกับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินในตางประเทศเพื่อใหเงินที่ผิดกฎหมายไหลเวียนอยูในระบบทางการ
เงินของประเทศดังกลาวและโอนกลับมายังอาชญากร ซึ่งเงินสดที่ไดมาจากการกระทําความผิด
เหลานั้นจะถูกแปรสภาพเปนเงินที่สุจริตทันที วิธีการในลักษณะดังกลาวนี้มักใชกันมากในประเทศ
ที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เขมงวด 
 4) การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นเพื่อทําธุรกิจบังหนา  เปนการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้น
เพื่อทําธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพื่อบังหนาในการฟอกเงินโดยมีการนําเงินที่ไดจากการกระทําผิด
กฎหมายเขาไปลงทุนในกิจการดังกลาวแลวนําผลกําไรที่ไดมาใช จึงทําใหดูเหมือนวาเปนการได
เงินมาโดยสุจริต  

5) การฟอกเงินในรูปแบบอื่นๆ  นอกจากวิธีดังกลาวขางตนแลวยังมีวิธีการอื่นๆ อีกมาก 
เชน การนําเงินไปซื้อกิจการที่มีผลประกอบการขาดทุนแตธุรกิจมีรายรับเปนเงินสด เชน โรงแรม  
กิจการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ภัตตาคาร รานคาปลีก เปนตน ซึ่งตอไปธุรกิจเหลานี้จะ
กลับฟนตัวขึ้นเพราะอาศัยดอกผลจากเงินผิดกฎหมายดังกลาว หลังจากนั้นจึงคอยถายเทเงินออก
ไปใช หรือการนําเงินไปซื้อตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดซึ่งตราสารนั้นไมมีการควบคุมจาก
สถาบันการเงินผูออก ทําใหยากแกการสืบหาผูที่ซื้อและผูรับเงินตามตราสารนั้น นอกจากนี้แลว
ปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารไดกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการโอนเงินในระบบส่ือสารทาง
อากาศมีการควบคุมนอยกวารายการเงินสด  รายการโอนเงินตางๆ จะมุงเนนที่ความรวดเร็วแต
ประการเดียว พนักงานโอนเงินจะไมรูจักลูกคาและไมทราบวัตถุประสงคในการโอนเงิน ดังนั้นวิธี
การดังกลาวจึงอาจเปนชองทางหลบซอนเงินผิดกฎหมายหรือทุจริตของนักฟอกเงินไดเปนอยางดี 
 
4.3 ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน 
 
 ในการที่จะนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาใชบังคับนั้น ส่ิงสําคัญที่สุดที่ตองคํานึงถึงก็คือความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
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และปราบปรามการฟอกเงินนั้นครอบคลุมถึงการกระทําความผิดเพียงใด ซึ่งการกําหนดวาความ
ผิดอาญาฐานใดเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นั้นยอมสงผลกระทบตอประชาชนและการประกอบการในภาคธุรกิจที่จะตองมีการปรับตัวเพื่อให
สอดคลองกับมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมาย ดังนั้นการกําหนดความผิดมูลฐานจึงมีความ
สําคัญอยางยิ่งในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  

คําวา ความผิดมูลฐาน (Predicate Offences) นั้น ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของไทยมิไดใหคํานิยามหรือคําจํากัดความไวเปนการเฉพาะ และแมแตใน
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ออกโดยองคการสหประชาชาติเพื่อเปน
รูปแบบใหแตละประเทศนําไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในที่เรียกวา United Nations Model Law 
On Money Laundering (UN MODEL LAW) ก็มิไดกําหนดความหมายของคําวาความผิดมูลฐาน
ไวเชนเดียวกัน แตกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศตางๆ นั้น
ระบุเพียงวาความผิดอาญาใดเปนความผิดมูลฐาน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความผิดมูลฐานคือ
ความผิดอาญาที่เปนมูลเหตุ เปนที่มา หรือเปนฐานกอใหเกิดหรือใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจาก
การกระทําความผิด หลังจากนั้นก็มีการนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอาญา
ดังกลาวไปทําการโอนหรือเปลี่ยนสภาพหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดอําพรางที่มาของ
เงินหรือทรัพยสินนั้นๆ ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้เรียกวาการฟอกเงิน6   
 

ดังนั้นจะเห็นไดวาความผิดมูลฐานที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและ     
ปราบปรามการฟอกเงินนั้นเปนการกําหนดเพื่อทําใหเกิดความชัดเจนในการนําเอามาตรการตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับ ซึ่งหากความผิดตางๆ ที่ได
กระทําลงนั้นแมจะเปนความผิดที่สําคัญและรายแรงเพียงใดแตถาไมใชความผิดที่กําหนดใหเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลวก็ไมสามารถนํา
เอามาตรการตางๆ ของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับได 
สวนการที่รัฐหนึ่งๆ จะบัญญัติความผิดมูลฐานไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
                                                  
 

6 สีหนาท ประยูรรัตน, ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมและผูมีอิทธิพลในประเทศ
ไทย, เอกสารประกอบการศึกษาทางวิชาการ (กรุงเทพมหานคร:สํานักงานกิจการยุติธรรมและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน), หนา 50. 
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การฟอกเงินใหมีจํานวนฐานความผิดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาชญากรรม
นั้นๆ วามีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศในดานสังคมและเศรษฐกิจอยางไร ทั้งนี้เพราะ   
แตละประเทศมีปจจัยพื้นฐานแตกตางกันไปตามโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สภาพทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังนั้นการกําหนดความผิดมูลฐาน
ในประเทศหนึ่งจึงไมอาจนําไปใชกําหนดความผิดมูลฐานในอีกประเทศหนึ่งไดทั้งหมด แตสามารถ
นํามาเปนแนวทางหรือแนวคิดในการกําหนดความผิดมูลฐานในอีกประเทศหนึ่งได 
 
4.4 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดมูลฐานและการพิจารณากับความผิดเกี่ยวกับการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาการกําหนดความผิดมูลฐานถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากจะทําใหเกิดความชัดเจนในการ
นําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับ ดังนั้นใน
การกําหนดความผิดมูลฐานจึงมีแนวคิดที่วาควรเปนการกระทําความผิดอาญาที่มีลักษณะ        
ดังตอไปนี้ 
  
 4.4.1 ความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญา
กรรม  
 
 ปจจุบันอาชญากรรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการกระทําและรูปแบบของผูกระทําไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง การกระทําความผิดตามลําพังเฉพาะตัว
บุคคลไดกลายเปนการกระทําความผิดของกลุมบุคคลที่มีการจัดตั้งในลักษณะขององคกรที่    
เรียกวา “องคกรอาชญากรรม” (organized crime) กอใหเกิดการกระทําความผิดรายแรงตางๆ ที่
กระทบตอสังคมในวงกวางมากขึ้น 
 
 องคกรอาชญากรรมประกอบดวยกลุมบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรโดยมีโครงสราง
ของการทํางานที่สลับซับซอน มีการจัดการบริหารองคกรอยางเปนระบบ รวมทั้งอํานาจการบังคับ
บัญชาถูกปกปดรักษาไวเปนความลับและเครงครัดตอกฎ ระเบียบ และวินัย มีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาเปนเครื่องมือในการชวยกระทําความผิด มีการดําเนินงานเปนเครือขายโยงใย     
ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและตางประเทศและเกี่ยวของกับบุคคล นักการเมือง นักธุรกิจ ผูมี
วิชาชีพตางๆ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐและมีเปาหมายเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจํานวน
มหาศาลจากการกระทําความผิด ทําใหเปนการยากตอการดําเนินการสืบสวนสอบสวนและจับกุม 
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นอกจากนี้ในบางองคกรอาชญากรรมที่มีความมั่นคงแลวมักจะขยายเครือขายของตนและขยาย
ขอบเขตของการกระทําความผิดใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นจนกลายเปน “องคกรอาชญากรรม     
ขามชาติ” ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลและขยายเปนวงกวางมากยิ่งขึ้น 
 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการกระทําความผิดในรูปขององคกรอาชญากรรมนั้นกอใหเกิดผล
ประโยชนมหาศาลและผลประโยชนมหาศาลเหลานั้นก็จะถูกเปลี่ยนสภาพดวยวิธีการตางๆ เพื่อให
ดูวาเปนสิ่งที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายอันเปนการฟอกเงินแลวนําไปใชเปนทุนในการกระทํา
ความผิดตอไปจึงทําใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากแกการปองกันและ         
ปราบปราม ดังนั้นเงินจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรอาชญากรรมสามารถอยูรอดและดําเนิน
การตอไปได กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเปนแนวคิดใหมที่นํามาใช
ในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด เนื่องจากกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมีมาตรการดําเนิน
การกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไมวาจะเปนการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด รวมทั้งการขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน 
ซึ่งมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวเปนการขยายหลักเกณฑการริบทรัพยตามหลักทั่วไป
ของประมวลกฎหมายอาญาทําใหสามารถสกัดกั้นและตัดวงจรทางเศรษฐกิจขององคกร    
อาชญากรรมทําใหองคกรอาชญากรรมไมสามารถกระทําความผิดตอไปไดเนื่องจากขาดเงินทุนใน
การกระทําความผิด ดังนั้นการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงินจึงมุงกําหนดความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มีลักษณะเปน
องคกรอาชญากรรมเปนลักษณะแรก 
 
 จากการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใน
บทที่ 2 พบวาปจจุบันการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดมีการปรับเปล่ียน  
รูปแบบและพฤติกรรมในการกระทําความผิดไปในรูปของขบวนการกระทําความผิดหรือที่เรียกวา
องคกรอาชญากรรม ซึ่งประกอบไปดวยสายหรือนายหนาจัดหางาน บริษัทจัดหางานที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดหางานตามกฎหมาย บริษัทจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางาน นายจางใน
ตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบางคนที่ทุจริต โดยมีการแบงหนาที่กันทําอยางเปนระบบ
และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการชวยกระทําความผิด มีการดําเนินงาน
เปนเครือขายโยงใยครอบคลุมทั้งภายในประเทศและตางประเทศและมีเปาหมายเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนจํานวนมหาศาลจากการกระทําความผิด จึงทําใหเปนการยากตอการดําเนินการ    
จับกุมและปราบปราม นอกจากนี้ในบางองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
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เพื่อไปทํางานในตางประเทศที่มีความมั่นคงและมีผลกําไรจํานวนมหาศาลจากการกระทาํความผดิ
แลวก็มักจะขยายเครือขายของตนและขยายขอบเขตการกระทําความผิดใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
จนกลายเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลและขยายเปน
วงกวางมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบและวิธีการดําเนินการในการหลอกลวงคนหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศนั้นมีลักษณะที่สอดคลองกับหลักเกณฑในการกําหนดความผิดมูลฐาน
เนื่องจากเปนความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม 

 
4.4.2 ความผิดที่โดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรมทําใหไดรับผลตอบ

แทนสูง  
 
ปจจุบันการประกอบอาชญากรรมมักมีเปาหมายเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจํานวน

มหาศาลจากการกระทําความผิดและผลประโยชนจํานวนมหาศาลเหลานี้ก็เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหองคกรอาชญากรรมมีความแข็งแกรงและคงอยูตอไปได รายไดจํานวนมหาศาลเหลานี้นอกจาก
จะไมกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศแตอยางใดแลวในทางตรงกันขามกลับเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเนื่องจาก7  

 
1.เงินไดจากธุรกิจอาชญากรรมที่มีมูลคามหาศาลถูกนําไปสูการสรางอิทธิพลใหแก         

ผูกระทําความผิด มีการติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ หรือแมกระทั่งการสรางฐานอํานาจทางการ
เมืองเขาไปขวางกั้นการดําเนินการทางกฎหมายใหกับตนเองและพวกพอง ซึ่งปรากฏการณ        
ดังกลาวสามารถพบเห็นไดทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

2.เงินไดจากธุรกิจอาชญากรรมที่มีมูลคามหาศาลนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการคงอยู
ขององคกรอาชญากรรมเพราะการรวมตัวกันขององคกรอาชญากรรมนั้นตองมีผลประโยชนในดาน
ทรัพยสินเปนพื้นฐาน ดังนั้นเงินไดจํานวนมหาศาลจึงถูกนํามาใชเพื่อการดําเนินงานในองคกร
อาชญากรรมนั้นเอง 

3.เงินไดจากธุรกิจอาชญากรรมที่มีมูลคามหาศาลสวนหนึ่งจะถูกนําไปใชลงทุนในวงการ
ธุรกิจประเภทตางๆ ซึ่งผลสุดทายเงินไดจากการดําเนินการเหลานี้ก็จะถูกนํากลับไปใชเปนตนทุน

                                                  
 

7 วีระพงษ บุญโญภาส, ประเทศไทยกับความจําเปนตองมีกฎหมายปราบปรามการฟอก
เงิน, วารสารป.ป.ส. (2539), หนา45. 
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ในการประกอบอาชญากรรมขึ้นใหมอีก จึงทําใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอ
การจับกุมและปราบปราม 

 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนกฎหมายที่มุงเนนการใช

มาตรการทางแพงดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อตัดโอกาสมิให
ผูประกอบอาชญากรรมนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดไปใชเพื่อประโยชนของตน
หรือเพื่อเพิ่มการกระทําความผิดขึ้นอีก ดังนั้นการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมุงกําหนดความผิดที่โดยลักษณะของการประกอบ    
อาชญากรรมทําใหไดรับผลตอบแทนสูงเปนลักษณะหนึ่งของการกระทําผิดอาญาที่กําหนดใหเปน
ความผิดมูลฐาน 

 
จากสถิติขอมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศทีไ่ดศึกษามา

แลวในบทที่ 2 นั้นจะเห็นไดวาจากการรับเรื่องรองทุกขต้ังแตป พ.ศ.2542-2546 นั้น มีจํานวนคน
หางานผูเสียหายปละประมาณ 6,000-10,000 คน และกอใหเกิดความเสียหายปละประมาณ 
400-700 ลานบาท ซึ่งถือเปนตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งตัวเลขความเสียหายดังกลาวยังไมรวมถึงความ
เสียหายในกรณีที่คนหางานผูถูกหลอกลวงไมไดมาแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีไวดวยซึ่ง     
คาดวาความเสียหายที่แทจริงในแตละปคงมีจํานวนมหาศาล ซึ่งรายไดจํานวนมหาศาลเหลานี้จะ
ถูกนําไปสรางอิทธิพลใหแกผูกระทําความผิด มีการติดสินบนเจาพนักงานของรัฐเพื่อใหขวางกั้น
การดําเนินการทางกฎหมายใหกับตนเองหรือพวกพองและเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจํานวนมหาศาลเหลานี้ก็จะถูกนํากลับไปเปนตนทุนในการ
ประกอบอาชญากรรมขึ้นมาใหมอีก จึงทําใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการ
จับกุมและปราบปราม ดังนั้นจะเห็นไดวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้น
มีลักษณะของการกระทําความผิดที่สอดคลองกับหลักเกณฑในการกําหนดความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเปนความผิดที่โดยลักษณะของ
การประกอบอาชญากรรมทําใหไดรับผลตอบแทนสูง       

                           
4.4.3 ความผิดที่เปนการกระทําที่สลับซับซอนยากแกการปราบปราม 
 
ปจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่สูงขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอรูปแบบ 

เทคนิค วิธีการ และความรายแรงของการประกอบอาชญากรรม อาชญากรรมธรรมดามีการพัฒนา
ไปสูการประกอบอาชญากรรมในรูปขององคกรอาชญากรรม มีความสลับซับซอนในขบวนการ     
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มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด ใชเทคนิคขั้นสูงซึ่งมี          
ประสิทธิภาพในการกระทําความผิด มีวิธีการทําลายพยานหลักฐานที่แนบเนียนเพื่อใหเหลือ    
หลักฐานมัดตัวนอยที่สุด และมุงผลตอบแทนมูลคามหาศาลและผลตอบแทนดังกลาวก็ยอนกลับ
มาเปนทุนในการประกอบอาชญากรรมตางๆ ตอไป จึงทําใหยากตอการปองกันและปราบปราม 
ความยากในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมนอกจากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวนั้นยังอาจ
เกิดจากการไมมีกฎหมายมาบังคับใชเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําผิดนั้นไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ หรือมีกฎหมายเฉพาะสําหรับความผิดนั้นแลวแตกฎหมายดังกลาวอาจลาสมัยไม
สามารถนํามาปรับใชกับลักษณะของการกระทําความผิดในปจจุบันได หรือสามารถบังคับใชไดแต
ไมมีประสิทธิภาพพอที่จะทําใหผูกระทําความผิดเกรงกลัวหรือหลาบจําเนื่องจากบทลงโทษอาจไม
เหมาะสมกับการกระทําความผิด ดังนั้นจึงมีการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมาใชกับองคกรอาชญากรรมเพื่อทําลายวงจรทางเศรษฐกิจของ    
องคกรอาชญากรรมและมีการนําเอาหลักเกณฑการลงโทษผูสมคบกันเพื่อกระทําความผิดมาใช
บังคับ รวมทั้งมีการขยายหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานใหกวางขวางขึ้นและมีการนําเอา
มาตรการพิเศษตางๆ มาใชเพื่อเขาถึงขอมูลหรือหลักฐานตางๆ ในการกระทําความผิดใหมากขึ้น 
ดังนั้นในการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงมุงกําหนดความผิดที่เปนการกระทําที่สลับซับซอนยากแกการปราบปรามเปนลักษณะหนึ่งของ
การกระทําผิดอาญาที่กําหนดใหเปนความผิดมูลฐาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนําเอา   
มาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับกับการกระทํา
ความผิดที่มีลักษณะดังกลาว 

 
ปจจุบันรูปแบบและวิธีการในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป

ทํางานในตางประเทศมีการพัฒนาใหมีความสลับซับซอนมากขึ้น โดยทํางานเปนระบบและเปน
ขบวนการมากขึ้น มีเครือขายโยงใยครอบคลุมหลายพื้นที่ มีวิธีการทําลายหลักฐานที่แนบเนยีนเพือ่
ใหเหลือหลักฐานมัดตัวนอยที่สุดและในกรณีที่มีการเรียกหรือรับเงินคาบริการหรือคาใชจายจาก
คนหางานสูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวก็จะมีการแยกใบเสร็จรับเงินโดยออกใบเสร็จเทา
จํานวนที่กฎหมายอนุญาตเทานั้นสวนที่เหลือจะออกใบรับเงินในรูปแบบอื่นๆ เชน สัญญากูยืมเงิน 
ใบเสร็จชําระหนี้เร่ืองอื่นๆ หรือเช็คธนาคารลงวันที่ลวงหนา จึงทําใหขาดพยานหลักฐานในการ 
ฟองรองและทําใหคนหางานเสียเปรียบ และจากรูปแบบการกระทําความผิดที่สลับซับซอนขึ้นนี้  
ทําใหการจับกุมและการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศทําไดยากขึ้นและกอใหเกิดผลกระทบตอระบบศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศและกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาในที่สุด ดังนั้นจะเห็นไดวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อ
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ไปทํางานในตางประเทศนั้นมีลักษณะของการกระทําความผิดที่สอดคลองกับหลักเกณฑในการ
กําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเปน
ความผิดที่เปนการกระทําที่สลับซับซอนยากแกการปราบปราม 

