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ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
---------------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ 
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบความในขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวย 
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
แรงงานและสวัสดิการสังคมจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวย 
การโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๔๕" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการ 
โฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  "ขอความ" หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ  
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความ 
หมายได 
  "โฆษณาการจัดหางาน" หมายความรวมถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใด ๆ ให 
ประชาชนเห็นหรือทราบขอความ เพื่อประโยชนในการจัดหางาน 
  "ส่ือโฆษณา" หมายความวา สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ 
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท ปาย หรือผานเครือขายระบบ 
อินเตอรเน็ต 
 
                      หมวด ๑ 
              การโฆษณาการจัดหางานในประเทศ 
             ---------------------------  
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  ขอ ๕ การโฆษณาการจัดหางานในประเทศ จะตองไมใชขอความอันไมเปน 
ธรรมหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกคนหางาน 
  ขอความดังตอไปนี ้ถือเปนขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอคนหางาน 
  (๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
  (๒) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดหางาน 
ไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงตําแหนงงาน จํานวนคนหางาน อัตราคาจาง และสัญญาจางของ 
นายจาง อันไมเปนความจริงหรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม 
  (๓) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการจัดหางานโดย 
ฝาฝนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
  ขอ ๖ ใหผูรับอนุญาตจัดหางาน ซึ่งจะโฆษณาการจัดหางานในประเทศแจงขอ 
ความท่ีจะโฆษณาใหนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานต้ังอยูทราบลวงหนาอยางนอย 
สามวัน กอนที่จะทําการโฆษณา และโฆษณาขอความตามที่แจงตอนายทะเบียนเทานั้น 
 
  ขอ ๗ ในกรณีที่นายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด 
เห็นวาการโฆษณาการจัดหางานโดยทางส่ือโฆษณาใดฝาฝนขอ ๕ ใหออกคําส่ังอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
  (๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณาการจัดหางาน 
  (๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณาการจัดหางาน 
  (๓) หามการโฆษณาการจัดหางานหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณาการ 
จัดหางาน 
  (๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของคนหางานที่อาจเกิดขึ้นแลวโดย 
คํานึงถึงประโยชนของคนหางาน ประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผูกระทําการ 
โฆษณาการจัดหางาน 
 
  ขอ ๘ ในกรณีที่นายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด 
มีเหตุอันควรสงสัยวาขอความใดท่ีใชในการโฆษณาการจัดหางานเปนเท็จหรือเกินความจริงตามขอ  
๕ (๑) ใหออกคําสั่งใหผูรับอนุญาตจัดหางานพิสูจนเพื่อแสดงความจริงได 
  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานอางอิงตําแหนง จํานวนคนหางาน อัตราคาจาง 
และสัญญาจางของนายจางหรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณาการจัดหางาน ถาผู 
รับอนุญาตจัดหางานไมสามารถพิสูจนไดวาขอความท่ีใชในการโฆษณาการจัดหางาน เปนความ 
จริงตามที่กลาวอาง ใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด ออกคําสั่ง 
ตามขอ ๗ ได และใหถือวาผูรับอนุญาตจัดหางานรูหรือควรรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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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 ๙ ผูรับอนุญาตจัดหางานผูใดสงสัยวาการโฆษณาการจัดหางานของตนจะ 
เปนการฝาฝน หรือไมเปนไปตามระเบียบนี้ ผูรับอนุญาตจัดหางานผูนั้นอาจขอใหนายทะเบียนจัด 
หางานกลาง หรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด พิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการ 
โฆษณาการจัดหางานได ในกรณีนี้นายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด  
จะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาไมแจงภายใน 
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาใหความเห็นชอบแลว 
  การใหความเห็นของนายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือนายทะเบียนจัดหางาน 
จังหวัดตามวรรคหนึ่งไมถือวาเปนการตัดอํานาจของนายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียน 
จัดหางานจังหวัดที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร 
 
                       หมวด ๒ 
          การโฆษณาการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
               ------------------------------  
 
  ขอ ๑๐ การโฆษณาการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ใหผูรับอนุญาต 
ประกาศหรือโฆษณาขอความตามที่ระบุไวในหนังสืออนุญาตใหรับสมัครคนหางานเปนการ 
ลวงหนา (จต. ๒) หรือหนังสืออนุญาตใหขยายเวลารับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา (จต. ๒ 
ก)  
และใหระบุตําแหนงงาน จํานวนคนหางาน อัตราคาจาง คุณสมบัติของคนหางาน ลักษณะของงาน 
และเลขที่ใบอนุญาตจัดหางานใหชัดเจน 
 
  ขอ ๑๑ กรณีที่ผูรับอนุญาตมีความประสงคที่จะโฆษณาขอความอื่นนอกเหนือ 
ไปจากที่กําหนดในขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ในหมวด ๑ มาใชบังคับ
โดย 
อนุโลม 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            เดช  บุญ - หลง 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๓๘ง/๕๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕] 
 
       พรพิมล/แกไข 



   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    

        ๑๙/๐๗/๔๕ 
        B+A (C ) 
 
 


