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พระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยการทํางานของคนต�างด�าว และ

กฎหมายว�าด�วยการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
 
พระราชกําหนดน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย 

พระราชกําหนดน้ีมีสาระสําคัญเป3นการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว
เป3นไปอย�างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑDการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�าง
ในประเทศและการทํางานของคนต�างด�าว และให�มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต�างด�าวซึ่งมีอํานาจกําหนดนโยบายและกํากับการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 
ซึ่งพระราชกําหนดน้ีมีบทบัญญัติบางประการท่ีมีผลเป3นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร�างกาย
ของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพD และการโฆษณา 
สิทธิในทรัพยDสินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพเพียงเท�าท่ีจําเป3นเพ่ือประโยชนDในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าวให�เป3นไปอย�าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกําหนดข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดน้ีเรียกว�า “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน

ของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๖๐” 
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มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป3นต�นไป 

 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) พระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มาตรา ๔  พระราชกําหนดนี้ไม�ใช�บังคับแก�การปฏิบัติหน�าที่ในราชอาณาจักรของ

คนต�างด�าวเฉพาะในฐานะ ดังต�อไปน้ี 
(๑) บุคคลในคณะผู�แทนทางทูต 
(๒) บุคคลในคณะผู�แทนทางกงสุล 
(๓) ผู�แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคDการสหประชาชาติและทบวง

การชํานัญพิเศษ 
(๔) คนรับใช�ส�วนตัวซึ่งเดินทางจากต�างประเทศเพ่ือมาทํางานประจําอยู�กับบุคคล

ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทําไว�กับรัฐบาล

ต�างประเทศหรือองคDการระหว�างประเทศ 
(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชนDทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ 

การกีฬา หรือกิจการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีจะได�กําหนดโดยกฎกระทรวง 
(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให�เข�ามาปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจอย�างหน่ึงอย�างใด 

โดยจะกําหนดเง่ือนไขไว�ด�วยหรือไม�ก็ได� 
 
มาตรา ๕  ในพระราชกําหนดน้ี 
“การนําคนต�างด�าวมาทํางาน” หมายความว�า การดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําคนต�างด�าว

ท่ีได�รับอนุญาตให�เข�ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง ภายใต�บันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข�าใจท่ีรัฐบาลไทยทําไว�กับรัฐบาลต�างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลว�าด�วย
การจ�างแรงงานมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ โดยจะมีค�าบริการหรือค�าตอบแทนหรือไม�ก็ตาม 

“ทํางาน” หมายความว�า การใช�กําลังกายหรือความรู�เพ่ือประกอบอาชีพหรือ
ประกอบการงานด�วยประสงคDค�าจ�างหรือประโยชนDอ่ืนใดหรือไม�ก็ตาม เว�นแต�เป3นงานท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

“คนต�างด�าว” หมายความว�า บุคคลธรรมดาซึ่งไม�มีสัญชาติไทย 
“นายจ�าง” หมายความว�า นายจ�างตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน และให�

หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประสงคDจะนําคนต�างด�าวมาทํางานในประเทศกับตน
ด�วย 

“ลูกจ�าง” หมายความว�า ผู�ซึ่งทํางานให�นายจ�างโดยรับค�าจ�าง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน�า ๑/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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“ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน” หมายความว�า ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมา
ทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

“ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน” หมายความว�า ผู�ได�รับอนุญาตให�นําคน
ต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

“ใบอนุญาตทํางาน” หมายความว�า ใบอนุญาตทํางานของคนต�างด�าว 
“ผู�รับอนุญาตให�ทํางาน” หมายความว�า คนต�างด�าวซึ่งได�รับอนุญาตให�ทํางาน 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานของผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน 
“ค�าบริการ” หมายความว�า เงินหรือประโยชนDอย�างอ่ืนท่ีให�เป3นการตอบแทนการนํา

คนต�างด�าวมาทํางาน 
“ค�าใช�จ�าย” หมายความว�า ค�าใช�จ�ายในการนําคนต�างด�าวมาทํางาน 
“กองทุน” หมายความว�า กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว�า คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต�างด�าว 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต�างด�าว 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตามพระราช

กําหนดน้ี 
“นายทะเบียน” หมายความว�า อธิบดีและพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังตาม

ข�อเสนอแนะของอธิบดี เพ่ือออกใบอนุญาตทํางานและปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชกําหนดน้ี 
“อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมการจัดหางาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 
 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี และ