 
4.4.4 ความผิดที่มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
 
ปจจุบันการประกอบอาชญากรรมนอกจากจะสงผลกระทบโดยตรงตอเหยื่ออาชญากรรม

แลวอาชญากรรมหลายประเภทยังสงผลกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอีก
ดวย ซึ่งไดแกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นมักจะแฝงเรนการกระทํา
ผิดกฎหมายไวในกิจการที่ถูกกฎหมายซึ่งไดรับอนุญาตแลว มีวิธีการปกปดความผิดและพยายาม
ทําลายพยานหลักฐานเพื่อไมใหมีหลักฐานผูกมัดตน มีวิธีการกระทําความผิดที่ซับซอนและคอย
เปนคอยไป ใชเวลานานพอสมควรจึงจะรูถึงความเสียหาย ทําใหการคนหาพยานหลักฐานเปนไป
ดวยความยากลําบากไมทันตอเหตุการณ มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการกระทําความผิด มี
การดําเนินการอยางเปนระบบ มีการศึกษาขอมูลและมีการวางแผนมาเปนอยางดี อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจนั้นมักมีพฤติกรรมในการกระทําความผิดที่ไมรุนแรง ไมใชกําลังทําราย ไมใชอาวุธ 
แตเปนการกระทําละเมิดตอความไววางใจโดยการฉอโกง หลอกลวง ตมตุน การปลอมแปลง     
ปกปด ซอนเรน ใชอุบาย โดยมักจะรวมกันกระทําความผิดหลายคนดวยวิธีการที่ไดศึกษาและวาง
แผนกันมากอนแลว และจุดมุงหมายของการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นก็มุงตอผล
ประโยชนจํานวนมหาศาลคือเพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินเปนสําคัญ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้นมีมูลคามากกวาอาชญากรรมธรรมดา จํานวนผูเสียหายในแตละครั้งมีจํานวนมาก หากมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นหลายคดียอมทําใหจํานวนความเสียหายเพิ่มข้ึนอยางมหาศาลและสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก ภาพพจนในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ถูกมองในแงลบซ่ึงสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจชาวตางชาติในการตัดสินใจ
เขามาลงทุนในประเทศ  

 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองกําหนดใหความผิดที่มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจนั้นเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีมาตรการที่มุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความ
ผิดไดอยางมีประสิทธิภาพจึงทําใหสามารถตัดวงจรทางเศรษฐกิจของอาชญากรรมไดอยาง      
เด็ดขาดและทําใหผูกระทําความผิดไมมีทุนที่จะนํามากระทําความผิดตอไปได ซึ่งถือเปนการ   
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดอยางมปีระสิทธิภาพมาก 
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การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่งที่บอนทําลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ แมพฤติกรรมในการกระทําความ
ผิดจะไมรุนแรง ไมมีการใชกําลังทําราย ไมใชอาวุธ แตเปนการกระทําละเมิดตอความไววางใจโดย
การหลอกลวงตมตุน ฉอโกง ปกปด ซอนเรน ใชอุบาย โดยจุดมุงหมายของการหลอกลวงนั้นก็มุง
ตอผลประโยชนจํานวนมหาศาลและเพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากคนหางานเปนสําคัญ ซึ่ง
ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศนี้มักมีมูลคาความเสียหายมากกวาอาชญากรรมธรรมดาและจํานวนคนหางาน     
ผูเสียหายที่ถูกหลอกลวงในแตละคร้ังมีจํานวนมาก ซึ่งหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหลายคดี
ยอมทําใหจํานวนความเสียหายเพิ่มข้ึนอยางมหาศาล และจากสถิติขอมูลเกี่ยวกับการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 2 นั้นจะเห็นไดวาจากการรับเร่ือง
รองทุกขต้ังแตป พ.ศ.2542-2546 นั้น มีจํานวนคนหางานผูเสียหายปละประมาณ 6,000-10,000    
คน และกอใหเกิดความเสียหายปละประมาณ 400-700 ลานบาท ซึ่งถือเปนตัวเลขที่สูงมากและ
ยอมสงผลกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งภาพพจนในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอาจถูกมองในแงลบซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจตางชาติใน
การตัดสินใจเขามาลงทุนในประเทศได 

 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป

ทํางานในตางประเทศนั้นมีลักษณะของการกระทําความผิดที่สอดคลองกับหลักเกณฑในการ
กําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ เปน
ความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม มีลักษณะการ
ประกอบอาชญากรรมที่ทําใหไดรับผลตอบแทนสูง เปนความผิดที่มีการกระทําที่สลับซับซอนยาก
แกการปราบปรามและเปนความผิดที่มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ซึ่งหาก
กําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปน
ความผิดมูลฐานหนึ่งตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แลว จะ
ทําใหสามารถนําเอามาตรการตางๆ ไมวาจะเปนมาตรการทางอาญาหรือมาตรการทางแพงของ
กฎหมายดังกลาวที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่ 
เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศได ทั้งนี้เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายและการแกไขปญหาการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการชวยปองกันมิใหมี
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การฟอกเงินจากรายไดที่เกิดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศไดอีกดวย 
 
4.5 ลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย 
 
 กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน     
มาตรการในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดเพื่อไมใหนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดนั้นไปใชเปนทุนใน
การประกอบอาชญากรรมตอไป ดังนั้นความผิดมูลฐานที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวจึงมี
ลักษณะเปนการกําหนดความผิดอาญาที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มีลักษณะเปนองคกร
อาชญากรรม  ทําใหได รับผลตอบแทนสูง มีลักษณะการกระทําที่สลับซับซอนยากแกการ        
ปราบปราม และเปนภัยตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยผูกระทําความผิดตามความ
ผิดมูลฐานที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นยังไมมีความ
ผิดฐานฟอกเงินแตจะมีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ตอ
เมื่อนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานนั้นไปกระทําการใดๆ อันมีลักษณะ
เปนการฟอกเงิน 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 3 และพระราช
กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 พ.ศ.2546 ได
กําหนดความผิดอาญาเปนความผิดมูลฐานไว 8 ประการ ดังนี้ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา 
ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอ่ืนและความผดิฐานพราก
เด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะที่
เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิด
เกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถาน
การคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 
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(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริต
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลัก
ทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งกระทํา
โดย กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของ
สถาบันการเงิน นั้น 

(5) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่ หรือซอง
โจร ตามประมวลกฎหมายอาญา  

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
(8) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
ความผิดมูลฐานทั้ง 8 ฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    

พ.ศ.2542 ดังกลาวสามารถแยกประเภทไดดังนี้ 
1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไดแกความผิดซึ่งกําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับดังนี้ 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แกไขเพิม่
เติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2528 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2530 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2528 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2535 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533 
- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
 2.ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งไดแกความผิดดังตอไปนี้ 

- ความผิดเกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก 
เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา282,มาตรา283 และความผิด
ฐานพรากเด็กและผูเยาวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา317-มาตรา319 
    - ความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็กตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 
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    - ความผิดเกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคา
ประเวณีและความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแล หรือผูจัดการกิจการคา
ประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 
 3.ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน ไดแกบรรดาความผิดดังตอไปนี้ 
    - ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา343 
ประกอบมาตรา341 คือการหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความ
จริงซึ่งควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สามหรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ โดยการ
กระทําดังกลาวนั้นไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชนหรือดวยการปกปด
ความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน 
    - ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ไดแก พระราช
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา4 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 พ.ศ.2534 
 4.ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงโดยผูบริหารสถาบันการเงิน ซึ่งไดแก  
    - ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉอโกง หรือประทุษรายตอทรัพยสิน หรือกระทําการ
โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยอันไดแกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
พ.ศ.2505 
    - ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉอโกง หรือประทุษรายตอทรัพยสิน หรือกระทําการ
โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟอง    
ซิเอร อันไดแกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ    
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 พ.ศ.2526 
    - ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉอโกง หรือประทุษรายตอทรัพยสิน หรือกระทําการ
โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแกพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
 5.ความผิดตอตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ ซึ่งไดแกบรรดาความผิดตอตําแหนงหนาที่
ของขาราชการทั่วไป เจาหนาที่ซึ่งมีตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งพนักงานในองคกรหรือ
หนวยงานของรัฐ ไดแก 
    - ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา147-มาตรา
166 
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    - ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา200-
มาตรา204 

- ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของเจาพนักงานในองคการหรือหนวยงานของ
รัฐ อันไดแกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ       
พ.ศ.2502 
    - ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น เชน ความผิดตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
เปนตน 
 6.ความผิดเกี่ยวกับการใชอิทธิพลมืด ซึ่งไดแกความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา337 ความผิดเกี่ยวกับการรีดเอาทรัพยตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา338 โดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร 
 7.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งไดแกความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2469 

8.ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ซึ่งไดแกความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ1/1 (ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย) มาตรา135/1 - มาตรา
135/4 

 
อาจกลาวไดวาผูกระทําความผิดจะมีความผิดฐานฟอกเงินไดตอเมื่อกระทําความผิดตาม

ความผิดมูลฐานทั้ง 8 ประการดังกลาวและมีการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการฟอกเงิน แตหากกระทําความผิดนอกเหนือจากความผิด    
มูลฐานทั้ง 8 ฐานนี้แลวก็จะไมมีความผิดฐานฟอกเงินแตอาจจะมีความผิดตามฐานความผิดที่ได
กระทําลงนั้น แตในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานและกระทําความผิดฐาน 
ฟอกเงินดวยแลวนั้นก็จะตองรับโทษทั้งสองกรณี นอกจากนี้ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทาํความผดิ
มูลฐานทั้ง 8 ฐานนั้นก็จะตองถูกยึดหรืออายัด รวมทั้งตกเปนของแผนดินแลวแตกรณีดวยเชนกัน 

  
จากการศึกษาถึงลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ        

ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยแลวนั้น ผูเขียนเห็นวาการที่พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดความผิดมูลฐานไวแนนอนชัดเจนวาเปนความผิด
ฐานใดบางทําใหกฎหมายดังกลาวมีความชัดเจนในการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตการกําหนดความผิดมูลฐานไวเพียง 8 ฐานความผิดเทานั้นอาจยังไมครอบคลุม
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ความผิดฐานอื่นๆ ที่สามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมาสนับสนุนการ
กระทําความผิดทั้ง 8 ฐานไดอีกและกอใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการ   
จับกุมและปราบปราม ซึ่งทําใหการบังคับใชกฎหมายที่ผานมาไมอาจชวยใหการประกอบ   
อาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปไดอยางแทจริงเพราะยังมีเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดฐานอื่นอีกเปนจํานวนมากที่นํามาสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอีก 
 
4.6 ลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
   

แนวคิดในการกําหนดความผิดมูลฐานของประเทศตางๆ นั้นมีที่มาแตกตางกัน แตสวน
ใหญจะเปนผลสืบเนื่องมาจากอาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะกระบวนการในการสรางรายได
จากอาชญากรรมประเภทตางๆ ที่สําคัญอันไดแกขบวนการคายาเสพติด การหลบเลี่ยงภาษี การ
กอการราย รวมตลอดถึงการประกอบอาชญากรรมที่เปนความผิดอาญาและนํารายไดมหาศาลมา
เขาสูกระบวนการฟอกเงินในระบบของสถาบันการเงินตางๆ ในตลาดการเงินเพื่อแสดงใหเห็นวา
เปนเงินที่ไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งในบางกรณียังกอใหเกิดกําไรเพิ่มข้ึนจากกระบวน
การฟอกเงิน จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะยับยั้งการกระทําดังกลาวโดยวิธีการสืบหาแหลงที่มาของเงิน
หรือทรัพยสินที่เกิดจากการกระทําความผิด (identification) หรือการทําใหเงินหรือทรัพยสินนั้นตก
เปนของแผนดิน (civil forfeiture) หรือความคิดในเรื่องการใหอํานาจรัฐในการยึดหรืออายัดเงิน
หรือทรัพยสินนั้น (seizure) แตอยางไรก็ตามรายไดและกําไรของเงินหรือทรัพยสินที่เกิดจากการ
กระทําความผิดมีจํานวนมากขึ้นเทาไรความสลับซับซอนของกระบวนการในการฟอกเงินก็ยิ่งมี
มากขึ้น อันเปนผลใหการสืบหาแหลงที่มาของเงินและทรัพยสินยิ่งมีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น
อีกเชนกัน จึงทําใหรัฐตองออกบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงินออกมาใชบังคับ8 
โดยการออกบทบัญญัติที่เปนความผิดมูลฐานขึ้นใชบังคับแตกตางกันออกไป ในที่นี้จะขอกลาวถึง
การกําหนดความผิดมูลฐานของบางประเทศเทานั้นอันไดแก 

 
 

                                                  
 

8 สุทธิชัย จิตรวาณิช, กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา, ดุลพาห 
เลม 4 ปที่ 42 (ตุลาคม-ธันวาคม, 2538), หนา 151-152. 
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 4.6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนตนแบบของแนวคิดในเรื่องการใหมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ฟอกเงินขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินมี 3 ฉบับดังนี้ 9  

 
1) Federal Crimes and Criminal Procedure ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
    1.การกระทําหรือพยายามกระทําการ สนับสนุนหรือชวยเหลือในการกระทําความผิด   

เกี่ยวกับการเงิน ปกปดซอนเรนการกระทําความผิด หลีกเลี่ยงไมรายงานการโอนเงิน มีโทษปรับไม
เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเทาของมูลคาของทรัพยสินที่เกี่ยวของสุดแตจํานวนไหนจะ
มากกวา หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     2.การกระทําหรือพยายามนําเขาหรือนําออกไปซึ่งตราสารหรือเอกสารทางการเงิน 
(monetary instrument) เชน เงินตราของตางประเทศ เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ต๋ัวเงิน ต๋ัวสัญญา
ใชเงิน เปนตน มีโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเทาของมูลคานั้นสุดแตจํานวน
ไหนจะสูงกวากัน หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     3.ผูกระทําความผิดทั้ง 2 กรณีดังที่กลาวมานี้ตองรับผิดทางแพงไมเกินมูลคาของ 
ทรัพยสินนั้นหรือไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ 
 จากสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนบท
กําหนดโทษเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งการนําเขาหรือการนําออกซึ่งตรา
สารหรือเอกสารทางการเงินประเภทตางๆ โดยเฉพาะ ซึ่งยังไมใชเปนขอบงชี้ของความผิดมูลฐาน
อยางชัดเจน 
 

2) Bank Secrecy Act 1970 (BSA) 
 กฎหมายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการพิสูจนทราบแหลงที่มาของเงิน ปริมาณเงิน และ

ความเคลื่อนไหวของกระแสการเงินที่นําเขาหรือออกนอกประเทศหรือที่ฝากไวในธนาคารหรือ
สถาบันการเงินเพื่อชวยใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถตรวจสอบและสืบสวนผูกระทําการฝาฝน
กฎหมายไดโดยมิตองอาศัยขอมูลจากธนาคารตางประเทศ เนื่องจากในหลายประเทศมีกฎหมาย

                                                  
 
9 วีระพงษ บุญโญภาส, กฎหมายปองกันปราบปรามการฟอกเงิน:ศึกษากรณี “ความผิด

มูลฐาน”ของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย, วารสารกฎหมาย ปที่20 ฉบับที่3 (กรกฎาคม, 
2544), หนา 68-77. 
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คุมครองความลับธนาคารที่ถือวาขอมูลของธนาคารเปนความลับไมสามารถเปดเผยขอมูลในบัญชี
ของลูกคาได การเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาถือเปนความผิดทาง
อาญา ดวยเหตุนี้เจาหนาที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงไมไดรับความรวมมือจากธนาคารตาง
ประเทศในการสืบสวนพฤติการณผูฝาฝนกฎหมาย ดังนั้น Bank Secrecy Act 1970 (BSA) จึงถูก
บัญญัติข้ึนเพื่อใชเปนมาตรการในการติดตามการฝากเงินผานทางสถาบันการเงิน ซึ่งมสีาระสาํคญั
ดังนี้ 

1.กําหนดใหสถาบันการเงินตองรูจักลูกคาที่มาติดตอทําธุรกรรมผานสถาบันการเงินโดย
ลูกคาตองแสดงตนและที่อยูจริง ไมอนุญาตใหมีการเปดบัญชีโดยมีการใชชื่อปลอมหรือใชนามแฝง 

2.กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางการเงินไวเปนเวลา5ป 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด     

3.กําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมทั้งบุคคลธรรมดารายงานขอมูลทางการเงิน
ประเภทตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ และมีบทกําหนดโทษแกผูฝาฝนกฎหมายทั้งทางแพงและทาง
อาญา 
 จากสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนความผิดมูลฐานเกี่ยวกับความลับ
ของธนาคารโดยเฉพาะ และการที่รัฐตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อเปนการคุมครอง ตรวจสอบการฝาก
เงินยังสถาบันการเงิน พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญาเพื่อชวยเหลือ         
เจาพนักงานที่เกี่ยวของในการสกัดกั้นและสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองความลับของธนาคาร 
 
 3) Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) 
 เมื่อวันที่  27 ตุลาคม ค.ศ.1986 ไดมีการประกาศใชกฎหมาย Anti-Drug of 1986 สวน H 
ตอนที่หนึ่งของกฎหมายดังกลาวเปนที่รูจักกันในนามวา “กฎหมายการควบคุมการฟอกเงิน” 
(Money Laundering Control Act of 1986 หรือ MLCA) ซึ่งประกาศใชฐานความผิดใหมเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายดังกลาวไดกําหนดหามการเกี่ยวของในการฟอกเงิน
ในลักษณะกวางๆ จากการโอนเงินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม โดยผูกระทํานั้นตองมี
เจตนาที่จะสนับสนุนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมายหรือรูวาการโอนเงินนั้นไดกระทําไปโดยมี
เจตนาที่จะปกปดแหลงที่มาหรือเจาของเงินหรือการควบคุมเงินหรือหลบเลี่ยงการรายงานการโอน
เงิน นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังเนนเจตนาในใจของผูกระทําความผิดดวย ดังนั้นขอบเขตของ
กฎหมายฉบับนี้จึงใชบังคับแกบุคคลทั่วไปและสถาบันการเงินสําหรับการโอนรายไดอันมิชอบดวย
กฎหมาย  
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จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาพบทั้ง 3 ฉบับพบวากฎหมาย Federal 
Crimes and Criminal Procedure นั้น มีลักษณะเปนบทกําหนดโทษซึ่งไมบงชี้ความผิดมูลฐาน
อยางชัดเจน แตกฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 (BSA)นั้นไดกําหนดความผิดมูลฐานไว โดย
ความผิดมูลฐานของกฎหมายดังกลาว คือ ความผิดเกี่ยวกับความลับของธนาคารโดยเฉพาะ สวน
ความผิดมูลฐานของกฎหมาย  Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)นั้นไม ได
กําหนดไวโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตจะกําหนดความผิดมูลฐานไวเปนจํานวน
มากในลักษณะกวางๆ เพื่อใหครอบคลุมเร่ืองการโอนเงินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม 

 
เมื่อพิจารณาความผิดมูลฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยแลวนั้นพบวาประเทศสหรัฐ
อเมริกาไดกําหนดฐานความผิดที่เกี่ยวกับการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายไวเปนจํานวนมากใน
ลักษณะกวางๆ ใหเปนความผิดมูลฐาน แตสําหรับประเทศไทยนั้นกําหนดไวเพียง 8 ฐานความผิด
เทานั้น และเหตุที่สหรัฐอเมริกากําหนดความผิดมูลฐานไวเปนจํานวนมากนั้นก็เพื่อใหครอบคลุม
การกระทําความผิดใหมากที่สุดเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง และการกําหนดความผิดมูลฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมักจะพิจารณา
จากความผิดที่เงินเปนปจจัยสําคัญ คือ เปนความผิดทางเศรษฐกิจและผลรายของความผิด       
ดังกลาวนั้นจะมีสวนทําลายสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ 

