(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙)
“ตัวแทนเชิด” ... เชิดเงินค่ าบริการไปทํางานต่ างประเทศ !
นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ งและวรรคสี่
กําหนดให้ผรู ้ ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศต้องคืนค่าบริ การและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เรี ยกเก็บ
จากคนหางานให้แก่คนหางานในกรณี ไม่สามารถจัดให้เดินทางภายในกําหนดเวลาหรื อคนหางานไม่ได้งานตามที่กาํ หนด
ไว้ในสัญญาจัดหางานหรื อได้ค่าจ้างตํ่ากว่าหรื อได้ตาํ แหน่งงานหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
และคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทํางาน ถ้าผูร้ ับอนุญาตจัดหางานไม่คืนเงินดังกล่าว นายทะเบียนจัดหางานกลางมีอาํ นาจ
หักค่าบริ การและค่าใช้จ่ายนั้นจากหลักประกันที่ผรู ้ ับอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามกฎหมายกําหนดเพื่อคืนให้แก่คนหางาน
ในทางปฏิบตั ิ ผูป้ ระสงค์จะไปทํางานในต่างประเทศจะติดต่อตกลงกับบุคคลที่อา้ งตนเองว่าเป็ น
ตัวแทนหรื อนายหน้าของบริ ษทั ผูร้ ับอนุญาตจัดหางาน โดยจ่ายค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับตัวแทนหรื อนายหน้า
ดังกล่าว ซึ่ งจากการปฏิบตั ิดงั กล่าว จึงทําให้เกิดปั ญหาอยู่หลายครั้งว่า มีการหลอกลวงคนหางานและมีการร้องเรี ยน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทัง่ นําไปสู่ การใช้อาํ นาจของฝ่ ายปกครองในการหักหลักประกันที่บริ ษทั ผูร้ ับอนุญาต
จัดหางานได้วางไว้ตามพระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ดังเช่น คดีปกครองในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องที่อธิ บดีกรมการจัดหางาน (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑) มีคาํ สั่งหักเงินประกัน
ของผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ผูร้ ั บอนุ ญาตจัดหางาน ด้วยเหตุที่รับเงิ นจากคนหางานแล้ว ไม่สามารถส่ งคนหางานไปทํางาน
ยังต่างประเทศตามที่ตกลงกันได้และไม่ยอมคืนเงิน
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า เป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากผูร้ ับเงินจากคนหางานไม่ใช่นายหน้า
หรื อตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากบริ ษทั ผูร้ ับอนุ ญาตจัดหางานและไม่ได้รับเงินค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่าย และไม่มี
หลักฐานทางการเงินที่ออกให้แก่คนหางาน อีกทั้ง ผูท้ ี่รับเงินจากคนหางานไม่ใช่ลูกจ้างของตน
หลังจากผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่งและผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านส่ งเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) มี คาํ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องต่อศาลปกครอง
เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่ง คําวินิจฉัยอุทธรณ์และให้ผถู้ กู ฟ้ องคดีคืนเงินประกันที่หกั ไปแก่ผฟู้ ้ องคดี
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี คือ ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นบริ ษทั ผูร้ ับอนุ ญาตจัดหางานไปทํางานต่างประเทศ มีนาย ย.
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ มี ธนาคารเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันผูฟ้ ้ องคดี ในการปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๑ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติจดั หางาน
และคุ ้ม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่ อ มา นาย ท. กับ พวกรวม ๔๖ คน ได้ส มัค รงานโดยจ่ า ยเงิ น ค่ า บริ ก าร
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กบั นาย อ. และนางสาว ถ. โดยเชื่ อว่าบุ คคลทั้งสองเป็ นเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ผูฟ้ ้ องคดี แต่นาย ท.
กับพวกไม่สามารถไปทํางานได้ จึงร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน
ในการสอบสวน นาย ย. ให้ถอ้ ยคําต่อเจ้าหน้าที่ ว่า การดําเนิ นงานของผูฟ้ ้ องคดี น้ ันจะมี นาย อ.
นางสาว ถ. นําตําแหน่งคนงานที่ประเทศแคนาดามาเสนอในลักษณะขอให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูจ้ ดั ส่ งคนหางานโดยทั้งสอง
เป็ นผูห้ าคนหางานมาสมัครงานแล้วตกลงให้ผลตอบแทนแก่ผูฟ้ ้ องคดี รายละ ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดี
เคยมีหนังสื อมอบอํานาจให้นางสาว ถ. เป็ นผูจ้ ดั หาตําแหน่งงานในประเทศแคนาดา และบางครั้งนาย อ. กับนางสาว ถ.
จะนัง่ ทํางานที่บริ ษทั ของผูฟ้ ้ องคดี

๒
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ นาย อ. และนางสาว ถ. เป็ นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีหรื อไม่ ?