ให�มีอํานาจแต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท�าย
พระราชกําหนดน้ี ยกเว�นค�าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน หรือออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให�
งานใดเป3นงานท่ีห�ามคนต�างด�าวทําในท�องท่ีใด เม่ือใด โดยห�ามเด็ดขาดหรือห�ามโดยมีเง่ือนไขอย�างใด 
เพียงใดก็ได� 

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ให�คํานึงถึงความม่ันคงของชาติ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนไทย และความต�องการแรงงานต�างด�าวท่ีจําเป3นต�อการพัฒนาประเทศ 
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มาตรา ๘  ห�ามคนต�างด�าวทํางานที่กําหนดไว�ในประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ 
วรรคหน่ึง หรือทํางานโดยไม�มีใบอนุญาตทํางาน 

 
มาตรา ๙  ห�ามผู�ใดรับคนต�างด�าวทํางานท่ีกําหนดไว�ในประกาศท่ีออกตามมาตรา ๗ 

วรรคหน่ึง หรือรับคนต�างด�าวทํางานโดยท่ีคนต�างด�าวไม�มีใบอนุญาตทํางาน 
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ ไม�ใช�บังคับแก�การทํางานของคนต�างด�าวตาม

มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ 
ในกรณีหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยเป3นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

กําหนดให�คนต�างด�าวทํางานตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศท่ีออกตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง ได� คนต�างด�าว
น้ันต�องได�รับอนุญาตทํางานตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของหนังสือสัญญาน้ันด�วย 

 
มาตรา ๑๑  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนด

ค�าธรรมเนียมเพ่ือเรียกเก็บจากนายจ�างท่ีจ�างคนต�างด�าวทํางานตามประเภทงานท่ีกําหนดใน
ราชอาณาจักรได� 

ผู�ใดประสงคDจะจ�างคนต�างด�าวตามวรรคหน่ึง ต�องได�รับอนุญาตจากอธิบดี และชําระ
ค�าธรรมเนียมก�อนทําสัญญาจ�าง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต�องเสียเงินเพ่ิมอีกหน่ึงเท�าของจํานวน
ค�าธรรมเนียมท่ีต�องชําระ 

 
มาตรา ๑๒  ภายใต�บังคับมาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง และมาตรา ๖๔ 

วรรคสอง รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดงานประเภทใดซึ่งต�อง
ได�รับการจัดสรรจํานวนคนต�างด�าวเข�าทํางาน  ในการน้ี รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอย�างใดไว�ด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๓  เม่ือมีการประกาศตามมาตรา ๑๒ แล�ว หากบุคคลใดจะจ�างคนต�างด�าว

ทํางานตามมาตรา ๑๒ กับตน ให�ย่ืนคําขออนุญาตจ�างคนต�างด�าวเข�าทํางานต�ออธิบดีได� 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชนDในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปTองป5ดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให�บุคคลดังต�อไปน้ีทํางานในราชอาณาจักรภายใต�
เง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเว�นไม�จําต�องปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี ในกรณีใด ๆ ก็ได� 

(๑) ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานหรือนายจ�างนําคนต�างด�าวมาทํางาน
ในประเทศ 

(๒) คนต�างด�าวเข�ามาทํางานในราชอาณาจักร 
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มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนDในการรักษาความม่ันคงแห�งราชอาณาจักรและความ
ปลอดภัยสาธารณะ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ
ประกาศกําหนดเขตท่ีพักอาศัยสําหรับผู�รับอนุญาตให�ทํางาน เฉพาะจําพวกใดหรือท�องท่ีใดก็ได� 

 
มาตรา ๑๖  บรรดาคดีที่เกิดจากข�อพิพาทระหว�างผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าว

มาทํางานกับคนต�างด�าว ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�าง หรือนายจ�างกับคนต�างด�าว 
อันเก่ียวกับสิทธิหรือหน�าท่ีตามพระราชกําหนดน้ี หรือเก่ียวกับความสัมพันธDด�านแรงงาน ให�อยู�ในเขต
อํานาจของศาลแรงงาน 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 
   

 
มาตรา ๑๗  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการนโยบายการ

บริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว” ประกอบด�วย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน เป3น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป3นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต�างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยD ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห�งชาติ ผู�อํานวยการสํานักข�าวกรองแห�งชาติ ผู�บัญชาการ
ทหารบก ผู �บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ประธานสภาหอการค�าไทย 
และประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เป3นกรรมการโดยตําแหน�ง ผู�แทนองคDกรลูกจ�างซึ่ง
อธิบดีเสนอช่ือให�รัฐมนตรีแต�งต้ังจํานวนไม�เกินสองคน และผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู�มี
ความรู�หรือประสบการณDด�านแรงงาน ด�านอุตสาหกรรม ด�านกฎหมาย และด�านสิทธิมนุษยชน ด�านละ
หน่ึงคน เป3นกรรมการ 

