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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๒ ให้กรมการจัดหางาน  มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการมีงานทําและคุ้มครอง

คนหางาน  โดยการศึกษา  วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน  และแนวโน้มตลาดแรงงาน  เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลตลาดแรงงาน  รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทํา  เพื่อให้
ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถและความถนัด  และไม่ถูกหลอกลวง  ตลอดจน
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  กฎหมายว่าด้วย
การทํางานของคนต่างด้าว  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน  และเป็นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

(๓) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรการ  และวิธีการด้านการจัดหางาน  จัดทําและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง  รวมทั้ง
กําหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 

(๔) ให้คําปรึกษา  ส่งเสริม  และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
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 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม  
 (๒) กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน   
 (๓) กองนิติการ 
 (๔) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
 (๕) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๖) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 (๗) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
 (๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๙) กองส่งเสริมการมีงานทํา 
 (๑๐) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๑)  - (๑๕)  สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๕ 
 (๑๖) สํานกับริหารแรงงานต่างด้าว 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานจัดหางานจังหวัด   
ข้อ ๔ ในกรมการจัดหางาน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมการจัดหางาน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานเลขานุการ  งานประสานราชการและ 
งานประชาสัมพันธ์ของกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานสวัสดิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนเกี่ยวกับสํานักงานจัดหางาน  และบริษัทจัดหางาน 
(๒) ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) คุ้มครอง  ดูแล  และช่วยเหลือคนหางานที่ทํางานทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินสินบน  เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  และกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
รวมทั้งการขอรับเงินค่าปรับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองนิติการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรม  และกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง   
งานคดีแรงงาน  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม   
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ศึกษา  และวิเคราะห์  เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบที่จําเป็น

ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน 
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(๒) ศึกษาวิจัย  และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน  
ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน 
(๔) ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน   

และประชาชนทั่วไป 
(๕) ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) พัฒนาบุคลากร  เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากรของกรม  

และดําเนินการเก่ียวกับงานความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบ  กลไก  และการบริหารจัดการเก่ียวกับการไปทํางานในต่างประเทศ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลระบบบริหารแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศ 

และทะเบียนคนหางานท่ีจะไปและกลับจากการทํางานในต่างประเทศ 
(๓) บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน 

ไปทํางานในต่างประเทศ  คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  และคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบ  กลไก  และการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดหางานในประเทศ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และหามาตรการในการบริการจัดหางานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  

รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) ส่งเสริม  และสนับสนุนการบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  รวมตลอดถึงสนับสนุน

ให้มีการจ้างงานม่ันคงอย่างต่อเนื่องตลอดวัยทํางาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลตําแหน่งงานและทะเบียนคนหางานในประเทศ 
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทํา 
(๒) จัดทํานโยบายและแผน  และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย  

และยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
(๓) ดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย  แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน  เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา 
(๔) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ   

และความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทํา 
(๕) ดําเนินการด้านสถิติและประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและ 

การบริหารงานของกรม  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองส่งเสริมการมีงานทํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ  การประกอบอาชีพอิสระ  และการรับงานไปทําที่บ้าน 
(๒) ศึกษา  จัดทําข้อมูลอาชีพ  และแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวอาชีพ 
(๓) ศึกษา  จัดทํา  และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ  ส่งเสริมการจัดตั้งและดําเนินงาน 

ศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ 
(๕) ศึกษา  จัดทํา  พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(๖) จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและบริหารกองทุนผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานในกรม 
(๒) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม  

รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบงานคอมพิวเตอร์  

และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม 
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และระบบงาน

คอมพิวเตอร์ของกรม 
(๕) จัดเก็บ  บํารุงรักษา  และประมวลผลข้อมูลของกรม 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๕  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงาน  และโครงการต่อกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการทํางานของคนต่างด้าว  

ประสาน  และกําหนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
(๒) พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว 
(๓) จัดทําทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทํางาน 
(๔) บริหารกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว 

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร  คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ  
คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทํางานของคนต่างด้าว  
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทํางาน
ของคนต่างด้าว  ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ สํานักงานจัดหางานจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงาน  และโครงการต่อกรมและจังหวัด 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสม
กับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