 
4.6.2 ประเทศออสเตรเลีย 
 
ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีศูนยกลางทางการเงินที่เจริญกาวหนาประเทศหนึ่ง

ของโลก โดยมีโครงสรางทางการเงินและสภาพภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยตอการที่ผูกระทําความผิด
จะนําเงินที่ไดจากการกระทําความผิดไปเปลี่ยนสภาพเพื่อปกปดการกระทําความผิดและเพื่อหา
ผลประโยชนเพิ่มเติม ดวยเหตุนี้รัฐบาลออสเตรเลียจึงไดออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินขึ้นเพื่อใชบังคับ โดยประเทศออสเตรเลียไดออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 4 ฉบับไดแก 10  

 
 

                                                  
 

10 เร่ืองเดียวกัน,หนา 78-81. 
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1) Customs Act 1901 
 กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหรัฐมีอํานาจยึดรายไดที่มาจากการซื้อขายยาเสพติด 
ไมวารายไดนั้นจะเปนเงินสด เช็ค หรือทรัพยสินก็ตาม (ตามมาตรา 229 A) รวมทั้งใหอํานาจศาล
ในการสั่งปรับไดสูงเทากับผลประโยชนที่ไดรับจากการซื้อขายยาเสพติด (ตามมาตรา 243)     
อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มิไดกําหนดไวชัดเจนถึงความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรง
แตอาจถือไดวาเปนความผิดมูลฐานโดยออม ทั้งนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้ไมไดลงโทษผูกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติด เพียงแตใหอํานาจรัฐยึดทรัพยสินและใหอํานาจ
ศาลสั่งปรับเทานั้น 
 
 2) Proceeds of Crime Act 1987 
 กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ตํารวจ รวมทั้งศาล
สถิตยุติธรรมในการขอใหสถาบันการเงินสงขอมูลของผูกระทําความผิดหรือผูที่กําลังจะกระทํา
ความผิดขอหาขั้นรุนแรง (serious offence) ซึ่งไดแกความผิดเกี่ยวกับการคายาเสพติด การรวม
กันฉอโกง การฟอกเงินและการเลี่ยงภาษี หรือแสดงวาบุคคลนั้นไดรับหรือกําลังจะไดรับผล
ประโยชนไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําความผิดดังกลาว 
 จากการศึกษาพบวากฎหมายฉบับดังกลาวมิไดกําหนดความผิดมูลฐานไวโดยชัดแจง แต
กฎหมายฉบับนี้ไดยกตัวอยางการกระทําความผิดขอหาขั้นรุนแรง (serious offence) ไว จึงอาจ
กลาวไดวาความผิดมูลฐานตามกฎหมายฉบับนี้คือการกระทําความผิดขอหาขั้นรุนแรงโดย  
เกลื่อนกลืนไปกับมาตรการการใชอํานาจของรัฐในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น 
 
 3) Financial Transaction Report Act 1988  

กฎหมายฉบับนี้ เดิม เรียกวา  Cash Transaction Report Act 1988 (CTT Act)  มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1988 โดยมีวัตถุประสงคและหลักการครอบคลุมถึงธุรกรรม
เกี่ยวกับการเงินทุกประเภทไมจํากัดเฉพาะทรัพยสินในรูปที่เปนเงินสดเทานั้น และมีเจตนารมณ
เพื่อเปนเครื่องมือเจาหนาที่ของรัฐในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตางๆ เชน การ   
หลีกเลี่ยงภาษี การกระทําความผิดตามกฎหมายหุนสวนบริษัท การฟอกเงินจากการคายาเสพติด
และจากองคกรอาชญากรรมเปนตน และไดเปลี่ยนชื่อจาก Cash Transaction Report Act 1988 
(CTT Act) มาเปน  Financial Transaction Report Act 1988 (FTR Act) เนื่องจากมีการแกไข 
เพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายโดยกําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินมีหนาที่รายงานคําสั่ง
การโอนเงินระหวางประเทศตอหนวยงานที่ เรียกวา  “Australian Transaction Report and 
Analysis Centre (Austrac)” นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังไดใหอํานาจรัฐในการสืบสวนเกี่ยวกับ
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การทําธุรกรรมทางการเงินทั้งในและนอกประเทศทุกประเภทพรอมกับชวยรัฐในการสืบสวน    
สอบสวนโดยไมมีการมุงเนนหรือกําหนดความผิดมูลฐานในการกําหนดความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแตอยางใด 

 
4) Telecommunications Act 1991 
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถขอหมายศาลเพื่อดักฟงทางโทรศัพท

ไดเฉพาะในคดีที่สําคัญๆ เชน คดีฆาตกรรม ยาเสพติด การลักพาตัว การหลบเลี่ยงภาษี serious 
fraud หรือ serious revenue เปนตน กฎหมายฉบับนี้จึงเปนกฎหมายที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบหาขอมูลและปองกัน พรอมทั้งรับทราบขอมูลที่จํา
เปนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเชนกัน 

 
จากการศึกษากฎหมายทั้ง 4 ฉบับของประเทศออสเตรเลียดังกลาวพบวากฎหมายของ

ประเทศออสเตรเลียสวนใหญจะมุงเนนไปในดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการ
ออกกฎหมายที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐเปนสวนใหญ โดยมิไดกําหนดความผิด
มูลฐานไวโดยตรงและชัดแจง ซึ่งแตกตางกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ   
ฟอกเงินของไทยที่ไดกําหนดความผิดมูลฐานไวชดัเจนจํานวน 8 ความผิดมูลฐาน แตมีขอสังเกตวา
กฎหมายของประเทศออสเตรเลียไดกําหนดลักษณะของการกระทําความผิดที่เปนขอหารุนแรง 
(serious offence) ไว เชน การคายาเสพติด การรวมกันฉอโกง การฟอกเงินและการเลี่ยงภาษี 
เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดไวในลักษณะครอบคลุมกวางๆ เทานั้น 

 
4.6.3 ประเทศไตหวัน  
 
ประเทศไตหวันมีกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคือพระราช

บัญญัติควบคุมการฟอกเงิน (Money Laundering Control Act 1996) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2539 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540 ไดบัญญัติไวรวม 15 มาตรา โดยมี
วัตถุประสงคที่จะควบคุมการฟอกเงินและควบคุมปราบปรามอาชญากรรมรายแรง พรอมทั้งได
กําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดทั้งทางแพงและทางอาญาไว สวนความผิดมูลฐานของการ
ฟอกเงินนั้นจะเนนอาชญากรรมที่รายแรง ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 3 อันไดแก อาชญากรรมที่มี
อัตราโทษจําคุกอยางต่ําเปนเวลา 5 ปหรือมากกวานั้น, อาชญากรรมที่เปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาของไตหวัน, อาชญากรรมที่กําหนดในมาตรการเพื่อปองกันการคาทางเพศเด็กและ
วัยรุน, อาชญากรรมที่เปนความผิดตามกฎหมายการควบคุมอาวุธปน วัตถุระเบิด และอาวุธมีด, 
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อาชญากรรมที่เปนความผิดตามกฎหมายเพื่อลงโทษการลักลอบขนสินคาหนีภาษี, อาชญากรรมที่
ขัดตอพระราชบัญญัติการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย, อาชญากรรมที่เปนความผิดตาม
กฎหมายธนาคาร, อาชญากรรมที่เปนความผิดตามกฎหมายลมละลาย รวมทั้งการผลิต การขนสง 
และการขายที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาททั้งภายในและ
นอกดินแดนของสาธารณรัฐจีน11 

 
จะเห็นไดวาความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของประเทศไตหวันนั้นจะเนนความผิดมูลฐานแบบกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจงเรื่องหนึ่งเรื่องใด มี
ลักษณะครอบคลุมความผิดทุกประเภทที่มีอัตราโทษจําคุกอยางต่ําเปนเวลา 5 ปหรือมากกวานั้น 
ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมความผิดที่ เกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปราม      
อาชญากรรม ซึ่งตางจากการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินของไทยที่เจาะจงความผิดมูลฐานไวเพียง 8 ความผิดมูลฐานเทานั้น 

 
4.6.4 ประเทศมาเลเซีย 
 
ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2 ฉบับคือ 
 
1) Anti-Money Laundering Act 2001 

 กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดความผิดมูลฐานไวมากกวา 100 ฐานความผิดอันไดแกความ
ผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่น, ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร
และสถาบันการเงิน, ความผิดตามกฎหมายการพนัน, ความผิดตามกฎหมายเด็ก, ความผิดตาม
กฎหมายบริษัท, ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์, ความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและอาวุธ, 
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร, ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด, ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบิด, ความผิดตามกฎหมายอาวุธปน, ความผิดตามกฎหมายอุตสาหกรรม, ความผิดตาม
กฎหมายประกันภัย, ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการลักพาตัว, ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา, ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ความผิดตามกฎหมายความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม12 เปนตน นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกลาวยังมีบทลงโทษที่     

                                                  
 

11 Money Laundering Control Act 1996, Section 3. 
12 Anti-Money Laundering Act 2001, Second Schedule. 
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รุนแรงและสนับสนุนอํานาจการทํางานของเจาหนาที่เพื่อปราบปรามการฟอกเงินอยางกวางขวาง
โดยการใหอํานาจเจาหนาที่ในการเขาไปคนหรือจับกุมดําเนินคดีในที่เกิดเหตุไดโดยไมตองอาศัย
หมายคน และเจาหนาที่มีอํานาจพังประตูที่รโหฐานเพื่อเขาไปหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
ไดถาจําเปน ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาวถือไดวาเปนกฎหมายที่มีบทบังคับที่รุนแรงสงผลกระทบตอ 
ประชาชนและขัดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมาก แตทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนในการ  
ปราบปรามการฟอกเงินในประเทศมาเลเซียเอง 
 
 2) Anti Money Laundering Bill 2001 
 กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใชในการปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งสถาบันการเงิน
นอกระบบที่อยูภายใต Labuan Offshore Financial Service Authority Act 1996 และไดกําหนด
ฐานความผิดในการกระทําการฟอกเงินไวกวา 119 ฐานความผิด นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยัง
ไดกอต้ังหนวยงานขึ้นมาเพื่อทําหนาที่รับรายงานธุรกรรมทางการเงินหรือขอมูลเกี่ยวกับการฟอก
เงินที่เรียกวา Financial Intelligence Unit (FIU) และมีการใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการสืบสวน
สอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินไวอยางกวางขวาง โดยสามารถคนหรือเขาไปแสวงหาพยาน 
หลักฐานที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีไดโดยไมตองมีหมายคน มีการตั้งหนวยงาน Labuan 
Offshore Financial Service Authurity (LOFSA) ข้ึนเพื่อรับผิดชอบดูแลการทํางานของสถาบัน
การเงินนอกระบบที่มีเครือขายอยูทั่วโลกโดยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายควบคุมการดําเนินงาน
ในสถาบันการเงินและมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนหนวย
งานรับจดทะเบียนธุรกิจสถาบันการเงินที่จะเกิดขึ้นใหม เปนหนวยงานใชบังคับกฎหมายและเปน
หนวยงานสงเสริมการลงทุนดวย 
  

จะเห็นไดวากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศมาเลเซีย
นั้นไดกําหนดฐานความผิดไวมากมาย รวมทั้งกําหนดแนวทางในการทํางานของเจาหนาที่ในการ
สืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินไวอยางละเอียดและมีบทลงโทษการฝาฝนบท
บัญญัติที่รุนแรง ซึ่งแตกตางจากการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของไทยที่กําหนดความผิดมูลฐานไวเพียง 8 ฐานเทานั้น 

 
4.6.5 ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 
 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 

(Anti-Money Laundering Act of 2001) มีข้ึนเพื่อจุดประสงคในการปองกันและปราบปรามการ
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ฟอกเงินในกิจการที่ผิดกฎหมายทุกชนิดและปองกันมิใหมีการฟอกเงินในสถาบันการเงินใน
ประเทศฟลิปปนส กฎหมายฉบับนี้กําหนดฐานความผิดไว 14 ฐานความผิดคือ 

1.ความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัว 
2.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.ความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน 
4.ความผิดเกี่ยวกับการเรียกสินบน 
5.ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย,กรรโชก 
6.ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 
7.ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัด 
8.ความผิดเกี่ยวกับ Qualified Theft 
9.ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน 
10.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนของผิดกฎหมาย 
11.ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตภายใตกฎหมายวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
12.ความผิดเกี่ยวกับสลัดอากาศ การวางเพลิง การฆาตกรรม 
13.ความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย 
14.ความผิดรุนแรงที่มีบทลงโทษตามกฎหมายของตางประเทศ 
จะเห็นไดวาความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสนั้นสวนใหญจะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศฟลิปปนสและอาชญากรรมทางการเงิน โดยมีความผิดมูลฐาน 14 ฐานความผิดซึ่ง      
มากกวาประเทศไทยที่มีเพียง 8 ความผิดมูลฐานเทานั้น ซึ่งความผิดมูลฐานที่เหมือนกันก็คือความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติตและความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน 

 
จากการศึกษาลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลวนั้นอาจสรุปไดวาหลักในการกําหนด
ความผิดมูลฐานของประเทศตางๆ นั้นอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทแรก  จะระบุฐานความผิดจํานวนมากลงในกฎหมายวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสาธารณรัฐ         
ฟลิปปนส เปนตน 

ประเภทที่สอง  จะไมระบุฐานความผิดแตจะระบุไวกวางๆ ครอบคลุมความผิดหลาย
ประเภท เชน ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศไตหวัน เปนตน 
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สวนในประเทศไทยนั้นไดมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวชัดเจน 8 ความผิดมูลฐานดังที่
ปรากฏในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 
4.7 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 
 4.7.1 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 

การกระทําความผิดทางเศรษฐกิจถูกเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว 
(White-Collar-Crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crimes) อาชญากรรมทางการพาณิชย 
(Commercial Crimes) อาชญากรรมที่เกิดจากหนวยงานทางธุรกิจเอกชน (Corporate Crime) 
องคกรอาชญากรรม (Organized Crime) อาชญากรรมอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ 
(Occupational Crime) ซึ่งทั้งหมดลวนมีความหมายทํานองเดียวกัน คือ การกระทําความผิดโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งผลกําไรหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยเปนการกระทําความผิด
ตอกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชยที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ การเรียกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) จึงสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคของการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้และครอบคลุมถึงการกระทําความผิดทาง
เศรษฐกิจทั้งหมด Edwin H. Sutherland เปนบุคคลแรกที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ White-Collar-
Crime หรืออาชญากรรมคอเชิ้ตขาว  โดยไดใหนิยามวาเปนความผิดที่กระทําลงโดยบุคคลที่มีผู 
นับหนาถือตา มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและไดอาศัยตําแหนงหนาที่การงานของเขา
เหลานั้นในการกระทําผิดและความผิดดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอวงการธุรกิจตลอดจน
เศรษฐกิจของประเทศ13 

 
สําหรับในประเทศไทยไดมีผูทรงคุณวุฒิไดใหความหมายของคําวา “อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ” ไวหลายทานดวยกันดังนี้ 
รองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส ไดอธิบายความหมายของคําวา “อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ” ไววาคือการกระทําความผิดตอกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความ   

                                                  
 

13 วีระพงษ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพนิติธรรม, 2547), หนา 5-6. 



 104

มั่นคงของประเทศโดยมิไดจํากัดเฉพาะความผิดตามกฎหมายอาญาเทานั้น ผูกระทําความผิดดัง
กลาวมักจะเปนผูที่มีสถานภาพในทางสังคม มีตําแหนงหนาที่การงาน และมีความรู14 

คณิน บุญสุวรรณ ไดอธิบายความหมายของคําวา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ไววาคือ 
การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงหรือบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ ไมวา
การกระทํานั้นผูกระทํามีเจตนาหรือไมมีเจตนา ผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมาย มีกฎหมายหรือไม
มีกฎหมายหามก็ตาม15 

อภิชัย พันธเสน ไดอธิบายความหมายของคําวา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ไววาคือ 
ใครก็ตามที่พยายามแยงเยื้อผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยไมชอบธรรมเนื่องจากมีอํานาจมืด มี
ความฉลาด มีอํานาจทางเศรษฐกิจ มีพละกําลัง หรือมีอิทธิพลทางกฎหมาย ทางทหาร ทางการ
เมืองเหนือกวา ยอมถือไดวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและผูที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ก็เปน
อาชญากรทางเศรษฐกิจ16 

 
จากความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กลาวมาทั้งหมดผูเขียนอาจสรุปไดวา 

“อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” หมายถึง การกระทําผิดกฎหมายของบุคคลที่มีสถานภาพ อํานาจ 
หรืออิทธิพลในสังคมที่เปนอันตรายตอความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชนในลักษณะของการ
บอนทําลายเศรษฐกิจหรือการพัฒนาสังคมอันปรากฏอยูในรูปแบบตางๆ  

 
4.7.2 ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
ลักษณะของการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจมิใชเปนเพียงการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ 

หรือระเบียบหรือเปนการละเมิดในทางแพงเทานั้นแตยังเปนความผิดในทางอาญาซึ่งเปนการ

                                                  
 
14 เร่ืองเดียวกัน, หนา 9. 
15 คณิน บุญสุวรรณ, อาชญากรทางเศรษฐกิจ นักบอนทําลายชาติที่แทจริง, (เอกสาร

ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2529), หนา 3. 

