
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 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการเปลี่ยนหลักประกันและการคนืหลักประกัน 

ใหผูรับอนญุาตจัดหางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอ ๙ ใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เพ่ือใหการพิจารณาเปลี่ยนหลักประกันและการคืน
หลักประกันใหผูรับอนุญาตจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 
๒๕๒๘ เปนไปตามระเบียบดังกลาว อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เ รียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการเปลี่ยน

หลักประกันและการคืนหลักประกันใหผูรับอนุญาตจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการเปลี่ยนหลักประกันและ

การคืนหลักประกันใหผูรับอนุญาตจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือนายทะเบียน

จัดหางานจังหวัดแลวแตกรณี 
“ผูรับอนุญาตจัดหางาน” หมายความวา ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศและ

ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศ 
 
ขอ ๕  การยื่นหนังสือขอเปลี่ยนหรือขอคืนหลักประกันผูรับอนุญาตจัดหางานที่มี

สํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนตอนายทะเบียนจัดหางานกลาง ณ กรมการจัดหางาน 
สําหรับผูรับอนุญาตจัดหางานที่มีสํานักงานตั้งอยูจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนตอ
นายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนั้น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 
ขอ ๖  เมื่อไดรับหนังสือขอเปลี่ยนหลักประกันจากผูรับอนุญาตจัดหางานใน

ประเทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หนา ๑๗/๘ กันยายน ๒๕๔๓ 



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 
 

(๑) ตรวจหลักประกันใหมใหถูกตองสมบูรณ หลักประกันเปนเงินสดตรวจนับ
ใหครบถวนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) หลักประกันเปน
พันธบัตรของรัฐบาลไทยตองมีขอความดานหลังพันธบัตรโอนกรรมสิทธิ์ใหอธิบดีกรมการจัดหา
งานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางาน
จังหวัดแลวแตกรณี หลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคารตามแบบ จง. ๒ มีขอความ
ถูกตองสมบูรณ 

(๒) กรณีหลักประกันตาม (๑) ถูกตองสมบูรณใหออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับ
หลักประกันแลวแตกรณีใหกับผูย่ืนคําขอ กรณีหลักประกันตาม (๑) ไมถูกตองใหจดแจงรายการ
ที่ไมถูกตองและใหผูย่ืนคําขอลงชื่อรับทราบแลวคืนเรื่องใหไปดําเนินการใหถูกตองตอไป 

(๓) กรณีหลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร ใหดําเนินการใหธนาคาร
ผูค้ําประกันยืนยันวาเปนผูค้ําประกันผูย่ืนคําขอจริง 

(๔) เมื่อหลักประกันใหมสมบูรณถูกตองใหทําความเห็นเสนอนายทะเบียนแหง
ทองที่ที่สํานักงานตั้งอยูพิจารณา และแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบวันทําการ 
นับแตวันที่หลักประกันถูกตองสมบูรณและไดรับการยืนยันจากธนาคารผูค้ําประกัน 

 
ขอ ๗  เมื่อไดรับหนังสือขอเปลี่ยนหลักประกันจากผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป

ทํางานในตางประเทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๖ (๑) (๒) (๓) 
เมื่อหลักประกันใหมสมบูรณถูกตอง กรณีสํานักงานของผูย่ืนคําขอตั้งอยูใน

จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหทําความเห็นเบื้องตนเสนอนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
เพ่ือพิจารณาสงเร่ืองใหนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเปลี่ยนหลักประกัน กรณีสํานักงาน
ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครใหทําความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาภายในสิบวัน
ทําการนับแตวันที่หลักประกันถูกตองสมบูรณและไดรับการยืนยันจากธนาคารผูค้ําประกัน 

 
ขอ ๘  เมื่อไดรับหนังสือขอคืนหลักประกันจากผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 

ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบประกาศหรือคําส่ังนายทะเบียน เร่ือง ยกเลิกใบอนุญาตหรือ

ใบอนุญาตสิ้นสภาพหรือใหเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณ ี
(๒) ตรวจสอบวาผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศมีหนาที่ตามมาตรา ๒๙ แหง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือไม 
(๓) กรณีหลักฐานการเลิกประกอบธุรกิจตาม (๑) และผลการตรวจสอบตาม 

(๒) ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมมีภาระตองจัดการใหคนหางานเดินทางกลับตามมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหทําความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูย่ืนคําขอตั้งอยูพิจารณาคืนหลักประกันแกผูย่ืนคํา
ขอภายในสิบวันทําการ นับแตวันทราบผลการตรวจสอบ 