ให�อธิบดีเป3นกรรมการและเลขานุการ และผู�อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต�างด�าว 
กรมการจัดหางาน เป3นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�างและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิต�องมี

คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม�เป3นบุคคลล�มละลายหรือเคยเป3นบุคคลล�มละลายทุจริต 
(๓) ไม�เป3นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป3นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๕) ไม�เป3นผู�ดํารงตําแหน�งในทางการเมือง สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
กรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง 

(๖) ไม�เคยเป3นผู�ต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให�ทรัพยDสินตกเป3นของแผ�นดินเพราะ
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยDสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�างและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการ

ดํารงตําแหน�งคราวละสามป4 
ในระหว�างท่ีกรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�างและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจาก

ตําแหน�งไม�ว�าด�วยเหตุใด และยังมิได�มีการแต�งต้ังกรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�างและกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม� ให�คณะกรรมการประกอบด�วยกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู� 

กรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�างและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน�งตาม
วาระอาจได�รับแต�งต้ังอีกได� แต�จะดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินกว�าสองวาระไม�ได� 

 
มาตรา ๒๐  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�าง 

และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให�ออกเพราะบกพร�องต�อหน�าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย�อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามอย�างหน่ึงอย�างใดตามมาตรา ๑๘ 
 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต�างด�าว ดังต�อไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรDการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 

โดยมีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการแก�ไขป5ญหาการทํางานของคนต�างด�าว รวมท้ัง
กําหนดแนวทางและเปTาหมายในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 

(๒) พิจารณาและเสนอให�มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑDในการ
บริหารจัดการและการแก�ไขป5ญหาการทํางานของคนต�างด�าวให�เหมาะสมสอดคล�องกับสถานการณD 

(๓) รายงานผลการดําเนินงานประจําป4ต�อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร�ให�ประชาชน
ทราบ 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป3นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายท่ีได�จัดทําตาม (๑) ให�นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบแล�ว ให�หน�วยงานของรัฐทุกหน�วยดําเนินการและกํากับการ
ให�เป3นไปตามนโยบายดังกล�าว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได� 

 
หมวด ๓ 

การนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดน้ีไม�ใช�บังคับแก� 
(๑) การจัดหางานตามกฎหมายว�าด�วยการจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน 
(๒) การจัดหางานตามกฎหมายว�าด�วยแรงงานทางทะเล 
 
มาตรา ๒๔ การนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศโดยผู�รับอนุญาตให�นํา

คนต�างด�าวมาทํางานหรือนายจ�าง ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  ห�ามผู�ใดโฆษณาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

เว�นแต�เป3นผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

   
 

มาตรา ๒๖  ห�ามผู�ใดประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานให�เป3นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ผู�ขออนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ต�องเป3น

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแล�วตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�า

หน่ึงล�านบาท 
(๒) มีทุนเป3นของผู�ถือหุ�นท่ีมีสัญชาติไทยไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนทุนท้ังหมด 

และจะต�องมีจํานวนผู�ถือหุ�นที่มีสัญชาติไทยไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด เว�นแต�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ในกรณีท่ีมีสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป3นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว�างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต�างประเทศ ให�เป3นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตาม
พันธกรณีน้ัน 

(๓) มีสํานักงานอยู�ในท่ีต้ังท่ีเป3นสัดส�วน เปUดเผย มีหลักแหล�งท่ีแน�นอน และไม�เป3น
สถานท่ีต�องห�ามตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๔) ไม�เป3นผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน ไม�เป3นผู�อยู�ระหว�างถูกสั่งพักใช�
ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน หรือไม�เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน 
ตามพระราชกําหนดน้ี 

(๕) ไม�เป3นผู�รับอนุญาต ไม�เป3นผู�อยู�ระหว�างถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาต หรือไม�เคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยการจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน 

(๖) ไม�เป3นผู�รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม�เป3นผู�อยู�ระหว�างถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตจัดหา
งาน หรือไม�เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายว�าด�วยแรงงานทางทะเล 

(๗) มีผู�จัดการซึ่งเป3นกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปน้ี 

(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไม�ตํ่ากว�าย่ีสิบป4บริบูรณD 
(ค) ไม�เป3นกรรมการ หุ�นส�วน หรือผู�จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป3นผู�รับอนุญาต

ให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน หรือในขณะท่ีนิติบุคคลน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน
ตามพระราชกําหนดน้ี 