16 อภิชัย พันธเสน, “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ:อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ      
ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย”, เอกสารสรุปการอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ:อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย, คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (27 มกราคม 2530), หนา 20. 
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กระทําที่เปนอันตรายตอสังคม ผูกระทําความผิดมีแรงจูงใจทางดานผลประโยชนและดานการเงิน 
บางครั้งผูกระทําความผิดเปนผูมีฐานะชื่อเสียงและไดรับความไววางใจจากสังคม ความผิดทาง
เศรษฐกิจนี้มักทําลายความมั่นคงทางการเงินของบุคคลรวมทั้งทําลายเศรษฐกิจของประเทศดวย 

 
ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแบงออกไดดังตอไปนี้17 
1.เปนการกระทําผิดกฎหมายหรือแฝงเรนการกระทําผิดกฎหมายไวในกิจการที่ถูก

กฎหมายซึ่งไดรับอนุญาตแลว มีการจําแนกรูปแบบของการกระทําไปในรูปแบบตางๆ ทั้งในดานที่
เปนการกระทําแบบลักลอบประกอบการและประกอบการโดยเปดเผยแตผิดกฎหมาย 

2.มีวิธีปกปดความผิดและพยายามทําลายหลักฐานเพื่อไมใหมีหลักฐานผูกมัดตน ทั้งนี้
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีความซับซอนและมีการกระทําอยางคอยเปนคอยไปใชเวลานาน
พอสมควรจึงจะรูถึงความเสียหาย ทําใหการคนหาหลักฐานเปนไปดวยความยากลําบากไมทันตอ
เหตุการณอันเปนการเปดโอกาสใหอาชญากรประเภทนี้สามารถปกปด ทําลาย ซอนเรนหลักฐาน
ไดเปนอยางดี และดวยอํานาจเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจกอใหเกิดอิทธิพล
มืดในการปดปากพยาน ติดสินบนเจาพนักงานตํารวจและเจาพนักงานของรัฐรวมทั้งการจางผูอ่ืน
ใหรับสารภาพแทนได จึงยากที่จะทําลายไดถึงแหลงตนตอที่แทจริง 

3.เนื่องจากพฤติกรรมการกระทํามีลักษณะที่ซอนเรน แอบแฝง สังเกตเห็นหรือพบความ
ผิดไดยาก บางครั้งผูถูกกระทําไมไดรูสึกตัววาตัวเองกําลังถูกกระทํากวาจะรูตัวก็ตอเมื่อเกิดผลขึ้น
แลว ประกอบกับไมมีภาพพจนที่เขยาขวัญประชาชน ไมมีลักษณะสรางความหวาดกลัว คุกคาม
หรือขมขวัญในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตของผูถูกกระทําโดยตรง ทําใหผูเสียหายไมรูสึกตัววาตนได
ตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมแลวแตกลับคิดวาเปนการเสียเปรียบในเรื่องของธุรกิจการคาปกติ
เทานั้น ทัศนคติ คานิยมของผูถูกกระทําจึงมีความรูสึกตอตานไมรุนแรงเทียบเทาอาชญากรรม
ธรรมดาและไมสรางความโกรธแคนใหกับผูพบเห็นในระยะแรก 

4.ผูกระทําความผิดมีความรูความชํานาญ มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมวาจะเปนใน
ดานการจัดการมีการใชเครื่องมือเขาชวยเชนคอมพิวเตอรหรือเอกสารทางการคา ประกอบกับมี

                                                  
 
17 สิทธิ จิรโรจน, “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ:อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิ

ภาพของการบังคับใชกฎหมาย”, เอกสารสรุปการอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ:
อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย, คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (27 มกราคม 2530), หนา 7.  
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การตระเตรียมวางแผนอยางดี การกระทําผิดจะดําเนินการกันอยางเปนระบบ มีการศึกษาขอมูล
วางแผนและจัดการเรื่องอื่นไวพรอมสรรพจึงยากตอการสืบสวนสอบสวน จับกุม และพิพากษาคดี 

5.มักกระทําโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสถานภาพหรือบารมีในสังคมโดยเฉพาะผูทรง
อิทธิพลหรือผูมีอํานาจทางการเมืองหรือผูมีอํานาจกฎหมายอยูในมือ เปนผูมีบุคลิกดี มีภูมิหลังที่ดี 
เฉลียวฉลาดและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 

6.การประกอบความผิดทางเศรษฐกิจยากที่จะดําเนินการไดดวยคนเพียงคนเดียวจงึมกัจะ
ดําเนินการโดยหลายคนหลายกลุม รวมทั้งมีประชาชนเขารวมดวยทั้งโดยรูตัวและไมรูตัวจน   
เชื่อมโยงเปนขบวนการในระดับทองถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะรวมกันเปนองคกร
อาชญากรรมและขยายตัวออกเปนอาชญากรรมขามชาติตอไป 

7.มีลักษณะเปนอันตรายตอความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชน ความเสียหายมี  
มูลคามากกวาอาชญากรรมธรรมดา จํานวนผูเสียหายในแตละครั้งมีเปนจํานวนมาก และนอกจาก
จะมีลักษณะของการทํารายมหาชนแลวอาจกลาวไดวารัฐก็นับไดวาเปนผูเสียหายดวยเชนกัน
เพราะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบอนทําลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบางลักษณะ
มีผลสงไปถึงการทําลายศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติดวย 

 
ดังนั้นผูเขียนอาจสรุปไดวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นมักมีลักษณะของพฤติกรรมที่ไม

รุนแรง ไมใชกําลังทําราย ไมใชอาวุธ แตเปนการละเมิดตอความไววางใจที่ไดรับมอบหมายทั้งโดย
ตรงและโดยปริยายไมวาจะเปนการทําใหบิดเบือนไปซึ่งมูลคาของทรัพยสิน การฉอโกง หลอกลวง 
ตมตุน การปลอมแปลง ปกปด ซอนเรน หรือการใชอุบายที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกวาเหยื่ออาชญากรรม
จะรูผลของการกระทํานั้นตองใชเวลานาน นอกจากนี้จํานวนผูเสียหายในแตละครั้งมีเปนจํานวน
มาก ความเสียหายมีวงเงินสูง และมักเปนการกระทําผิดในรูปของกลุม องคกร หรือขบวนการ ซึ่ง
สงผลกระทบตอประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม 

 
 4.7.3 ความแตกตางระหวางอาชญากรรมธรรมดากับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 ลักษณะพิเศษของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่แตกตางไปจากอาชญากรรมธรรมดา
สามารถเปรียบเทียบลักษณะที่แตกตางกันไดดังนี้18 
                                                  
 

18 วีระพงษ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพนิติธรรม, 2547), หนา14-15. 
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อาชญากรรมธรรมดา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
1.เกิดขึ้นโดยอาศัยชองวางและโอกาสในการ  
กระทําผิดโดยทั่วไป 
2.ผลการกระทําจะปรากฏในระยะเวลาอันสั้น ผู
เสียหายจะรูตัวรวดเร็วและเกิดผลโดยตรงตอผู
เสียหาย 
3.พยานยืนยันการกระทําผิดอยางชัดเจนได 
 
4.มีผลกระทบตอความรูสึกของผูถูกกระทํารวม
ถึงประชาชนผูไดทราบเหตุการณ 
5.ทรัพยสินที่ถูกประทุษรายอยูในวงเงินไมสูง
และการประกอบอาชญากรรมโดยทั่วไปเปน
การกระทําโดยเฉพาะบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
6.มีผลกระทบตอสวัสดิภาพของประชาชนในวง
จํากัด 

1.เกิดขึ้นโดยอาศัยชองวางทางความรูในวิชา
ชีพหรือตําแหนงหนาที่ 
2.กวาจะรูผลของการกระทําตองใชเวลานาน
กวาและอาจมีผูไดรับความเสียหายเปนจํานวน
มาก 
3.ความชัดเจนของพยานหลักฐานหาไดยาก
อาจตองประสบปญหาในระเบียบปฏิบัติ 
4.อาจไมกอใหเกิดความรูสึกรวมตอบุคคลหรือ
ประชาชนที่ไมเกี่ยวของจากผลเสียหายที่เกิดขึ้น 
5.ทรัพยสินเสียหายหรือประทุษรายมีวงเงินสูง
และมักจะมีการกระทําผิดในรูปขบวนการหรือ
องคการหรือกลุม 
6.มีผลกระทบตอประชาชนและเศรษฐกิจความ
มั่นคงของประเทศเปนสวนรวม 

 
4.7.4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางาน

ในตางประเทศกับการฟอกเงิน 
 
 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีลักษณะเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1.เปนความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และอาจมีความผิดฐานฉอโกงหรือฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2.มีผูกระทําความผิดรวมกันหลายคนและกระทํากันเปนขบวนการตั้งแตสายหรือนายหนา
จัดหางาน บริษัทจัดหางานทั้งที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานตามกฎหมายและไมไดรับอนุญาตใหจดั
หางาน นายจางในตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่ทุจริตอาจเปนผูเขารวมในการ
กระทําความผิดดวย 

3.ผูกระทําความผิดมีความรูความชํานาญและเกี่ยวของกับธุรกิจจัดหางานเปนอยางดี มี
การวางแผนในการดําเนินงานและมีกระบวนการที่ซับซอน จึงเปนการยากตอเจาหนาที่ในการ
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พิสูจนถึงเจตนาของผูกระทําความผิดและเปนการยากตอการสืบสวนสอบสวน จับกุม และการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล 

4.ผูกระทําความผิดมีวิธีปกปดความผิดและทําลายหลักฐานเพื่อไมใหมีหลักฐานผูกมัดตน 
เชน ใหคนหางานจายเงินสดไมใหโอนเงินผานธนาคาร หรือออกใบรับเงินใหไมตรงกับความเปน
จริง เปนตน 

5.พฤติกรรมการกระทํามีลักษณะซอนเรน แอบแฝง สังเกตเห็นหรือพบความผิดไดยาก 
ประกอบกับการกระทําไมมีภาพพจนที่สะเทือนขวัญประชาชนเชนอาชญากรรมธรรมดา ทําใหคน
หางานผูถูกหลอกลวงไมรูสึกวาตนตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 

6.ผูกระทําความผิดมักกระทําโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสถานภาพหรือบารมีในสังคม
เชน กํานัน ผูใหญบาน ครู นายทุนเงินกู หัวคะแนนของนักการเมือง นักการเมืองทองถิ่น นักการ
เมืองระดับชาติ ลูกจางหรือผูบริหารของบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานถูกตองตาม
กฎหมายหรือบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางาน ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่ทุจริตดวย 

7.ผูกระทําความผิดสวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีทําใหสามารถติดสินบนเจาหนาที่
ของรัฐบางคนไปจนถึงนักการเมืองบางคนไดทั้งนี้เพื่อใหชวยเหลือทางดานกฎหมายโดยการตี
ความกฎหมายใหเปนคุณแกบุคคลเหลานั้น ตลอดจนสรางพยานหลักฐานอันเปนเท็จ ทําให
กระบวนการยติุธรรมไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได 

8.การกระทําความผิดนี้มี ลักษณะเปนอันตรายตอความผาสุกและสวัสดิภาพของ    
ประชาชน จะเห็นไดวาจํานวนคนหางานที่ถูกหลอกลวงแตละครั้งมีจํานวนมากและรัฐก็เปนผูเสีย
หายดวยเชนกัน เพราะการหลอกลวงคนหางานเปนการบอนทําลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาดวย 

 
จะเห็นไดวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นถือไดวาเปน  

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดผลตอบแทนจํานวนมหาศาล หากผู
กระทําความผิดนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวมาโอนหรือเปลี่ยน
สภาพเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพราง
ลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่     
เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการฟอกเงินและหากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศนั้นมีลักษณะเขาองคประกอบความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  343 ซึ่งเปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามพระราชบัญญั ติปองกันและ       
ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 3(3)  ผูกระทําความผิดดังกลาวยอมมีความผิดฐาน
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ฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 5 ประกอบ 
มาตรา 3(3) แตดวยรูปแบบและวิธีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่     
หลากหลายนั้นบางครั้งอาจไมเขาลักษณะองคประกอบความผิดฐานฉอโกงประชาชนตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 เพราะมิไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอ 
ประชาชนหรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชนทั่วไปทราบ แตอาจเปนการ
กระทําความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 หรือเปนความผิดตาม      
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
ซึ่งความผิดดังกลาวมิไดบัญญัติไวใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ    
ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 3 ดังนั้นแมหากมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดดังกลาวไปโอนหรือเปลี่ยนสภาพเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาหรือกระทํา
ดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ต้ัง การจําหนาย การ
โอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการฟอกเงินก็ตาม 
แตการกระทําดังกลาวไมถือวามีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 เพราะมิไดมีการกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานที่ได
บัญญัติไวในมาตรา 3 ดังนั้นจึงไมอาจนําเอามาตรการตางๆ ของกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาใชบังคับกับการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวได 

 
ดวยเหตุที่ประเทศไทยมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวเพียง 8 ฐานความผิดเทานั้น จึงทํา

ใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขาดประสิทธิภาพและไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป ทั้งนี้เพราะอาชญากร
ที่กระทําความผิดนอกเหนือจาก 8 ความผิดมูลฐาน เชน ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528   
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปนตน ยังอาจสามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการ
กระทําความผิดมาสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานอื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดอีก ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มมาตรการในการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มฐานความผิดใหมากขึ้นเพื่อให
ครอบคลุมการกระทําความผิดใหครบทุกประเภทความผิด ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน      
พ.ศ.2528  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ถือเปนความผิดหนึ่งที่พบเห็นไดบอยในสังคม
ปจจุบันและเปนความผิดที่สงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง
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มากตลอดจนกอใหเกิดผลตอบแทนจํานวนมหาศาล ซึ่งหากมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่    
เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นไปโอนหรือเปลี่ยนสภาพเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาหรือ
กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ ต้ัง การ
จําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการ
ฟอกเงินแลวนั้น พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 ที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบันยอมไมสามารถเอาผิดกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินดังกลาวได และไมสามารถนําเอา
มาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาใชบังกับกับความผิดดังกลาวได 
เนื่องจากความผิดดังกลาวไมใชความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพ .ศ .2542 ซึ่งทําใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขาด         
ประสิทธิภาพไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นไดวาปญหาการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปนปญหาที่สําคัญและพบเห็นไดบอยในสังคมปจจุบัน 
ฉะนั้นจึงควรศึกษาถึงหลักการสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 อยางละเอียดเพื่อนําเอามาตรการตางๆ ของกฎหมายดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ รวมทั้งปองกันมิใหมีการฟอกเงินจากรายได
ที่ไดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหมี       
ประสิทธิภาพมากที่สุดตอไป 
 
4.8 เหตุผลและความจําเปนในการกําหนดความผิดมูลฐานกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
 
 จากการศึกษาถึงหลักเกณฑในการกําหนดความผิดมูลฐานและลักษณะความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและของตางประเทศ
แลวนั้นจะเห็นไดวาการกําหนดความผิดมูลฐานเปนการกําหนดเพื่อทําใหเกิดความชัดเจนในการ
นําเอามาตราการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับกับ
ความผิดอาญาฐานตางๆ ที่กําหนดไวเปนความผิดมูลฐาน เพราะถาหากมีการกระทําความผิดไม
วาความผิดนั้นจะมีความสําคัญหรือมีความรายแรงเพียงใดก็ตามแตถามิใชความผิดที่กําหนดให
เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลวก็ไมสามารถ
นําเอามาตรการทางอาญาหรือมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงตามกฎหมายดังกลาว
มาใชบังคับได  
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จากการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใน
บทที่ 2 นั้นพบวาปจจุบันพฤติการณในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศนั้นมีรูปแบบและวิธีการที่สลับซับซอนขึ้น โดยมีผูรวมกันกระทําความผิดเปน
ขบวนการ มีวิธีการปกปดและทําลายพยานหลักฐานที่ดีและจากการศึกษาถึงสถิติการรับเร่ือง   
รองทุกขนั้นจะเห็นไดวาจํานวนคนหางานที่ถูกหลอกลวงในแตละครั้งตลอดจนจํานวนความ      
เสียหายที่เกิดขึ้นมีวงเงินเปนจํานวนมาก ซึ่งหากมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทาํ
ความผิดดังกลาวไปโอนหรือเปลี่ยนสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินแลวนํา
เอากลับมาใชเปนทุนในการประกอบอาชญากรรมตอไปยอมกอใหเกิดเปนวงจรการประกอบ
อาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่บอนทําลาย
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศและกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา  

 
แมวาปจจุบันจะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ที่ใหความคุมครองแกคนหางานอยูแลวก็ตามแตกฎหมายดงักลาวก็
ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช อีกทั้งแมกฎหมายดังกลาวจะมีโทษทางอาญาคือโทษ
จําคุกหรือโทษปรับรวมทั้งมีการลงโทษทางทะเบียนก็ตาม แตโทษดังกลาวไมสามารถจัดการกับ
เงินหรือทรัพยสินจํานวนมหาศาลที่ไดจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศซึ่ง
ถูกโอนหรือแปรสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินได เพราะทรัพยสินเหลานั้นมิ
ใชทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด
อีกตอไป จึงไมสามารถนําเอาโทษริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับกับกรณี      
ดังกลาวได ทําใหผูกระทําความผิดสามารถนําเอารายไดที่ไดจากการกระทําความผิดไปใชเปนทุน
ในการประกอบอาชญากรรมตอไปและกอใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการ
จับกุมและปราบปราม  

 
อีกทั้งความผิดฐานฉอโกงแรงงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 สาระสําคัญ

ของมาตรานี้คือผูกระทําความผิดตองการไดแรงงานของบุคคลอื่นโดยไมใชคาแรงงานหรือคาจาง 
หรือโดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางต่ํากวาที่ตกลงกัน ดังนั้นหากมีแคเจตนาหลอกลวงบุคคลอื่น
เพื่อใหสงเงินใหเทานั้น ไมไดหลอกใหทํางานแลวจะไมใชคาแรงงานหรือคาจางหรือโดยจะใชคา
แรงงานหรือคาจางต่ํากวาที่ตกลงกัน ยอมไมใชการกระทําเพื่อประสงคตอผลตามมาตรา 344 จึง
ไมมีความผิดฐานฉอโกงแรงงานและไมตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 
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 นอกจากนี้แมประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ใชบังคับแลวก็ตามแตเนื่องจากความผิดมูลฐานที่บัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราช
บัญญัติดังกลาวมีเพียง 8 ฐานความผิดเทานั้นซึ่งยังไมเพียงพอที่จะนํามาใชบังคับไดอยาง   
เหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและ
มุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปอยางมี
ประสิทธิภาพได เนื่องจากยังมีเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดฐานอื่นๆ เปน
จํานวนมากที่ยังสามารถนําเอามาสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอีก และแมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3(3) จะบัญญัติใหความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญาเปนความผิดมูลฐานหนึ่งก็ตาม แตเนื่องจากความผิดมูลฐานดังกลาวครอบคลุม
แคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 เพียงมาตราเดียว ในขณะที่การหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นมีรูปแบบและวิธีการในการหลอกลวงที่หลากหลายกวา อีก
ทั้งความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาวก็ยังไมครอบคลุมไปถึง
ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 ซึ่งเปนกฎหมายที่ให
ความคุมครองแกคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงทําใหไมสามารถที่จะ
นําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มุงตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาใชบังคับ
กับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัด
หางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 ได 
  
 ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะเพิ่มเติมฐานความผิดในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยการกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528    
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพื่อเปนการเพิ่มมาตรการในการตัดวงจรการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหหมดไปและทําให
การบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพและ         
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือ
หมดสิ้นไปใหมากที่สุด อีกทั้งการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินมาใชเสริมควบคูกับมาตรการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
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พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2537 จะทําใหการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังชวยยับยั้งมิใหมีการฟอกเงินจากรายไดที่ไดจากการกระทาํความผดิ
ดังกลาวอีกดวย  
 
4.9 หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 
และการนํามาบังคับใชกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศ 
 
 การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่งที่มักกระทําความผิดกันเปนขบวน โดยมีรูปแบบและวิธีในการกระทําความผิดที่สลับ
ซับซอนยากตอการสืบสวนสอบสวนและจับกุม และยังสงผลกระทบตอความผาสุกและสวัสดิภาพ
ของประชาชน ตลอดจนบอนทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศและทําใหเกิดปญหา
สังคมตามมา ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมวาจะเปนพระราชบัญญัติจัดหางานและ    
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ตลอดจนประมวลกฎหมาย
อาญาก็ยังไมสามารถปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงนํามาซึ่งแนวความคิดในการนํา
เอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปนมาตรการ
ทางอาญาและมาตรการทางแพงที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและถือไดวาเปนวิถีทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สามารถชวยยับยั้งการ  
ฟอกเงินจากรายไดที่ไดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศอีกดวย 
 
 สวนหลักการสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 4.9.1 การกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา 

 
เปนการกําหนดความผิดทางอาญาเพื่อลงโทษแกผูที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินโดย

เฉพาะ ซึ่งเปนการลงโทษผูที่กระทําการใดๆ กับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด  
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มูลฐานโดยการโอน รับโอน เปลี่ยนสภาพ หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการปกปดหรือ      
อําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธใิดๆ ซึง่ทรพัยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ทั้งนี้เนื่องจากขอกําหนดและบทลงโทษตามกฎหมายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันไมสามารถที่จะเอาผิดและลงโทษแกผูกระทําความผิดในลักษณะนี้ได 
ประกอบกับเปนลักษณะของฐานความผิดที่สอดคลองกับมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาเวียนนา 1988 (Vienna Convention 1988) ที่ใหประเทศภาคีกําหนดใหการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินเปนความผิดอาญาตามกฎหมายแตละประเทศ 19 

 
สําหรับประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 

มาตรา 5 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดฐานฟอกเงินไวดังนี้ 
มาตรา 5 ผูใด 
(1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือ 

ปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทํา
ความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ  

(2) กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ต้ัง 
การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาลักษณะความผิดฐานฟอกเงินนั้นตองประกอบดวย 
1.ความผิดฐานฟอกเงินจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการกระทําความผิดอันเปนความผิดมูลฐาน ซึ่ง

ทําใหไดมาซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดแลวมีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อ
ชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงใน
ความผิดมูลฐาน หรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา 
แหลงที่ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ดังนั้น
หากการกระทําใดแมจะมีลักษณะอันเปนการฟอกเงินแตหากไมเกี่ยวของกับความผิดมูลฐานหรือ

                                                  
 

19 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542(กรุงเทพมหานคร:ส.เอเชีย เพลส,2542), หนา 95. 
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ไมใชเปนการกระทําตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานแลวก็ไมมีความผิดฐานฟอกเงินตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

2.ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองมีเจตนาหรือตองรูหรือควรจะรูวาทรัพยสินนั้นเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด กลาวคือ 
     - รูวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการ
สนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน 
     - รูวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซึ่งเงิน
หรือทรัพยสินขางตน 
     - รูวาเปนดอกผลของเงินหรือทรัพยสินทั้งที่ไดมาจากการกระทําความผิดและที่ได
จําหนายจายโอนไปดังที่กลาวมาทั้งหมด 
  

สําหรับบทลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้นพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 60 ไดบัญญัติใหผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวาง         
โทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษปรับต้ังแต 200,000 บาท ถึง 
1,000,000 บาท หากเปนการกระทําความผิดโดยกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป หรือปรับต้ังแต 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 61 

 
บทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดลักษณะของการกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบท

ลงโทษทางอาญา ซึ่งหากความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537 ถูกกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 แลว ผูใดที่กระทําการตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2537 ตามลักษณะตางๆ ที่กําหนดไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แลวนั้นยอมถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 60 หรือ มาตรา 61 
แลวแตกรณี 
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4.9.2 ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินแมกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรผูนั้น
ตองรับโทษในราชอาณาจักร 

 
การฟอกเงินนั้นมักมีการยักยายถายโอนเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

เพื่อปดบังอําพรางที่มาของเงินหรือทรัพยสินนั้น ประกอบกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้น
มักกระทําในรูปขององคกรอาชญากรรมที่มีเครือขายโยงใยทั่วโลกและมีการนําเอาเทคโนโลยีที่  
ทันสมัยมาใชในการกระทําความผิดทําใหอาชญากรสามารถฟอกเงินโดยใชวิธีการตางๆ ไดหลาย
รูปแบบยากแกการตรวจสอบ จับกุม และปราบปราม โดยเฉพาะการกระทําการขามอาณาเขตรัฐ 
เชน การโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน  

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 6 เปนบทบัญญัติ

ขยายเขตอํานาจศาล20 เพื่อลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินที่แมจะกระทําความผิดนอก   
ราชอาณาจักรแตผูกระทําความผิดนั้นจะตองรับโทษในราชอาณาจักรถาปรากฏวา  

 (1) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย 

(2) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นในราช
อาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ  

(3) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐ
ที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมี
การสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 
 ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 การนําเอาหลักการของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลมนั้นก็คือ
หากการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเกิดขึ้นนอกประเทศไทยและมีการดําเนินคดีลงโทษกับผู
กระทําความผิดนั้นโดยมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้นหรือศาล
ในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักร
เพราะการกระทํานั้นอีก หรือถาหากผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตาม         

                                                  
 

20 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(กรุงเทพมหานคร:วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2542), หนา 93-94. 
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คําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวแตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ไดหรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นได
รับมาแลว 
 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ฟอกเงินในตางประเทศแมจะไมไดกระทําความผิดมูลฐานแตได
กระทํากับเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานก็อาจตองรับโทษในประเทศไทย
ได กลาวคือ 

1.ถาผูที่กระทําความผิดหรือรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย 

เชน นาย ก. เปนบุคคลสัญชาติไทยนําเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติดของนาย ข. ในตาง
ประเทศ ไปซื้อที่ดินในตางประเทศเพื่อเปนการซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของเงินดังกลาว อัน
เปนการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน นาย ก. จะตองไดรับโทษในราชอาณาจักรไทย 

2.ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นใน    
ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย 

เชน นาย A. ซึ่งเปนคนสัญชาติอ่ืน โอนเงินที่ไดมาจากการจําหนายยาเสพติดของผูอ่ืนจาก
ตางประเทศมาใหนาย ข. ในประเทศไทย 

3.ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐที่
การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมี
การสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

เชน นาย A. เปนคนสัญชาติอ่ืน กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายของประเทศ
นั้น ไดเดินทางหลบหนีเขามาในประเทศไทย และประเทศนั้นๆ ไมไดรองขอใหประเทศไทยสงตัว
นาย A. ขามแดนไปดําเนินคดี ในกรณีดังกลาว นาย A. อาจถูกจับกุมและดําเนินคดีในขอหา   
ฟอกเงินในประเทศไทยได 
 
 ดังนั้นหากความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตาม 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
ถูกกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 แลว ผูใดที่กระทําการตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 ตามลักษณะตางๆ อันเปนการฟอกเงินดังที่กําหนดไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แลวนั้น แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้นตอง
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รับโทษในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑของมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542  
 
 4.9.3 การกําหนดใหมีมาตรการลงโทษผูสนับสนุนหรือผูชวยเหลือ ผูพยายาม
กระทําความผิดหรือผูสมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 

ดวยรูปแบบและวิธีการฟอกเงินที่สลับซับซอนขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงจากการตรวจสอบและการ
จับกุมโดยการแบงหนาที่กันระหวางผูรับประโยชนหรือการประสานงานกับบุคคลในตําแหนงหนาที่
ตางๆ ทําใหการกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้นอาจเกี่ยวของกับบุคคลมากกวาหนึ่งคน จึงมีการ
กําหนดบทลงโทษในความผิดฐานฟอกเงินใหครอบคลุมไปถึงบุคคลตางๆ ที่ใหการสนับสนุน    
ชวยเหลือ หรือทําการสมคบกันเพื่อกระทําความผิด ตลอดจนผูพยายามกระทําความผิดดวย 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 7 กําหนดบทลง

โทษผูที่สนับสนุนการกระทําความผิดหรือผูชวยเหลือผูกระทําความผิดไมวากอนหรือขณะกระทํา
ความผิด หรือจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระทาํการใดๆ
เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนี หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับ
ประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงินใหตองรับโทษเชนเดียวกับตัวการที่กระทําความผิด 
อันถือไดวาเปนบทลงโทษที่หนักพอสมควรเนื่องจากความผิดฐานฟอกเงินเปนความผิดที่ตอเนื่อง
กับความผิดอาญารายแรงหรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูง การสนับสนุน
การชวยเหลือ ใหมีการฟอกเงินจึงมีความหมายเทากับการสงเสริมการกระทําความผิดมูลฐานซึ่ง
สงผลกระทบที่รายแรงตอสังคมนั่นเอง จึงสมควรกําหนดโทษไวสูงกวาการสนับสนุนการกระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ที่ใหรับโทษเพียงสองในสามสวนของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น  

 
อยางไรก็ตามในวรรคทายของมาตรา 7 ไดบัญญัติเพื่อใหศาลใชดุลพินิจในกรณีบุคคลซึ่ง

จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยา
ของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได ทั้งนี้เนื่องจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินอาจตองมีความเกี่ยวของกับบุคคลใกลชิด การที่กฎหมายกําหนดบทผอนปรนไวใหเชนนี้ก็
ดวยเหตุผลในดานทางศีลธรรม วัฒนธรรม หรือความสัมพันธทางสายโลหิต 
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สําหรับการพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้นพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 8 กําหนดบทลงโทษผูพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ไวใหตองรับโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากความผิดฐานฟอกเงินเปน
อาชญากรรมที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติอยางรายแรง
และกอใหเกิดอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาไดอีก ซึ่งถือวาเปนบทบัญญัติที่มีโทษสูงกวาการพยายาม
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 ที่ใหรับโทษสองในสามสวนของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
ในสวนของการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้น คือ การคบคิดและตกลงกัน

ต้ังแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐาน  
ฟอกเงินนั้นถือเปนความผิดอีกฐานหนึ่งตางหากจากความผิดฐานฟอกเงินโดยไมจําเปนตองรอให
มีการกระทําความผิดตามที่ไดตกลงกันเกิดขึ้นเสียกอน หรือแมจะไมมีการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินตามที่ไดคบคิดกันเลยกฎหมายก็ลงโทษผูสมคบกันเชนวานี้ได ทั้งนี้เนื่องจากความผิดฐาน
สมคบนี้มีข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถนําผูที่อยูเบื้องหลังการกระทําความผิดหรือผูที่เปน
ตัวการ นายทุน มาดําเนินคดีและลงโทษ เพราะในทางปฏิบัติผูที่อยูเบื้องหลังของผูกระทําความผิด
จะไมมีพยานหลักฐานเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินแตจะมี
การกระทําในช้ันสมคบหรือวางแผนดําเนินการ จึงเปนการยากที่บุคคลเหลานี้จะถูกลงโทษตาม
กฎหมาย ความผิดฐานสมคบนี้จึงเปนมาตรการที่ชวยใหสืบสาวไปถึงผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํา
ความผิด ตัวการ นายทุนหรือผูเกี่ยวของกับการกระทําความผิดได สําหรับผูสมคบกันเพื่อกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินนั้นพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 9 
บัญญัติใหตองระวางโทษผูสมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้ 

 
มาตรา 9 ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง       

ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของผู

สมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล 
ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นคงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น 
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ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนา
ที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวา
ที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 

 
ดังนั้นหากความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตาม 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
ถูกกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 แลว ผูใดที่สนับสนุนหรือชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิด หรือสมคบเพื่อกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินอันเกิดจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 7, มาตรา 8 หรือมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แลวแตกรณี 

 
4.9.4 การกําหนดใหมีมาตรการลงโทษที่หนักขึ้นหากผูกระทําความผิดเปนผูมี

ตําแหนงหนาที่ราชการหรือหนาที่ในการยุติธรรมหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดใหความสําคัญกับการ

ลงโทษผูกระทําความผิดซึ่งมีตําแหนงหนาที่ราชการ หรือหนาที่ในการยุติธรรม หรือมีหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยบัญญัติใหตองรับโทษหนักขึ้นหาก
กระทําความผิดฐานฟอกเงินและความผิดที่เกี่ยวของ เนื่องจากบุคคลดังกลาวสามารถใชอํานาจ
หนาที่หรืออิทธิพลของตําแหนงหนาที่ในการชวยใหการกระทําความผิดราบรื่น สะดวกและงายยิ่ง
ข้ึนกวาบุคคลธรรมดากระทําความผิดและยังเปนการสรางความเสียหายตอวงการราชการหรือตอ
กระบวนการยุติธรรมอยางรายแรงอีกดวย  

 
ผูมีตําแหนงหนาที่ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือผูบริหารขององคกรหรือสถาบัน เชน   

เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น       
ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการ
หรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน
งานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ สามารถใชอํานาจหนาที่
หรืออิทธิพลของตําแหนงในการสนับสนุนการกระทําความผิดใหราบร่ืนและสะดวกยิ่งกวาบุคคล
ธรรมดา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 10 จึงกําหนดโทษ
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หนักเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นถาบุคคลดังกลาวเปนผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงินเสียเอง นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หากกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ทั้งนี้เนื่องจากพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา12 กําหนดใหกรรมการ อนุกรรมการ 
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ดังนั้นเมื่อเปนเจาพนักงานและมีหนาที่ในการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดถาไดกระทําความผิดเสียเองแลวจึงควรไดรับโทษมากกวาบุคคลผูมี
ตําแหนงหนาที่หรือบุคคลที่กระทําความผิดโดยทั่วไป นอกจากนี้พระราชบัญญัติปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 11 ยังบัญญัติวา กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ    
ธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทํา
ความผิดตอตําแนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวาง
โทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ดังนั้นจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติ     
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 บัญญัติใหตองรับโทษหนักเปนสามเทาของโทษที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาแกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รอง
เลขาธิการ พนักงาน เจาหนาที่ เจาพนักงาน หรือขาราชการที่กระทําความผิดตอตําแนงหนาที่  
ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ในกรณีที่เปนความผิดซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

 
ดังนั้นหากความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตาม 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
ถูกกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 แลว หากเจาพนักงานหรือขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ราชการหรือหนาที่ในการยุติธรรม
หรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือความผิดที่เกี่ยวของอันเกิดจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10 หรือมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แลวแตกรณี 
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ดังนั้นอาจกลาวไดวามาตรการดานการลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามความ
ผิดมูลฐานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 นั้นมีโทษ
ที่รุนแรงและหนักกวาโทษทางอาญาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน
หางานพ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และยังเปนมาตรการที่ขยายขอบเขตในการ
ลงโทษทางอาญาไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งความรุนแรงของโทษที่มากกวายังสามารถชวยขมขูผูกระทํา
ความผิดใหเกิดความเกรงกลัวมิกลาที่จะกระทําความผิดไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงโทษ
บุคคลผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่อยูในรูป
ของขบวนการหรือองคกรอาชญากรรมซึ่งหากใชเฉพาะหลักการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
ก็จะไมสามารถเอาผิดกับบุคคลผูที่สมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินในความผิดเกี่ยวกับ
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศซึ่งอาจจะเปนสายหรือนายหนาจัดหางาน 
บริษัทจัดหางานทั้งที่ไดรับอนุญาตใหจัดหางานถูกตองตามกฎหมายหรือบริษัทจัดหางานที่ไมได
รับอนุญาตใหจัดหางาน นายจางในตางประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่ทุจริตได ดังนั้น
จะเห็นไดวามาตรการดานการลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เปนมาตรการที่สามารถนํามาชวยปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดทั้งในดานการ   
ขมขูและยับยั้งการกระทําความผิดและเปนการปองกันการฟอกเงินอันเกิดจากรายไดที่ไดมาจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศดวย 

 
นอกจากมาตรการทางอาญาที่ลงโทษตามความผิดฐานฟอกเงินแลว พระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการดานการดําเนินการ
กับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทางแพงไวดวย คือ  

 
4.9.5 มาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทางแพง 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เปนกฎหมายที่มุงตัดวงจร

การประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อไม
ใหมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินดังกลาวนั้นไปโอนหรือเปลี่ยนสภาพหรือกระทําดวยประการใดๆ       
เพื่อใหดูเสมือนวาเปนสิ่งที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายอันมีลักษณะเปนการฟอกเงินแลวนํากลับ
มาใชเปนทุนในการกระทําความผิดตอไป โดยกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินไวในหมวด 6 มาตรา 48 – มาตรา 59 โดยกําหนดใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
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ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไวชั่วคราว รวมทั้งการขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ตกเปนของแผนดิน ดังนี้ 

 
4.9.5.1 การยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
 
เมื่อไดรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมแลว คณะกรรมการธุรกรรม

จะทําหนาที่ตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามที่รายงานมานั้นและหากคณะกรรมการธุรกรรมมีเหตุอันควรเชื่อวาอาจจะมีการโอน 
จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 
สําหรับกรณีจําเปนเรงดวนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะสั่งยึด
หรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปกอนได ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติ    
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, วรรคสอง 

 
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลวแตกรณีไดยึดหรืออายัดทรัพยสิน

นั้นไวแลว ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินก็ยังสามารถ
แสดงหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความ
ผิดเพื่อใหมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรคสี่ 

 
4.9.5.2 การขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของ  

แผนดิน 
 
      พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมี

การนําเอามาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาใช คือ มาตรการริบ
ทรัพยสินในทางแพง (civil forfeiture measure) โดยบัญญัติใหศาลแพงสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดอันไดแก 

- เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการ
สนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน 

- เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือ
ทรัพยสินขางตน 



 124

- ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินทั้งที่ไดมาจากการกระทําความผิดและที่ไดจากการ
จําหนายจายโอนทรัพยสินไปดังที่กลาวมาทั้งหมด 

ตกเปนของแผนดิน ทั้งนี้ไมวาทรัพยสินที่กลาวมานั้นจะมีการจําหนาย จาย โอน
หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคล
ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตาม ซึ่งถือเปนมาตรการทางแพงที่เนน
ตัวทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเปนหลักโดยไมคํานึงวาจะมีการโอนหรือแปรสภาพ    
ทรัพยสินกันตอไปกี่ทอดก็ตาม หากศาลเชื่อวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดแลว 
ศาลยอมมีอํานาจสั่งใหตกเปนของแผนดินไดแมตัวผูกระทําความผิดจะไมถูกตัดสินลงโทษในคดี
อาญาก็ตาม นอกจากนี้มาตรการดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงโดยการขอใหศาลส่ังให  
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินนั้นมิไดถือวาเปนโทษริบทรัพยทาง
อาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18 แหงประมวลกฎหมายอาญาแตอยางใด เพราะหากใช     
หลักเกณฑในการริบทรัพยสินทางอาญามาดําเนินการอาจกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดเพราะโจทกจะตองพิสูจนวา
จําเลยไดกระทําผิดและพิสูจนวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่จําเลยไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิดจนศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยวากระทําผิด
จึงจะลงโทษริบทรัพยได ซึ่งเปนการยากที่จะใหโจทกพิสูจนไดเชนนั้นในคดีฟอกเงินเพราะการ
กระทําความผิดมีลักษณะซับซอนขึ้น มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด
ทําใหแทบจะไมมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเหลืออยูเลย ดังนั้นในการ      
ชั่งน้ําหนักพยานจึงเปนไปตามวิธีพิจารณาความแพงทั่วไปโดยไมตองพิสูจนพยานหลักฐานจน
ปราศจากขอสงสัย (prove beyond reasonable doubt) เหมือนในคดีอาญาและผลักภาระการ
พิสูจนถึงที่ไปที่มาของทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหตกเปนหนาที่ของเจาของทรัพยสิน
แทน 

 
ดังนั้นมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทางแพง

จึงถือไดวาเปนกระบวนการที่อิสระจากการดําเนินคดีอาญากับบุคคล ถึงแมวาจะไมไดตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษหรือไมมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยวาเปนผูกระทําความผิดแตทรัพยสินที่เกี่ยว
กับการกระทําความผิดก็อาจตกเปนของแผนดินไดถาปรากฎหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินนั้น 
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือถาบุคคลผูเปนเจาของทรัพยสินเขามาในคดีแตไมสามารถ
พิสูจนถึงที่ไปที่มาของทรัพยสินได 
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรค
แรกวางหลักวา 

มาตรา 49 ภายใตบังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่
เชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการพิจารณาเพื่อยื่นคาํรองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

 
จะเห็นไดวาการที่พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินอาจมีได 2 กรณี 21 คือ 
กรณีที่หนึ่ง ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุ

อันควรเชื่อไดวามีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยว
กับการกระทําความผิด และคณะกรรมการธุรกรรมสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวมีกาํหนด
เวลาไมเกินเกาสิบวันตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง กรณีนี้ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการ
พิจารณายื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินภายในกําหนดเวลาที่ยึดหรือ
อายัดไว 