มาตรา ๘๒๑ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กําหนดว่า บุคคลผูใ้ ดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่ ง
ออกแสดงเป็ นตัว แทนของตนก็ดี รู้ แ ล้วยอมให้บุ ค คลอี ก คนหนึ่ งเชิ ดตัวเขาเองออกแสดงเป็ นตัวแทนของตนก็ดี
บุคคลผูน้ ้ นั จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผูส้ ุ จริ ตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็ นตัวแทนของตน
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยกรณีพฤติการณ์ และความสั มพันธ์ ของผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. และนางสาว ถ.
รวมทั้งการปฏิบัติตามอํานาจหน้ าที่ของอธิบดีกรมการจัดหางานตามมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ว่ า การที่ผฟู้ ้ องคดีให้นาย อ. และนางสาว ถ. นัง่ ทํางานที่บริ ษทั ผูฟ้ ้ องคดี ย่อมทําให้
นาย ท. กับพวก เข้าใจว่านาย อ. และนางสาว ถ. กับพวก เป็ นตัวแทนของผูฟ้ ้ องคดีในการจัดหาคนหางานเพื่อส่ งไป
ทํางานในต่างประเทศ จึ งได้มีการจ่ายเงิ นเป็ นค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้นาย อ. และนางสาว ถ. แม้ผูฟ้ ้ องคดี
จะอ้างว่าบุคคลทั้งสองมิได้เป็ นลูกจ้างของผูฟ้ ้ องคดี และผูฟ้ ้ องคดีเพียงแต่มอบอํานาจให้เฉพาะในการติดต่อสอบถาม
นายจ้างในประเทศแคนาดาว่ามีอตั ราการว่าจ้างหรื อไม่เท่านั้น ไม่ได้ให้อาํ นาจในการรับสมัครคนงานในนามผูฟ้ ้ องคดีก็ตาม
แต่พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดี ที่ยินยอมให้นาย อ. และนางสาว ถ. นั่งทํางานที่ บริ ษทั ผูฟ้ ้ องคดี ได้และผูฟ้ ้ องคดี ก็ไม่มี
การกระทําใดที่มีลกั ษณะหรื อการแสดงออกในทางปฏิเสธถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั นาย อ. และนางสาว ถ.
กับพวก จึงไม่อาจถือได้วา่ นาย ท. กับพวกรู้วา่ นาย อ. และนางสาว ถ. กับพวก เป็ นเพียงนายหน้าจัดหางาน ไม่ได้เป็ น
ตัวแทนของผูฟ้ ้ องคดี
แม้หากว่าบุคคลดังกล่าวจะมิได้เป็ นลูกจ้างหรื อตัวแทนของผูฟ้ ้ องคดีตามที่กล่าวอ้าง แต่การกระทํา
ของผูฟ้ ้ องคดีก็มีลกั ษณะของตัวการและตัวแทนเชิ ด กล่าวคือ ผูฟ้ ้ องคดีได้รู้แล้ว ยังคงยอมให้นาย อ. และนางสาว ถ.
กับพวก เชิดตัวเองออกแสดงเป็ นตัวแทนของผูฟ้ ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีจึงต้องรับผิดต่อนาย ท. กับพวก ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกผูส้ ุ จริ ตตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒๑
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยการจ่ายคื นค่าบริ การและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ได้เรี ยกเก็บจากคนหางาน
ทั้ง ๔๖ คน ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ดังนั้น การที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑ มี คาํ สั่งหักหลักประกันของผูฟ้ ้ องคดี จากธนาคารตามจํานวนเงิ น
ที่ ผูส้ มัครงานได้จ่ายไป เพื่อคื นให้กบั นาย ท. กับพวก จึ งเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามอํานาจหน้าที่ ที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
ฟังไม่ข้ ึน (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๓๗๘/๒๕๕๘)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การเป็ นตัว แทนเชิ ด นั้น ตัวการไม่ ไ ด้แ สดงออกถึ ง ความ
พึงพอใจหรื อความยินดีในการกระทําของตัวแทน แต่ตวั การได้เชิดบุคคลอีกคนหนึ่ งให้แสดงออกเป็ นตัวแทนของตน
หรื อรู้ แล้ว แต่ก็ยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่ งเชิ ดตัวเขาเองออกแสดงเป็ นตัวแทนของตน ทําให้บุคคลภายนอกที่ สุจริ ต
เข้าใจผิดหรื อหลงเชื่ อว่าเป็ นตัวแทน ดังนั้น ตัวการจึงถูกกฎหมายปิ ดปากให้ตอ้ งยอมรับการกระทําของตัวแทนเชิ ด
โดยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้

