
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  การขอรับใบสาํคัญคูคา๑ 

   
 

ตามที่กรมการจัดหางาน ไดกําหนดมาตรการลดคาใชจายใหแกคนหางานที่
เดินทางไปทํางานในตางประเทศ โดยเฉพาะคนหางานที่เดินทางไปทํางานในไตหวัน โดย
กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ตองมีใบสําคัญคูคากับผูรับอนุญาต
จัดหางานไตหวัน เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานที่
ไตหวัน นั้น 

 
เพ่ือใหการขอรับใบสําคัญคูคาเปนไปดวยความเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา ๓๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ อธิบดี
กรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง การขอรับใบสําคัญคูคา (ฉบับที่ ๕) ลง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง การขอรับใบสําคัญคูคา (ฉบับที่ ๖) ลง

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ 
(๓) ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง การขอรับใบสําคัญคูคา (ฉบับที่ ๗) ลง

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๒ 
(๔) ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง การขอรับใบสําคัญคูคา (ฉบับที่ ๘) ลง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
(๕) ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง ยกเลิกใบสําคัญคูคา ลงวันที่ ๑ กันยายน 

๒๕๔๑ 
(๖) ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง การยกเลิกใบสําคัญคูคา ลงวันที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
 
ขอ ๒  บรรดาประกาศหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 
ขอ ๓  ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศที่ประสงคจะขอรับ

ใบสําคัญคูคากับผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวัน ใหย่ืนคําขอพรอมหลักฐานที่กําหนดไวตามแบบคํา
ขอทายประกาศนี้ ตออธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๑/๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวันที่จะจดทะเบียนเปนคูคากับผูรับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความรวมมือในการดูแลแรงงานไทยใหไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ไตหวันและดําเนินการแกไขปญหาของคนหางาน 

(๒) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(๓) มีการจัดการและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เพียงพอที่จะใหการคุมครอง

ดูแลคนหางาน 
(๔) จดทะเบียนเปนผูรับอนุญาตที่สามารถเปนคูคากับผูรับอนุญาตจัดหางาน

เพ่ือไปทํางานในตางประเทศตอกรมการจัดหางาน 
 
ขอ ๕  ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และผูรับอนุญาต

จัดหางานไตหวันขึ้นบัญชีเปนคูคาในจํานวนที่เทากันทั้งสองฝาย และมีสัดสวนฝายละหนึ่งตอสิบ 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศสามารถจัดหา

ตําแหนงงานในตางประเทศไดโดยตรงดวยตัวเอง ไมใหนําขอกําหนดเรื่องการขอรับใบสําคัญคูคา
มาใชบังคับ 

 
ขอ ๖  เมื่ออธิบดีกรมการจัดหางานไดรับคําขอตามขอ ๓ ใหตรวจสอบหลักฐาน

และคุณสมบัติของผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวันตามที่กําหนดไวในขอ ๔ และประกาศรายชื่อผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวันซึ่งมีสิทธิจะได
เปนคูคาตอกัน มีกําหนดระยะเวลา ๗ วัน นับแตวันที่ประกาศ ณ กรมการจัดหางาน เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ในกรณีไมมีผูคัดคาน อธิบดีกรมการจัดหางานจะออกใบสําคัญคู
คาใหกับผูย่ืนคําขอตอไป 

ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและผูรับอนุญาตจัดหางาน
ไตหวันอาจคัดคานรายชื่อผูมีสิทธิข้ึนบัญชีเปนคูคา โดยทําหนังสือพรอมนําสงหลักฐานตออธิบดี
กรมการจัดหางานภายใน ๗ วัน นับแตวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิข้ึนบัญชีเปนคูคา 

กรณีมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง อธิบดีกรมการจัดหางานจะ
มอบใหคณะทํางานพิจารณาหาขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตออธิบดีกรมการจัดหางาน เพ่ือ
พิจารณาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิข้ึนบัญชีเปนคูคาหรือยกเลิกคําขอรับใบสําคัญคูคาตอไป 

ใบสําคัญคูคาใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
 
ขอ ๗  ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ หรือผูรับอนุญาต

จัดหางานไตหวันซึ่งประสงคจะยกเลิกใบสําคัญคูคา หรือเปล่ียนแปลงแกไขรายการใดๆ ใน
ใบสําคัญคูคา เชน ช่ือผูจัดการของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ หรือผูรับ
อนุญาตจัดหางานไตหวัน เปนตน ใหทําเปนหนังสือแสดงเหตุผล ความจําเปนพรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการเปล่ียนแปลงแกไขดังกลาว และนําสงใบสําคัญคูคาของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทํางานในตางประเทศ และผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวัน รวมจํานวน ๒ ฉบับ ตออธิบดีกรมการ
จัดหางาน 

กรณีที่ไมสามารถนําสงใบสําคัญคูคาของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศหรือผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวัน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตองแสดงเหตุผลความ
จําเปนใหปรากฏชัด ทั้งนี้ใหเปนดุลยพินิจของอธิบดีกรมการจัดหางานที่จะพิจารณาเปนกรณีไป 

หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศหรือผูรับอนุญาต
จัดหางานไตหวัน ยกเลิกใบสําคัญคูคาภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันออกใบสําคัญคูคา 

 
ขอ ๘  กรมการจัดหางานจะแจงรายชื่อผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศ และผูรับอนุญาตจัดหางานไตหวัน ซึ่งข้ึนบัญชีเปนคูคาแลวไปยังสํานักงานแรงงาน ณ 
กรุงมะนิลา (สวนที่ ๒) หรือสํานักแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณารับรองเอกสารที่เก่ียวของกับการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ไตหวัน ตอไป 

 
ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และผูรับอนุญาต

จัดหางานไตหวัน ซึ่งไดรับใบสําคัญคูคาไปแลว กอนประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ใหใบสําคัญคูคา
ใชไดตอไป 

 
ขอ ๑๐  การปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการออกใบสําคัญคูคา ซึ่งมิไดกําหนดไว

ในประกาศนี้ ใหอธิบดีกรมการจัดหางานเปนผูกําหนด 
 
ขอ ๑๑  กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิบดีกรมการ

จัดหางานเปนผูช้ีขาด คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการจัดหางานใหเปนที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วันชัย  ผดุงศภุไลย 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

 