กรณีที่สอง เปนกรณีที่ไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด 
หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคณะกรรมการธุรกรรม
ไมไดส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และจากการตรวจสอบ
รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม การตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด ปรากฏวามีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด เลขาธิการจะสงเรื่องใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตก
เปนของแผนดินตอไป การยื่นคํารองของพนักงานอัยการขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดตกเปนของแผนดินในกรณีนี้จึงเปนกรณีที่ไมมีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน     
ชั่วคราวตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง นอกจากนี้มาตรา 49 วรรคทาย ยังบัญญัติถึงการดําเนินการเพือ่
การคุมครองสิทธิของผูเสียหายไวดวยวา ในกรณีตามวรรคหนึ่งถามีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อ
คุมครองสิทธิของผูเสียหายในความผิดมูลฐาน ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายที่กําหนดความผิดฐานนั้นดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิของผู     

                                                  
 

21 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542(กรุงเทพมหานคร:ส.เอเชีย เพลส,2542), หนา 153-154. 
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เสียหายกอน ดังนั้นการคุมครองสิทธิของผูเสียหายตามมาตรา 49 วรรคทายนี้ เมื่อพนักงานอัยการ
ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตาม
มาตรา49 วรรคแรกและศาลรับคํารองที่พนักงานอัยการยื่นตอศาลตามมาตรา 49 วรรคหาแลว ถา
มีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายในความผิดมูลฐาน 8 ประเภทตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจะสงเรื่องใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดความผิดฐานนั้น
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายกอน 
 
  ในกรณีกอนที่ศาลจะมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปน
ของแผนดิน ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดินอาจยื่น
คํารองกอนศาลมีคําสั่งโดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใช
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือตนเปนผูรับโอนทรัพยสินโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 
หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ หรือกอนที่ศาล
จะมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินที่พนักงาน
อัยการรองขอใหตกเปนของแผนดินอาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําสั่ง โดย
แสดงใหศาลเห็นวาตนเปนผูรับประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดย
สุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 50 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 
  เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการแลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสิน
ตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินฟงไมข้ึน ศาลจะมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ทั้งนี้
หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินเปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผู
กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสิน
ดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริตแลวแตกรณี ทั้งนี้
เปนไปตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 
  ในกรณีที่ศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ถาศาลทําการไตสวนคํารองของ
ผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนแลวเห็นวาฟงขึ้น ศาลจะมีคําสั่งคุมครองสิทธิของผูรับประโยชนโดย
จะกําหนดเงื่อนไขดวยก็ได อยางไรก็ดีหากผูที่อางวาเปนผูรับประโยชนเปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคย 
เกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอนใหสันนิษฐานไว
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กอนวาผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนที่มีอยูหรือไดมาโดยไมสุจริต ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 
52 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 
  ในกรณีที่ศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หากปรากฏในภายหลังโดย     
คํารองของเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้นโดยศาลไตสวนแลวเห็นวาเปนเจาของ
ที่แทจริงและทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือตกเปนผูรับโอนทรัพย
สินโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือใน
ทางกุศลสาธารณะ ศาลจะสั่งคืนทรัพยสินนั้นหรือกําหนดเงื่อนไขในการคุมครองสิทธิของผูรับ
ประโยชน หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใชราคาหรือคาเสียหายแทนแลวแต
กรณี โดยคํารองดังกลาวนี้จะตองยื่นภายในหนึ่งปนับแตคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ถึงที่สุดและผูรองตองพิสูจนใหเห็นวาไมสามารถยื่นคํารองคัดคานตามมาตรา 50 ไดเพราะไม
ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจงของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการอื่น ทั้งนี้กอน
ศาลมีคําสั่งคืนทรัพยสินใหกับเจาของหรือผูรับโอนหรือคุมครองสิทธิของผูรับประโยชนศาลจะแจง
ใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาวและใหโอกาสพนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองนั้นได ทั้งนี้
เปนไปตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  
 

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของ     
แผนดินตามมาตรา 51 แลวและหากปรากฏวามีทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มข้ึนอีก 
ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได ทั้งนี้เปนไป
ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 
ดังนั้นอาจกลาวไดวามาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความ

ผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 นั้น ไมวาจะเปนการยึด
หรืออายัดหรือการขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินนั้นเปน     
มาตรการทางแพงที่เนนตัวทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเปนหลักโดยไมคํานึงวาจะมีการ
จําหนายจายโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินนั้นไปกี่คร้ังและไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูในความ  
ครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของ
บุคคลใดก็ตาม ซึ่งเปนมาตรการที่สามารถใชสกัดกั้นมิใหผูกระทําความผิดนําเงินหรือทรัพยสินที่
ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานไปผานกระบวนการฟอกเงินแลวนํากลับมาเปนทุนในการกระทาํ
ความผิดอื่นๆ ตอไป ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
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นั้นเปนความผิดที่กอใหเกิดรายไดจํานวนมหาศาลแกผูกระทําผิดซึ่งหากมีการนําเงินหรือทรัพยสิน
ที่ไดจากการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไปผานกระบวนการฟอกเงินโดยมี
การโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินดังกลาวตอไปหลายๆ ทอด กฎหมายที่ใชบังคับอยูไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
หรือประมวลกฎหมายอาญาเองก็ไมสามารถที่จะดําเนินการกับทรัพยสินที่ผานกระบวนการ    
ฟอกเงินดังกลาวแลวไดเพราะไมใชทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชหรือไดมาจากการกระทําความผิด
แลว ดังนั้นจึงควรกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 เปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 ทั้งนี้เพื่อจะไดนําเอามาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชบังคับกับทรัพย
สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528    
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เพื่อเปนการตัดวงจรทางเศรษฐกิจของอาชญากรเพื่อไมให
สามารถนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวไปหาประโยชนหรือใชเปนทุน
ในการกระทําความผิดตอไป 

 
4.10 การประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ   
ฟอกเงินพ.ศ.2542 
 
 การดําเนินงานเพื่อปองกันและปราบปรามรวมทั้งการยับยั้งการฟอกเงินจากรายไดที่เกิด
จากการกระทําความผิดนั้นตองอาศัยความรวมมือและการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของและเนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีบท
บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในลักษณะที่ตองประสานงานกับสวนราชการ หนวยงาน และบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมายดังกลาวจึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 พ.ศ.2544 ข้ึนเพื่อใหการดําเนินงานตามกฎหมายของหนวยงานตางๆ มีความสะดวก
รวดเร็ว มีความเขาใจรวมกันและรวมมือประสานงานกันในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดย
หลักการสําคัญของระเบียบดังกลาว คือ 
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 ขอ 4 ในกรณีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษหรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐานให
พนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนในความผิดดังกลาว
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนวามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวยหรือไม หากปรากฏวามีการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งดังกลาวใหพนักงงานสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ในความผิดฐานนั้นๆ ดวยแลวใหหัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานนั้นรีบรายงาน
สํานักงานตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแหงทองที่ใดหรือหนวยงานใดไดทําการสืบสวนสอบสวนใน
ความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งอยูแลวก็ใหถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว เมื่อมีเหตุผลและความจําเปนใน
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอาจขอใหหัว
หนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนแจงหรือรายงาน
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาอีกก็ได 
 ลักษณะคดีที่ตองรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นตามขอ 16 แหง
ระเบียบนี้ 
 ขอ 16 ในกรณีที่มีขอกําหนดไวในระเบียบนี้หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ สวน
ราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ อาจทําขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติ
การดังกลาว ขอตกลงที่ไดทําขึ้นนั้นเมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดให
ความเห็นชอบแลวใหใชบังคับได 
 
 นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 25(6) แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับขอ16 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวย
การประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
พ.ศ.2544 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) จึงไดกําหนด
ขอตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2544 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2544) ไวเพื่อให
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ โดยกําหนดประเภทลักษณะคดีที่ตองรายงาน 
หลักเกณฑการเบิกคาใชจายอันพึงมีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2544 รวมทั้ง
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หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงานในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไว 
 
 ดังนั้นหากมีการกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2537 เปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 แลวนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กรมการจัดหางาน ควรมีการทําบันทึกขอ  
ตกลงระหวางกรมการจัดหางานกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องความ
รวมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานขึ้นเพื่อรวมมือกันสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหลดนอยลงเพื่อที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายแกสังคมและ
ประเทศชาติและเพื่อใหการปฏิบัติงานของทั้งสองหนวยงานเปนไปตามแนวทางที่กําหนดรวมกัน
เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้โดยมี 
เปาหมายเพื่อใหมีความรวมมือสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศระหวางกรมการจัดหางานและสํานักงาน ปปง. อยางจริงจัง
และเพื่อใหมีการดําเนินการกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศโดยเร็วในกรณีที่กรมการจัดหางานชี้มูลความผิดแลวโดยใชมาตรการทางอาญาและ
มาตรการทางแพงแกผูกระทําความผิด 
   
4.11 ผลกระทบของการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 โดยการกําหนดใหเปนความผิดมูลฐาน 
 
 การนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช
บังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 โดยการ
กําหนดใหเปนความผิดมูลฐานนั้นยอมสงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียตอประเทศไทยในหลายๆ
ดานกลาวคือ 
 
 



 131

 4.11.1 ผลกระทบดานดี 
 
 (1) ทําใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อยางจริงจัง ซึ่งนํามาซึ่งความรวมมือและความชวยเหลือในดานตางๆ รวมทั้งยังเปนที่ยอมรับของ
อารยะประเทศดวย 
 (2) เปนการสรางความมั่นคงทางดานการเมืองและการปกครองของประเทศเนื่องจาก
มาตรการตางๆ ของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทําใหการประกอบ
อาชญากรรมลดลง  
 (3) มาตรการริบทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้นเปนการชวยลด
เงินหมุนเวียนที่จะนําไปใชเปนทุนในการประกอบอาชญากรรมหรือการดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ใหลดนอยลงได  
 (4) เมื่ออาชญากรรมถูกปราบปรามจะสงผลดีตอนักลงทุนเพราะเปนปจจัยที่สงเสริมการ
ตัดสินใจในการลงทุนในประเทศไทยและเปนการสรางความมั่นคงใหแกระบบทางการเงินของ
ประเทศดวย 
 (5) มาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินชวยสงเสริม
การปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได 
 (6) สามารถดําเนินการทางกฎหมายกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐาน   
ฟอกเงินไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมาตรการทางดานทรัพยสินของกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนมาตรการที่ชวยแกไขปญหาในกรณีที่บทบัญญัติของ
กฎหมายอื่นไมสามารถดําเนินการกับทรัพยสินนั้นๆ ได 
 (7) กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนกฎหมายที่เสริมมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการประกอบอาชญากรรมตางๆ ของกฎหมายอื่นใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 (8) มีการใชมาตรการทางแพงดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดจึงทํา
ใหการกําหนดภาระการพิสูจนการไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินตกเปนของเจาของทรัพย หรือผูมีสวน
ไดเสียตลอดจนผูรับประโยชนในทรัพยสินซึ่งทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินคดี
เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน 
 (9) ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นเพราะอาชญากรขาด
เงินหมุนเวียนที่จะนําไปประกอบอาชญากรรมอื่นๆ ตอไปและขาดเงินที่จะนํามาบริหารองคกรทํา
ใหเครือขายการประกอบอาชญากรรมลดนอยลง 
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 (10) การกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะชวยลด
ปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและลดความเสียหายที่มีตอคนหางาน
ผูถูกหลอกลวงไดมากขึ้น 
 (11) มาตรการตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สามารถตัดวงจรการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ที่กระทําในรูปของขบวนการองคกรอาชญากรรมไดและสามารถจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่ 
เกี่ยวกับการกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 4.11.2 ผลกระทบดานเสีย 
  
 (1) เปนการเพิ่มภาระหนาที่และคาใชจายในแตละสวนของขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (2) บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เสียผลประโยชนจากการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศจะทําการตอตานและไมปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งหาวิธีหลบเลี่ยงหรือหาชองวางของ
กฎหมายเพื่อใหไดรับผลประโยชนเชนเดิม  
 (3) หากหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความพรอมหรือขาดการประสานงานที่ดีแลวนั้นจะทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมบรรลุวัตถุประสงคใน
การมุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางมีประสิทธิภาพได 

 
เมื่อพิเคราะหแลวเห็นวาการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงินมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2537 โดยการกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานนั้นมีทั้งผลกระทบดานดีและผลกระทบดานเสีย 
หากแตผลกระทบดานเสียที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถปองกันไดโดยการออกกฎหมายและระเบียบใน
การปฏิบัติใหชัดเจนและรัดกุมก็จะไมทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติแตอยางใด ดังนั้นการนําเอา     
มาตรการทางอาญาและมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทาง
แพงตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับ
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
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คนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 จึงเปนการขยายขอบเขตของกฎหมาย
ใหครอบคลุมไปถึงการกระทําความผิดใหกวางขวางยิ่งขึ้นและสามารถชวยตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมและยังเปนการจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐาน      
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อมิใหมีการ
นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดดังกลาวมาโอนหรือเปลี่ยนสภาพดวยวิธีการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินเพื่อปกปดแหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทํา
ความผิดนั้นและเพื่อมิใหมีการนําเงินที่ผานกระบวนการฟอกเงินนั้นกลับมาใชเปนทุนในการ
กระทําความผิดอื่นๆ อีก ซึ่งถือเปนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดอยางสมบูรณแบบและ
เปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณของกฎหมายที่วางไว 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 

จากการศึกษาพบวาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนาสูงขึ้น
ซึ่งสงผลกระทบตอรูปแบบ เทคนิค วิธีการ และความรายแรงของการประกอบอาชญากรรม 
อาชญากรรมที่เคยมีขอบเขตของการกระทําความผิดภายในประเทศไดพัฒนาไปสูอาชญากรรม
ระหวางประเทศที่เรียกวาอาชญากรรมขามชาติและมีวัตถุประสงคหลักคือการมุงตอผลตอบแทน
จํานวนมหาศาล ซึ่งผลตอบแทนจํานวนมหาศาลเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกร  
อาชญากรรมดํารงอยูตอไปได โดยมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดไป
โอนหรือเปล่ียนสภาพดวยวิธีการตางๆ อันมีลักษณะเปนการฟอกเงินเพื่อใหดูวาเงินหรือทรัพยสิน
เหลานั้นไดมาโดยชอบดวยกฎหมายแลวนําไปใชประโยชนเปนทุนในการกระทําความผิดตอไป จึง
กอใหเกิดเปนวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม และเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญามีขอบเขตการบังคับใชที่จํากัดไมสามารถดําเนินการกับเงนิหรอืทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดซึ่งถูกโอนหรือเปล่ียนสภาพไปแลว รวมทั้งไมมีบทลงโทษแกผูกระทํา
การโอนหรือเปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการ
ฟอกเงินซึ่งทําใหการปราบปรามอาชญากรรมขาดประสิทธิภาพและทําใหผูกระทําความผิดหลุด
พนจากการถูกดําเนินคดีไปเปนจํานวนมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ  
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงตัดวงจรอาชญากรรม
และมุงจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานใหลดนอยลงหรือหมดสิ้น
ไป โดยกฎหมายฉบับดังกลาวมีทั้งมาตรการทางอาญาที่ลงโทษจําคุกหรือปรับแกผูกระทําความ
ผิดฐานฟอกเงินทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร มีมาตรการลงโทษผูสนับสนุนหรือผู
ชวยเหลือ ผูพยายามกระทําความผิดหรือผูสมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินซึ่งในอดีตไม
สามารถนําตัวบุคคลดังกลาวมาลงโทษไดหรือลงโทษไดแตสถานเบา นอกจากนี้ยังมีการกาํหนดให
มีมาตรการลงโทษที่หนักขึ้นหากผูกระทําความผิดเปนผูมีตําแหนงหนาที่ราชการหรือหนาที่ในการ
ยุติธรรมหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทัง้มมีาตรการ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทางแพงซึ่งเปนการขยายขอบเขตการริบ
ทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะแมตัวผูกระทําความผิดจะไมถูกตัดสินลงโทษในคดี
อาญาหรือแมทรัพยสินนั้นจะถูกโอนเปลี่ยนสภาพไปกี่ทอดก็ตามก็ยังสามารถดําเนินการกับ  
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ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานได โดยผลักภาระการพิสูจนถึงที่ไปที่มาของ    
ทรัพยสินใหแกเจาของทรัพยเพื่อพิสูจนวาไดมาโดยสุจริต  
 

สวนการที่จะนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาใชบังคับนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่ตองคํานึงถึงก็คือความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินนั้นครอบคลุมถึงการกระทําความผิดอาญาที่เปนมูลเหต ุเปนทีม่า หรือ
เปนฐานกอใหเกิดหรือใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากการกระทําความผิดเพียงใด และจากการ
ศึกษากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและของตาง
ประเทศพบวาการที่รัฐหนึ่งๆ จะบัญญัติความผิดมูลฐานไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินใหมีจํานวนฐานความผิดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรงของ
อาชญากรรมนั้นๆ วามีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศในดานสังคมและเศรษฐกิจอยางไร 
ดังนั้นการกําหนดความผิดมูลฐานในประเทศหนึ่งจึงไมอาจนําไปใชกําหนดความผิดมูลฐานในอีก
ประเทศหนึ่งไดทั้งหมด แตสามารถนํามาเปนแนวทางหรือแนวคิดในการกําหนดความผิดมูลฐาน
ในอีกประเทศหนึ่งได ซึ่งสวนใหญแลวหลักเกณฑสําคัญในการกําหนดความผิดมูลฐานของแตละ
ประเทศนั้นจะมีความคลายคลึงกันคือกําหนดใหความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มี
ลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม, ความผิดที่โดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรมทําใหได
รับผลตอบแทนสูง, ความผิดที่เปนการกระทําที่สลับซับซอนยากแกการปราบปราม และความผิดที่
มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งหากความผิดตางๆ ที่ไดกระทําลงนั้นแมจะเปนความผิดที่
สําคัญและรายแรงเพียงใดแตถาไมใชความผิดที่กําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลวก็ไมสามารถนําเอามาตรการตางๆ ตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับได ซึ่งความผิดมูลฐานตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยในปจจุบันมีเพียง 8 ฐานความผิดเทานั้น ยังมี
การกระทําความผิดฐานอื่นอีกเปนจํานวนมากที่อาจสามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการ
กระทําความผิดมาสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดอีก จึงทําใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขาดประสิทธิภาพ
และไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลง
หรือหมดสิ้นไป 

 
จากการศึกษาพบวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปน  

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบตอ
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ความมั่นคงของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาวผู
รวมกระทําความผิดมักกระทํากันเปนขบวนการตั้งแตสายหรือนายหนาจัดหางาน บริษัทจัดหางาน
ทั้งที่ได รับอนุญาตใหจัดหางานและที่มิไดรับอนุญาตใหจัดหางาน นายจางในตางประเทศ     
ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบางคนที่ทุจริต โดยผูกระทําความผิดสวนใหญมักเปนผูมีความรูความ
ชํานาญและเกี่ยวของกับธุรกิจจัดหางานเปนอยางดี มีกระบวนการในการกระทําความผิดที่สลับ
ซับซอน มีวิธีการปกปดและทําลายพยานหลักฐานที่แนบเนียนทําใหสังเกตเห็นหรือพบความผิดได
ยาก ประกอบกับการกระทําความผิดไมมีภาพพจนที่สะเทือนขวัญประชาชนเชนอาชญากรรม
ธรรมดาแตเปนการละเมิดตอความไววางใจที่ไดรับมอบหมายซึ่งกวาคนหางานผูถูกหลอกลวงจะรู
ถึงผลของการกระทํานั้นตองใชเวลานาน นอกจากนี้จํานวนคนหางานผูถูกหลอกลวงในแตละครั้งมี
เปนจํานวนมากและกอใหเกิดความเสียหายเปนวงเงินสูง จึงทําใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนความผิดที่ยากตอการจับกุมและปราบปราม  