(๔) กรณีผลการตรวจสอบตาม (๒) พบวาผูย่ืนคําขอยังมีหนาที่ตองจัดการให
คนหางานเดินทางกลับสํานักงานหรือสํานักงานชั่วคราวตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติจัด



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 
 

หานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีหนาที่จะตองจัดการ ใหทํา
ความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูย่ืนคําขอตั้งอยูพิจารณาลด
หลักประกันใหเหลือเทากับจํานวนเงินที่จะนําไปจัดการใหคนหางานเดินทางกลับตามมาตรา ๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และแจงผูย่ืนคําขอไปรับ
หลักประกันสวนที่เหลือคืน ระยะเวลาดําเนินการตาม (๔) ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบวัน
ทําการ นับแตวันทราบผลการตรวจสอบ 

 
ขอ ๙  เมื่อไดรับหนังสือขอคืนหลักประกันจากผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป

ทํางานตางประเทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบประกาศหรือคําส่ังนายทะเบียนจัดหางานกลาง เร่ือง ยกเลิก

ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นสภาพ หรือใหเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณ ี
(๒) สงประกาศ หรือคําส่ังนายทะเบียนจัดหางานกลางตาม (๑) ใหสํานักงาน

จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธใหคนหางานในจังหวัดทราบถึงการเลิก
ประกอบธุรกิจจัดหางานของบริษัทจัดหางานนั้น และขอคืนหลักประกันโดยใหคนหางานที่
ประสงคจะใหนายทะเบียนจัดหางานกลางดําเนินการพิจารณาคืนคาบริการและคาใชจายใหไปยื่น
คํารองทุกข ณ กรมการจัดหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
นายทะเบียนจัดหางานกลางมีประกาศหรือคําส่ัง 

(๓) ตรวจสอบเรื่องรองทุกขจากหนวยงานภายในและจากสถานีตํารวจทองที่ที่
สํานักงานของผูย่ืนคําขอตั้งอยู 

(๔) กรณีสํานักงานของผูย่ืนคําขอตั้งอยูจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเมื่อ
ทราบผลการตรวจสอบตาม (๓) แลว ใหพนักงานเจาหนาที่สํานักงานจัดหางานนั้นทําความเห็น
เสนอนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดเพื่อพิจารณาสงเร่ืองใหนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณา
การคืนหลักประกัน การดําเนินการตาม (๔) ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ นับ
แตวันทราบผลการตรวจสอบตาม (๓) 

(๕) ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง
ตรวจสอบภาระที่ผูย่ืนคําขอมีตอคนหางานซึ่งจัดสงไปทํางานตางประเทศโดยตรวจจากหนวยงานที่
รับผิดชอบในการอนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
กองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือขอคืนหลักประกัน หรือไดรับเรื่องจากนาย
ทะเบียนจัดหางานจังหวัด 

(๖) กรณีผลการตรวจสอบไมมีปญหารองทุกขของคนหางาน และไมเคยจัดสง
คนหางานไปทํางานตางประเทศหรือคนหางานซึ่งจัดสงไปทํางานตางประเทศไดทํางานจนครบ
สัญญาหมดทุกคนแลว ใหทําความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาภายในสิบวันทํา
การ นับแตวันพนระยะเวลาตาม (๒) และแจงผูย่ืนคําขอไปรับคืนหลักประกันตอไป 

(๗) กรณีผลการตรวจสอบตาม (๓) และ (๕) พบวาผูย่ืนคําขอมีปญหารอง
ทุกขของคนหางานและหรือมีคนหางานซึ่งผูย่ืนคําขอจัดสงไปทํางานตางประเทศ ยังทํางานไมครบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สัญญาจัดหางาน หรือมีภาระตอกองทุนใหทําความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณา
ส่ังลดหลักประกันใหเหลือเทากับหนี้ที่ผูย่ืนคําขอพึงรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในสิบวันทําการ นับแตวันทราบผลการตรวจสอบ และแจง
ใหผูย่ืนคําขอไปรับหลักประกันสวนที่เกินคืน 

 
ขอ ๑๐  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการตามระเบียบนี้ เร่ิมนับตั้งแตวันที่

หลักฐานและเอกสารถูกตองครบถวน ทั้งนี้ ไมนับระยะเวลาที่ตองติดตอประสานงานหรือขอความ
รวมมือจากหนวยงานอื่นภายในและนอกกรมการจัดหางาน 

 
ขอ ๑๑  ใหอธิบดีกรมการจัดหางาน เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สมชาย  วัฒนา 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