 
จากการศึกษาสถิติการรองทุกขของคนหางานตอกรมการจัดหางานจะเหน็ไดวาจาํนวนคน

หางานผูรองทุกขจากป พ.ศ.2542-2546 มีจํานวนปละประมาณ 6,000-10,000 คน และกอใหเกิด
ความเสียหายปละประมาณ 400-700 ลานบาท ดวยผลตอบแทนจํานวนมหาศาลนี้เองจึงทําใหมี
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถกระทําความผิดไดอยางไมติดขัดเพราะสามารถใชเงินจํานวนมหาศาลดังกลาวนัน้มาสราง
อิทธิพลใหกับองคกรของตนโดยการติดสินบนพนักงานเจาหนาที่เพื่อมิใหถูกจับกุมและเพื่อใหพน
จากการลงโทษ นอกจากนี้ยังสามารถนําเงินจํานวนมหาศาลดังกลาวมาใชเปนทุนในการกระทํา
ความผิดตอไปจึงทําใหยากตอการจับกุมและปราบปราม ทั้งยังสรางความเสียหายในทาง
เศรษฐกิจจํานวนมหาศาลใหกับคนหางานผูถูกหลอกลวงและประเทศชาติดวย 

 
แมวาปจจุบันจะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ที่ใหความคุมครองแกคนหางานและควบคุมการจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศก็ตาม แตปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศก็ยัง
คงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และขยายตัวเปนวงกวางและครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของ
ประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อีกทั้งยังสงผลกระทบตอประชาชน
และประเทศชาติทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง และจากการศึกษาพบวา
ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้นไดแก 
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1.ปญหาดานคนหางานซึ่งสวนมากมักมีความรูนอยและมีคานิยมในการเดินทางไป
ทํางานในตางประเทศ แตขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
จึงทําใหตกเปนเหยื่อของผูหลอกลวงไดงาย 

2.ปญหาดานบริษัทจัดหางานไมวาจะเปนการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายสูงเกิน
กวาอัตราที่กฎหมายกําหนดและแสวงหาประโยชนจากคาบริการหรือคาใชจายเหลานั้น, ปญหา
บริษัทจัดหางานบางรายทําการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลสภาพการไปทํางานเกิน
ความจริงทําใหคนหางานหลงเชื่อไดงาย ตลอดจนปญหาการลักลอบจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศโดยวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย 

3.ปญหาดานสายหรือนายหนาจัดหางานซึ่งปจจุบันบริษัทจัดหางานบางแหงมิไดจด
ทะเบียนใหสายหรือนายหนาจัดหางานเหลานั้นเปนตัวแทนของตน ทําใหทางราชการไมสามารถ
ควบคุมการดําเนินการของสายหรือนายหนาจัดหางานอยางใกลชิดได จึงเปนชองทางหนึ่งที่ทําให
เกิดการหลอกลวงคนหางานในรูปแบบตางๆ 

4.ปญหาดานนายจางในตางประเทศที่ปลอมแปลงเอกสารการจาง หนังสือมอบอํานาจ 
สัญญาจาง ฯลฯ แลวหลอกขายใหกับผูจัดหางานเพื่อใหไปรับสมัครคนหางานอีกทอดหนึ่ง จึงทํา
ใหคนหางานตกเปนเหยื่อในการหลอกลวงได, ปญหานายจางในตางประเทศแอบเปลี่ยนสัญญา
จางฉบับใหมโดยลดสวัสดิการและคาจางของคนหางานลง ตลอดจนปญหานายจางในตาง
ประเทศเอาเปรียบคนหางานโดยไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทองถิ่นเกี่ยวกับคาลวงเวลาและ 
สวัสดิการตางๆ รวมทั้งหักเงินคาภาษีและเงินอื่นๆ จากคนหางานเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด 

5.ปญหาดานเจาหนาที่และหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายที่มีอัตรากําลังใหความคุมครอง
และชวยเหลือคนหางานไมเพียงพอ การปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกันหรือมีความเห็นไม
สอดคลองกันเนื่องจากขาดประสบการณในการปฏิบัติงานหรือระเบียบขอบังคับของกฎหมายไม
ชัดเจนพอ อีกทั้งเจาหนาที่ของรัฐบางคนอาจรวมมือหรือใหความชวยเหลือแกผูกระทําความผิดใน
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยมีการแบงปนผลประโยชนกัน จึงทําใหไม
สามารถปองกันและปราบปรามปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดดี
เทาที่ควร 

6.ปญหาดานการควบคุมการเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ เนื่องจากมาตรการริบทรัพยสินในทางอาญา
มีขอจํากัดคือตองมีการพิสูจนความผิดทางอาญากอนและสามารถริบทรัพยสินไดเฉพาะทรัพยสิน
ที่ใชหรือมีไวเพื่อใชหรือไดมาจากการกระทําความผิดเทานั้น อีกทั้งภาระการพิสูจนนั้นตกอยูกับ
ฝายโจทกที่ตองพิสูจนใหส้ินขอสงสัย ดังนั้นหากมีการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่ไดจากการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไปแลวก็ไมสามารถนําเอาหลักการริบทรัพยสิน
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ทางอาญามาใชบังคับได นอกจากนี้มาตรการลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เองนั้นก็มีเพียงการลงโทษทางทะเบียน 
โทษจําคุกและโทษปรับเทานั้น ซึ่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศนั้นกอใหเกิดรายไดจํานวนมหาศาล แมผูกระทําความผิดจะตองโทษปรับ
ตามกฎหมายก็ตามแตยอมไมกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจขององคกรอาชญากรรมที่มี
จํานวนมหาศาล จึงทําใหไมสามารถควบคุมการเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได ทําใหผูกระทําความผิด
สามารถโอนหรือเปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสินอันเปนลักษณะของการฟอกเงินแลวนําเงินหรือ
ทรัพยสินที่ผานกระบวนการฟอกเงินแลวนั้นมาใชเปนทุนในการกระทําความผิดอื่นๆ ตอไปไดซึง่กอ
ใหเกิดเปนวงจรอาชญากรรมที่ยากตอการปองกันและปราบปราม  

7.ปญหาดานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ซึ่งบทบัญญัติบางมาตราไมสอดคลองกับการ
ดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามความเปนจริงในปจจุบันไมวาจะเปน   

 - ปญหาการไมไดระบุถึงวุฒิความรู ความสามารถ และประสบการณในการจัดหางาน
ของผูจัดการบริษัทจัดหางานไวเลย ทั้งๆ ที่คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติที่จําเปนในการจัดหา
งานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ  

 - ปญหาผูรับอนุญาตจัดหางานไมจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานเพราะไม
ตองการวางหลักประกันสําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนจํานวน 50,000 บาทตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ทําใหทางราชการไมสามารถควบคุมสายหรือนายหนาจัดหางานเถื่อนเหลานี้ได 

 - ปญหาการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนด ทั้งนี้โดยอาศัยโอกาสที่คนหางานมีความตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศที่    
มากกวาตําแหนงงานที่มีอยูจริง  

- ปญหาการหามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบธุรกิจอ่ืน ซึ่ง
ในปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงระบุประเภทธุรกิจที่หามกระทําไวเลยและปรากฏวามีผูรับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศอาศัยประสบการณหรือความชํานาญในการติดตอกับนาย
จางในตางประเทศหรือสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการลักลอบจัดสงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศโดยไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ แกคนหา
งานตามมามากมาย 

 - ปญหาการรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาและปญหากฎหมายมิไดกําหนดระยะ
เวลาในการเรียกหรือรับคาใชจายเปนการลวงหนาไว ซึ่งตางจากการเรียกหรือรับคาบริการเปนการ
ลวงหนาที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไว ดังนั้นในทางปฏิบัติผูรับอนุญาตจัดหางานจึงมักเรียกหรือ
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รับคาใชจายจํานวนมากไวเปนการลวงหนาอันเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งถือเปนการใชชองวาง
ของกฎหมายเรียกหรือรับคาใชจายในการจัดหางานไวลวงหนาโดยไมมีกําหนดระยะเวลา  

 - ปญหาคาเสียหายมีมากกวาหลักประกันที่วางไว เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองนําหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาล
ไทย หรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารจํานวน 5,000,000 บาท มาวางไวกับนายทะเบียนจัดหา
งานกลางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปจจุบันมีการเรียกเก็บคาบริการ
และคาใชจายจากคนหางานเปนจํานวนที่สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดเอาไวมาก ฉะนั้นความ
รับผิดชอบของผูรับอนุญาตจัดหางานจึงควรเพิ่มข้ึนดวย แตปจจุบันยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินหลักประกันดังกลาว ซึ่งหากคนหางานประสบปญหาถูกสงตัวกลับไมวาจะเกิดจาก
สาเหตุใดๆ ก็ตามที่มิไดเกิดจากความผิดของคนหางานซึ่งตามกฎหมายบริษัทจัดหางานตองคืนคา
บริการและคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณีใหแกคนหางาน ซึ่งหากบริษัทจัดหางานไม
คืนเงินดังกลาวใหแกคนหางานก็คงไมสามารถหักเงินจากหลักประกันที่วางไวคืนใหแกคนหางาน
เพียงพอได ตองใชวิธีการเฉลี่ยเงินหลักประกันจํานวน 5,000,000 บาท คืนใหแกคนหางานผู     
เสียหาย ซึ่งถือวาไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริงที่คนหางานไดรับและสวนที่เหลือก็ตองตก
เปนภาระของคนหางานที่จะตองไปฟองรองเปนคดีแพงตอศาลตอไป 

 
ดังนั้นหากมีการนําเอามาตรการทางอาญาไมวาจะเปนการลงโทษตามความผิดฐาน  

ฟอกเงินทั้งในและนอกราชอาณาจักร,การลงโทษผูสนับสนุนหรือผูชวยเหลือ ผูพยายามกระทํา
ความผิดหรือผูสมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน,การลงโทษหนักขึ้นหากผูกระทําความผิด
เปนผูมีตําแหนงหนาที่ราชการหรือหนาที่ในการยุติธรรมหรือมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศแลวยอมเปนการชวยตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม เนื่องจาก     
มาตรการดานการลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินดังกลาวนั้นมีโทษที่รุนแรงและหนักกวา
โทษทางอาญาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528   
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และยังเปนมาตรการที่ขยายขอบเขตในการลงโทษทางอาญา
ไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งความรุนแรงของโทษที่มากกวายังสามารถชวยขมขูผูกระทําความผิดใหเกิดความ
เกรงกลัวมิกลาที่จะกระทําความผิดไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงโทษบุคคลผูกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่อยูในรูปของขบวนการหรือ  
องคกรอาชญากรรม ดังนั้นจะเห็นไดวามาตรการดานการลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เปนมาตรการที่สามารถนํามา
ชวยปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
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ตางประเทศไดทั้งในดานการขมขูและยับยั้งการกระทําความผิดและเปนการปองกันการฟอกเงิน
อันเกิดจากรายไดที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพือ่ไปทาํงานใน
ตางประเทศดวย  

 
นอกจากนี้หากนําเอามาตรการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศยอมเปนการชวยตัดวงจรทางเศรษฐกิจของอาชญากรเพื่อไมให
สามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวไปหาประโยชนหรือใชเปน
ทุนในการกระทําความผิดตอไป เพราะมาตรการดังกลาวสามารถนํามาใชบังคับไดแมวาจะไมได
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษหรือไมมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยวาเปนผูกระทําความผิดก็ตาม 
แตศาลอาจสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินไดถาปรากฏหลักฐาน
เปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือถาบุคคลผูเปนเจาของทรัพยสิน
เขามาในคดีแตไมสามารถพิสูจนถึงที่ไปที่มาของทรัพยสินได นอกจากนี้มาตรการดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทางแพงดังกลาวยังเนนที่ตัวทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดเปนหลักโดยไมคํานึงวาจะมีการจําหนายจายโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินนั้นไป
กี่คร้ังและไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือ
ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตาม ซึ่งเปนมาตรการที่สามารถใชสกัดกัน้มใิหผู
กระทําความผิดนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานไปผานกระบวนการ   
ฟอกเงินแลวนํากลับมาใชเปนทุนในการกระทําความผิดอื่นๆ ตอไป ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการ    
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน
หางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 นั้นเปนความผิดที่กอใหเกิดรายไดจํานวน
มหาศาลแกผูกระทําผิด ซึ่งหากมีการนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการหลอกลวงไปผาน
กระบวนการฟอกเงินโดยมีการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินดังกลาวตอไปหลายๆ ทอด 
กฎหมายที่ใชบังคับอยูไมวาจะเปนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 หรือประมวลกฎหมายอาญาเองก็ไมสามารถที่จะดําเนินการ
กับทรัพยสินที่ผานกระบวนการฟอกเงินดังกลาวไดเพราะไมใชทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิด
หรือมีไวเพื่อใชหรือไดมาจากการกระทําผิดแลว 

 
ดังนั้นหากมีการนําเอามาตรการทางอาญาและมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินใน

ทางแพงตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชบังคับกับความ
ผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
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และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 แลวยอมเปนการชวยตัด 
วงจรการประกอบอาชญากรรมและยังเปนการจัดการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเพื่อมิใหอาชญากรสามารถนําเอาไปหาประโยชนโดยใชเปนทุนในการกระทําความผิดอื่น
ตอไป ซึ่งมาตรการดังกลาวจะชวยทําใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตเนื่องจากความผิด
มูลฐานที่บัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 มีเพียง 8 ฐานความผิดเทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะนํามาใชบังคับไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่มุงตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมและมุงจัดการกับ
เงินหรือทรัพยสินที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิดใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปอยางมี            
ประสิทธิภาพได และแมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 
(3) จะบัญญัติใหความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาเปนความผิด
มูลฐานหนึ่งของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ตาม แตความผิด       
มูลฐานดังกลาวยังไมครอบคลุมไปถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ที่ใหความคุมครองแกคนหางานเพื่อเดินทางไปทํางานในตาง
ประเทศโดยเฉพาะ 

 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงขอบกพรองของการบังคับใชกฎหมายกับการกระทําความผิดเกี่ยว

กับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมวาจะเปน   
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
หรือประมวลกฎหมายอาญาเปรียบเทียบกับขอดีและความมีประสิทธิภาพของกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลวจะเห็นไดวากฎหมายวาดวยการปองกันและ       
ปราบปรามการฟอกเงินนั้นสามารถนํามาใชแกไขขอบกพรองของกฎหมายที่เกี่ยวกับการ        
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดเปนอยางดีทั้งในเรื่องของบทกําหนดโทษและ
มาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดซึ่งมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นหาก
กําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปน
ความผิดมูลฐานหนึ่งตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ก็จะสามารถนําเอามาตรการตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมาใชบังคับกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลดีตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด    



 142

ดังกลาว อีกทั้งยังเปนการชวยยับยั้งมิใหมีการฟอกเงินจากรายไดที่ไดจากการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศอีกดวย    
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาพบวาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปน  
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมาก ในขณะที่กฎหมายที่ใชบังคับกับการกระทําความผิด 
ดังกลาวในปจจุบันยังไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการสมควรอยางยิ่ง
ที่จะหามาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมาบังคับใชกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ  
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเพื่อลดความบกพรองของกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายใหดียิ่งขึ้น ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
  

1) แนวทางดานการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
  

1.ผูเขียนเห็นวาควรมีการกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไข  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพื่อเปนการเพิ่มมาตรการในการตัดวงจรการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหหมดไป 

 - โดยการนําเอามาตรการลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไมวาจะเปนการลงโทษตามความผิดฐานฟอกเงินทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร,การลงโทษผูสนับสนุนหรือผูชวยเหลือ ผูพยายามกระทําความผิดหรือผูสมคบ
เพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน,การลงโทษหนักขึ้นหากผูกระทําความผิดเปนผูมีตําแหนงหนาที่
ราชการหรือหนาที่ในการยุติธรรมหรือมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ.2542  มาใชบังคับกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศเนื่องจากมีอัตราโทษที่รุนแรงและหนักกวาโทษทางอาญาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
ซึ่งจะสงผลดีในการชวยขมขูผูกระทําความผิดใหเกิดความเกรงกลัวมิกลาที่จะกระทําความผิดขึ้น
อีกและชวยตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไดเปนอยางดี 
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 - โดยการนําเอามาตรการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในทาง
แพงตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไมวาเปนการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความ
ผิดตกเปนของแผนดินมาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ เพื่อเปนการชวยตัดวงจรทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิดเพื่อไมใหผูกระทําความ
ผิดสามารถนําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดดังกลาวไปหาประโยชนหรือใชเปน
ทุนในการกระทําความผิดตอไป 

 
 2.เพื่อใหการดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพยับยั้งการฟอกเงินจากรายไดที่เกิด
จากการกระทําความผิดดังกลาวไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือและการประสานงานที่ดีระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูเขียนเห็นวาควรมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางกรมการจัดหางานกับ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ในเรื่องความรวมมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานขึ้น เพื่อรวมมือกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กรมการจัดหางานในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาติ  
 
 สวนสาระสําคัญของขอตกลงความรวมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการ  
จัดหางานดังกลาวนั้นผูเขียนเห็นวาควรมีหลักเกณฑดังนี้  

- ในกรณีที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
โดยกรมการจัดหางาน เมื่อไดทําการไตสวนวินิจฉัยวามีมูลความผิดทางอาญาแลวใหกรมการจัด
หางานสงสําเนารายงานการไตสวนขอเท็จจริงและคําสั่งของอธิบดีกรมการจัดหางานใหสํานักงาน 
ปปง. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอไปโดยเร็ว 

- ในกรณีเร่ืองอยูระหวางการไตสวนขอเท็จจริงของกรมการจัดหางาน หากพบวามี     
พฤติการณที่เปนหรืออาจเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและอธิบดีกรมการจัดหา
งานเห็นวาจะตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให
กรมการจัดหางานแจงพฤติการณแหงการกระทําผิดดังกลาวพรอมทั้งระบุตัวผูกระทาํผดิและพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวของใหสํานักงาน ปปง. ทราบดวย 

- กรณีการดําเนินการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริงของกรมการจัดหางาน หากมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาบัญชีของลูกคาของสถาบันการเงิน เครื่องมือ อุปกรณในการสื่อสาร หรือเครื่อง
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คอมพิวเตอรใดถูกใชหรืออาจใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด อธิบดีกรมการจัดหางานอาจ
ขอความรวมมือสํานักงาน ปปง.ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวแลวสงไปใหกรมการ    
จัดหางานเพื่อใชประโยชนในการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ได 

- ในกรณีที่สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลของบุคคลใดตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พบพยานหลักฐานการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและพยานหลักฐานดังกลาวจะเปนประโยชนตอการ
ตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริงของกรมการจัดหางานในรายที่กําลังดําเนินการอยูนั้นใหสํานกังาน 
ปปง. สงสําเนารายการพยานหลักฐานดังกลาวใหกรมการจัดหางานพิจารณาตอไป 

- ขอมูลและพยานหลักฐานใดซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินการปองกันและปราบ
ปรามการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหกรมการจัดหางานและสํานักงาน 
ปปง. สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 

- หากอธิบดีกรมการจัดหางานเห็นวาการปฏิบัติหนาที่รวมกันระหวางพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2537 ในการ
ตรวจคนหรือการดําเนินการใดๆ จะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ใหกรมการจัดหางานแจงใหสํานักงาน ปปง. ทราบเพื่อรวม
ดําเนินการตามมติของกรมการจัดหางาน  

- ในกรณีที่มีขอเท็จจริงนอกเหนือจากบันทึกขอตกลงรวมกันนี้ ใหอธิบดีกรมการจัดหางาน
และเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. รวมกันวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามนั้น 
 

นอกจากแนวทางการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
โดยการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับ
กับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติ  
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 โดยการกําหนด
ใหเปนความผิดมูลฐานแลวนั้น จากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เองยังคงมีปญหาในเรื่องการบังคับใชและยัง
ไมไดใหความคุมครองแกคนหางานตลอดจนควบคุมการจัดหางานไดอยางเพียงพอ ดังนั้นจงึควรมี
การแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหทันสมัยและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศตามความเปนจริงและในขณะเดียวกันก็จะตองใหความคุมครองแกคน     
หางานดวยโดย 
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 2) แนวทางดานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง        
คนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
 
 1.กรณีปญหาคุณสมบัติของผูจัดการบริษัทจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 31 ประกอบมาตรา 9 ที่
ไมไดระบุถึงวุฒิความรูความสามารถและประสบการณในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศไวเลย ผูเขียนเห็นวากฎหมายควรกําหนดคุณสมบัติของผูจัดการใหตองจบการศึกษาขั้น
ตํ่าระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือเปนผูมีความรูหรือมีประสบการณในการทํางานดานการจัดสงคน
หางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ เพราะการดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
นั้นตองใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณทั้งดานตลาดแรงงานในตางประเทศ 
ดานกฎหมาย ดานการบริหาร การเจรจาตอรองตลอดจนภาษาตางประเทศเพื่อที่จะสามารถตดิตอ
หาตําแหนงงานจากตางประเทศไดและสามารถเจรจาตอรองเพื่อใหไดเงื่อนไขการจางที่เปนธรรม
กับคนหางาน หากใหผูที่ไมมีความรูไมมีประสบการณในการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศหรือผูที่หวังเพียงจะกอบโกยรายไดจากคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานเขามา
ดําเนินการจัดหางานแลว นอกจากจะไมสามารถพัฒนาธุรกิจดานการจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศใหกาวหนาตอไปแลวยังสรางปญหาความยุงยากใหแกคนหางานอีกมากมายดังที่เปน
อยูในปจจุบัน 

2.กรณีปญหาการจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 47 ประกอบมาตรา 
15 และมาตรา 16 ซึ่งในทางปฏิบัติของการดําเนินธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้น
บริษัทจัดหางานยังมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาสายหรือนายหนาในการหาคนหางาน ดังนั้นผู
เขียนเห็นวาควรมีการเพิ่มบทบัญญัติของกฎหมายบังคับใหบริษัทจัดหางานตองมีตัวแทนจัดหา
งานและบริษัทจัดหางานตองจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามจํานวนที่แทจริง และควรยกเลิกบท
บัญญัติของกฎหมายที่กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานตองวางหลักประกันจํานวน 50,000 บาท 
สําหรับตัวแทนจัดหางานแตละคนที่จดทะเบียนเพราะเปนหลักประกันที่สูงมากซึ่งทําใหผูรับ
อนุญาตจัดหางานมักหลีกเลี่ยง หรือควรลดหลักประกันดังกลาวลงมาในอัตราที่เหมาะสมเพื่อเปน
การสงเสริมและจูงใจใหผูรับอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน ทั้งนี้เพราะผูรับ
อนุญาตจัดหางานตองรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนจัดหางานอยูแลว สวนในดานลูกจางก็
เชนเดียวกันควรมีการกําหนดจํานวนลูกจางที่แทจริงที่ตองจดทะเบียนใหสัมพันธกับขนาดของ
บริษัทจัดหางานดวย นอกจากนี้บทลงโทษสําหรับผูรับอนุญาตจัดหางานที่ฝาฝนไมจดทะเบียน  
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานซึ่งมีโทษปรับเพียงไมเกิน 5,000 บาทนั้นถือเปนอัตราโทษที่เบามาก  
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ผูเขียนเห็นวาควรมีการกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนเพิ่มข้ึนเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงการจด
ทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางาน 

3.กรณีปญหาการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางานเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2537 มาตรา 47 ประกอบมาตรา 26 และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง 
กําหนดอัตราคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางาน (ฉบับที่4) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2538 ซึ่งจะเห็นไดวาประกาศกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับใชมากวา10ปแลว ซึ่งอัตราคาบริการ
และคาใชจายที่ เรียกเก็บจากคนหางานตามที่กฎหมายกําหนดไวนั้นยอมไมเหมาะสมกับ       
สถานการณในปจจุบันและอาจไมเปนธรรมกับผูรับอนุญาตจัดหางานทั้งนี้เพราะในความเปนจริงผู
รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองมีภาระหรือตนทุนคาใชจายสูงกวาที่
กฎหมายกําหนดไวมาก ดังนั้นผูเขียนเห็นวาควรมีการศึกษาทบทวนถึงอัตราคาบริการและคาใช
จายที่คนหางานควรจะตองจายใหกับผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตาม
ความเปนจริงเพื่อกําหนดอัตราคาบริการและคาใชจายที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศจะเรียกเก็บจากคนหางานใหตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันและใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงในแตละประเทศโดยคํานึงถึงระยะเวลาสัญญาจางและคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ ที่ทําใหคาหัวสูงขึ้น เชน คาซื้อตําแหนงงาน คาสายหรือนายหนาจัดหางาน หรือตัดคาใชจาย
สวนอื่นๆ ที่ไมจําเปนออกไปแลวประกาศใหคนหางานหรือประชาชนทั่วไปไดรับทราบอยางทั่วถึง
แตทั้งนี้จะตองมิใหคนหางานเสียคาบริการและคาใชจายสูงจนเกินไป และเมื่อมีการแกไข          
กฎระเบียบเรียบรอยแลวตองมีการบังคับใหบริษัทจัดหางานออกใบรับเงินตามความเปนจริงและ
ตองมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบไดเพื่อปองกันมิใหคนหางานถูกหลอกลวง 

4.กรณีปญหาการหามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบธุรกิจ
อ่ืนตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537 มาตรา 32 ซึ่งปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงระบุประเภทธุรกิจที่หามกระทําการควบคูไวเลย  
ดังนั้นผูเขียนเห็นวากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมควรออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท
ธุรกิจที่หามผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศประกอบ เชน ธุรกิจตัวแทนจัดการ      
ทองเที่ยว ธุรกิจตัวแทนขายตั๋วเครื่องบิน เชนที่กฎหมายแรงงานประเทศฟลิปปนสกําหนดไว หรือ
ธุรกิจภัตตาคารและสถานบันเทิง, ธุรกิจที่พักอาศัย, ธุรกิจจัดการแตงงานหรือธุรกิจหาคู เชนที่
กฎหมายการใหความคุมครองความมั่นคงในการจางงานของประเทศสาธารณะรัฐเกาหลีกําหนด
ไว รวมทั้งธุรกิจโรงรับจํานํา, ธุรกิจบริการใหกูยืมเงินและแลกเปลี่ยนเงินตรา เปนตน ทั้งนี้เพราะ    
ผูเขียนเห็นวาหากอนุญาตใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศดําเนินธุรกิจ 
เหลานี้ควบคูไปดวยแลวนั้นอาจทําใหมีการแสวงหาผลประโยชนหรือกําไรจากคนหางานตามวิถี



 147

ทางธุรกิจดังกลาวไดอีกหรืออาจเปนธุรกิจที่สงเสริมใหมีการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศโดยมิชอบดวยกฎหมายได 

5.กรณีปญหาการรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 35 และตามระเบียบ
กรมการจัดหางานวาดวยการคัดเลือกคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางาน พ.ศ.2546 ที่การ
บังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยเฉพาะการที่ศูนย
ทะเบียนคนหางานปลอยปะละเลยใหบริษัทจัดหางานนําคนหางานที่ตนไดรับสมัครไวแลวมาลง
ทะเบียนที่ศูนยทะเบียนคนหางาน หลังจากนั้นก็มาคัดรายชื่อคนหางานดังกลาวจากศูนยทะเบียน
คนหางานเพื่อใหเปนไปตามระเบียบของกรมการจัดหางานเทานั้น ผูเขียนเห็นวาพนักงาน         
เจาหนาที่ศูนยทะเบียนคนหางานควรปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดโดยใหบริษัทจัดหางานคัดรายชื่อ
คนหางานตามลําดับที่ลงทะเบียนไวทั่วประเทศหามมิใหคัดรายชื่อขามลําดับ และหากเมื่อบริษัท
จัดหางานคัดเลือกคนหางานจากรายชื่อแลวไมมีคนหางานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการก็ตอง
ใหบริษัทจัดหางานชี้แจงเหตุผลที่แทจริงใหศูนยทะเบียนคนหางานทราบดวย ตลอดจนพนักงาน    
เจาหนาที่สํานักจัดหางานจังหวัดและสํานักจัดหางานกรุงเทพควรตรวจสอบการดําเนินการของ
บริษัทจัดหางานอยางสม่ําเสมอโดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการรับสมัครคนหางานวาถูกตอง
หรือเกินกวาตําแหนงงานที่ไดรับอนุญาตหรือไม เพื่อเปนการควบคุมมิใหผูรับอนุญาตจัดหางาน 
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานรับสมัครคนหางานไวเปนจํานวนมากแตไมสามารถจัดสงคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศได 

6.กรณีปญหาการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใชจายเปนการลวงหนาตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา38 
ที่กฎหมายมิไดบัญญัติหามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรอืรับคา
ใชจายจากคนหางานเปนการลวงหนาเชนที่กําหนดหามมิใหเรียกหรือรับคาบริการเปนการลวง
หนาไวดวย ซึ่งในทางปฏิบัติผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศมักอาศัยชองวาง
ของกฎหมายดังกลาวเรียกหรือรับคาใชจายเปนการลวงหนาเปนระยะเวลายาวนาน ผูเขียนเห็นวา
ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหชัดเจนวาจะใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง
ประเทศเรียกหรือรับคาใชจายไดเมื่อไรเชนเดียวกับการกําหนดเรียกหรือรับคาบริการ ทั้งนี้เพื่อให
กฎหมายมีความชอบธรรมและบังคับไดตามสภาพความเปนจริง 

7.กรณีปญหาคาเสียหายมีมากกวาหลักประกันที่วางไวตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 31(7), มาตรา 33, 
มาตรา 46 และกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536) ที่กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศตองมีหลักประกันเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ํา
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ประกันของธนาคารเปนจํานวนเงิน 5,000,000 บาทมาวางตอนายทะเบียนจัดหางาน ซึ่งถือวา
หลักประกันดังกลาวนั้นมีจํานวนนอยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน เพราะปจจุบันผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดเรียกหรือรับเงินคาบริการและคาใชจายจากคน
หางานสูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวและจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศในแตละ
ปเปนจํานวนมาก ซึ่งหากคนหางานเหลานั้นมีปญหาถูกสงตัวกลับประเทศโดยที่มิใชความผิดของ
คนหางานและผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศปฏิเสธการจายเงินคืนแกคนหา
งานแลว นายทะเบียนจัดหางานกลางตองหักเงินจากหลักประกันที่วางไวจํานวน 5,000,000 บาท
คืนใหแกคนหางาน แตที่ผานมานายทะเบียนจัดหางานกลางไดหักเงินหลักประกันจํานวน 
5,000,000 บาทคืนใหแกคนหางานไดไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริงเพราะตองมีการเฉลี่ย
เงินจํานวนดังกลาวคืนใหแกคนหางานผูเสียหายจํานวนหลายราย ดังนั้นผูเขียนเห็นวาควรมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยใหมีการเพิ่มวงเงินหลักประกันใหมีจํานวนเงินที่เหมาะสมโดยคํานวณ
จากจํานวนคนหางานที่จัดสงเชนเดียวกับที่กฎหมายประเทศอินเดียกําหนดไวหรือโดยคํานวณจาก
เงินคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บตามกฎหมายจากคนหางาน ทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองคนหา
งานตามเจตนารมณของกฎหมายและเปนหลักประกันใหกับคนหางาน นอกจากนี้การเพิ่มวงเงิน
หลักประกันใหสูงขึ้นนั้นยังสามารถแสดงใหเห็นถึงสภาพความมั่นคงของบริษัทจัดหางานและอาจ
ทําใหมีการลดจํานวนบริษัทจัดหางานลงไดบางเนื่องจากตองวางหลักประกันที่สูงขึ้นซึ่งจะทําให
เกิดความสะดวกในการควบคุมบริษัทจัดหางานไดอีกทางหนึ่ง 

สําหรับประเภทของหลักประกันที่กฎหมายกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศนํามาวางนั้น ปจจุบันการบังคับหลักประกันประเภทสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
นั้นเปนปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกวาที่ธนาคารผูคํ้าประกันจะนําเงินหลักประกันมาจายคืนให
แกคนหางานตามที่ไดทําสัญญาผูกพันตนไวนั้นตองใชเวลานานและหากธนาคารไมนําเงินหลัก
ประกันมาให ในทางปฏิบัติกรมการจัดหางานก็จะสงเรื่องใหกองนิติการเพื่อยื่นฟองธนาคารผู     
คํ้าประกันตามสัญญาค้ําประกันซึ่งการดําเนินคดีในชั้นศาลตองใชระยะเวลายาวนานซึ่งสงผลเสีย
ใหกับคนหางาน นอกจากนี้ในปจจุบันผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศทีใ่ชหลกั
ประกันประเภทสัญญาค้ําประกันของธนาคารนั้นตองนําหลักทรัพยไปจดทะเบียนจํานองกับทาง
ธนาคารเพื่อใหธนาคารออกสัญญาค้ําประกันใหซึ่งถือเปนการเพิ่มตนทุนใหกับบริษัทจัดหางาน ซึ่ง
บริษัทจัดหางานก็มักจะผลักภาระเหลานี้ใหกับคนหางานโดยการเรียกหรือรับคาบริการหรือคาใช
จายเปนจํานวนที่สูงเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว ดังนั้นผูเขียนเห็นวาควรมีการยกเลิกหลัก
ประกันประเภทสัญญาค้ําประกันของธนาคารตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหา
งาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 33 ใหเหลือหลักประกันเพียงเงินสด
หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทยเทานั้นเพราะหลักประกันทั้งสองนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความ
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มั่นคงของผูรับอนุญาตจัดหางานแลวการบังคับหักหลักประกันก็สามารถทําไดงายกวาสัญญา   
คํ้าประกันของธนาคาร ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนแกคนหางานมากที่สุด 

   
3) แนวทางดานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย 
 
เจาหนาที่ ผูบังคับใชกฎหมายไมวาจะเปนเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานเองหรือ        

เจาพนักงานตํารวจถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชวยปองกันและแกไขปญหาการ      
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได แตจากการศึกษาพบวาปญหาการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศสวนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูบังคับใช
กฎหมายไมวาจะเปนการขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ในการใหความชวยเหลือหรือใหความคุมครอง
คนหางาน การขาดประสบการณในการทํางาน ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ตลอดจนไมไดใหคําปรึกษาหรือแนะนําคนหางานอยางเพียงพอเกี่ยวกับการรองทกุขและ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดเมื่อเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศขึ้น 
ซึ่งผูเขียนเห็นวาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายนั้นควรมีแนวทางดังตอไปนี้ 

 
1.รัฐควรมีบทบาทในการจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศเพิ่มมากข้ึนโดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขงขันกับภาคเอกชนและควรเรงหาตลาดแรงงานในตางประเทศใหมีจํานวน
เพียงพอกับความตองการของคนหางานเพื่อชวยเหลือคนหางานใหไมตองเสียคาบริการหรือคาใช
จายในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศในอัตราที่สูงกวาที่ควรจะเปน 

2.จัดอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหความคุมครอง
คนหางานโดยใหมีนิติกรประจําสํานักงานในแตละพื้นที่เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน ตลอดจนจัดทําหรือปรับปรุงคูมือสําหรบัเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถดําเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน    

3.ควรมีการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนเจาหนาที่ของกรม 
การจัดหางานเองหรือเจาพนักงานตํารวจเกี่ยวกับข้ันตอนการไปทํางานในตางประเทศ ตลอดจน
ข้ันตอนการดําเนินคดีเมื่อเกิดการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
เจาหนาที่มีความรูและสามารถใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาแกคนหางานผูประสงคจะเดินทางไป
ทํางานในตางประเทศหรือคนหางานที่ถูกหลอกลวงได  

4.ควรมีการสรางเครือขายและการประสานงานทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อความ
สะดวกและงายตอการทํางานและเพื่อใหทราบเบาะแสของการกระทําความผิดรวมทั้งเปนการ
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เชื่อมโยงใหประชาชนเขาถึงการทํางานของหนวยงานของรัฐดวย ทั้งนี้เพื่อใหการทํางานเพื่อ      
คุมครองคนหางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

5.ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เนื่องจากขบวนการหลอกลวงคนหางานมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงอยูตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองรับผิดตามกฎหมาย  

6.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและบังคับใชกฎหมายควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
สม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อใหความคุมครองแกคนหางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4) แนวทางดานอื่นๆ 

 
ในการแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศนั้น นอกจาก 

แนวทางในดานการนําเอามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาใชบังคับกับความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ แนวทางใน
การปองกันและแกไขปญหาในดานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ     
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2537 และแนวทางแกไขปญหาใน
ดานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูเขียนเห็นวายังมีแนวทางดานอื่นๆ 
อีกที่จะชวยปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดนั่นก็คือ 
 

1.ควรมีการเผยแพรและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการเดินทางไปทํางานในตางประเทศอยางถูกวิธีตลอดจนบทบัญญัติและ
ขอกําหนดตางๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวของใหแกประชาชนและคนหางานไดรับทราบอยางทั่วถึงโดย
อาศัยสื่อทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ  

2.ควรดําเนินการอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร และหนวย
งานในทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศและรับทราบวิธีการ   
หลอกลวงในลักษณะตางๆ เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับคนหางานในพื้นที่
และใหคําปรึกษาแนะนําในเบื้องตนรวมทั้งสอดสองดูแลแจงเบาะแสใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่ได  

3.รัฐบาลควรหามาตรการในการสงเสริมใหคนหางานหรือแรงงานไทยไดมีงานทําในพื้นที่
บานเกิดตนเองมากขึ้น โดยการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนไปลงทุนดานอุตสาหกรรมในทองที่
นั้นๆ เพื่อใหเกิดแหลงการจางงานและกอใหเกิดรายไดทําใหการเคลื่อนยายแรงงานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศลดลง 



 151

จะเห็นไดวาปญหาการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศถือเปนปญหาที่
สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศซึ่งรัฐบาลควรใหความสําคัญในการแกไข การกําหนดใหความผิด
เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เปนความผิดมูลฐานตาม    
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 รวมทั้งการใชมาตรการตางๆ ตาม
ที่ผูเขียนไดเสนอแนะไปแลวนั้นนาจะเปนแนวทางใหผูที่มีสวนเกี่ยวของนําไปพิจารณาและศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อประกอบในการปรับปรุงการดําเนินการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวง
คนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคตได 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นางสาวณัฐวิภา บริสุทธิชัย  เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2521  ที่กรุงเทพมหานคร สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา  สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2542 ไดรับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความจากสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความรุนที่ 16 
พ .ศ .2543  สอบไลไดความรูชั้นเนติบัณฑิตไทยจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ      
บัณฑิตยสภา สมัยที่ 54  ปการศึกษา 2544  และเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เมื่อ พ.ศ.2545 
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