(ง) ไม�เป3นกรรมการ หุ�นส�วน หรือผู�จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป3นผู�รับอนุญาต 
หรือในขณะท่ีนิติบุคคลน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว�าด�วยการจัดหางานและคุ�มครอง
คนหางาน 

(จ) ไม�เป3นกรรมการ หุ�นส�วน หรือผู�จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป3นผู�รับใบอนุญาต
จัดหางาน หรือในขณะท่ีนิติบุคคลน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามกฎหมายว�าด�วยแรงงาน
ทางทะเล 

(ฉ) ไม�เป3นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(ช) ไม�เป3นผู�มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี 
(ซ) ไม�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกในความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติให�

ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป3นองคDประกอบ หรือในความผิดตามพระราชกําหนดน้ี กฎหมายว�าด�วย
การจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน กฎหมายว�าด�วยแรงงานทางทะเล หรือกฎหมายว�าด�วยการ
ปTองกันและปราบปรามการค�ามนุษยD 

 
มาตรา ๒๘  ผู�ขออนุญาตต�องวางหลักประกันตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต�ต�อง

ไม�น�อยกว�าห�าล�านบาทไว�กับอธิบดี เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการนําคนต�างด�าวมา
ทํางานกับนายจ�างในประเทศตามพระราชกําหนดน้ี ก�อนท่ีอธิบดีจะอนุญาตแก�ผู�ขออนุญาต 

ในกรณีท่ีหลักประกันท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานวางไว�ตามวรรคหน่ึง
ลดลงเพราะได�จ�ายไปตามพระราชกําหนดน้ี ให�อธิบดีสั่งเป3นหนังสือให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมา
ทํางานวางหลักประกันเพ่ิมจนครบจํานวนเงินท่ีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับคําสั่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน การหักเงินจากหลักประกันชดใช�ให�แก�นายจ�างหรือคนต�างด�าวในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหายจากการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ การเรียกหลักประกันเพ่ิม การวาง
หลักประกันเพ่ิมและการขอรับหลักประกันคืน ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ห�ามผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานประกอบธุรกิจตามท่ีอธิบดี

ประกาศกําหนด เม่ือได�รับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๒๖ แล�ว 
 
มาตรา ๓๐  ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานตามมาตรา ๒๖ ให�มีอายุสองป4

นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน 
ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานซึ่งประสงคDจะขอต�ออายุใบอนุญาตนําคน

ต�างด�าวมาทํางาน ให�ย่ืนคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม�น�อยกว�าสามสิบวัน และเม่ือได�ย่ืนคําขอ
ดังกล�าวแล�ว ให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าจะได�รับแจ�งการไม�อนุญาตจากอธิบดี 

การขอต�ออายุใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานและการอนุญาต ให�เป3นไปตาม
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผู� รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานในกรณีท่ีใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ดังกล�าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน และการออกใบแทนใบอนุญาต
นําคนต�างด�าวมาทํางาน ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องแสดงใบอนุญาตนําคนต�างด�าว

มาทํางานไว�ในท่ีเปUดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สํานักงานตามท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมา
ทํางาน 

 
มาตรา ๓๓  ห�ามผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานย�ายสํานักงานหรือต้ัง

สํานักงานช่ัวคราวท่ีมิใช�สถานท่ีตามท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน เว�นแต�ได�รับ
อนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องได�รับอนุญาตจากอธิบดี

เม่ือประสงคDจะเปลี่ยนผู�จัดการผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๕  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องจดทะเบียนลูกจ�างซึ่งทํา

หน�าท่ีเก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องใช�ลูกจ�างซึ่งได�จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง
เท�าน้ันทําหน�าท่ีเก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

ผู� รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องแสดงทะเบียนลูกจ�างซึ่งทําหน�าท่ี
เก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ณ สํานักงาน เพ่ือให�นายจ�างหรือผู�มีส�วน
เก่ียวข�องสามารถตรวจสอบความเป3นลูกจ�างดังกล�าวได� 

การกระทําท่ีเก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศของลูกจ�าง
ซึ่งผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานได�จดทะเบียนไว� ให�ถือว�าเป3นการกระทําของผู�รับอนุญาต
ให�นําคนต�างด�าวมาทํางานด�วย 

 
มาตรา ๓๖  ลูกจ�างซึ่งทําหน�าที่เกี่ยวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�าง

ในประเทศ ต�องไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๒๗ (๗) และไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) เป3นลูกจ�างซึ่งทําหน�าท่ีเก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ

ของผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานรายอ่ืนตามพระราชกําหนดน้ี 
(๒) เป3นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ�างซึ่งทําหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานตามกฎหมาย

ว�าด�วยการจัดหางานและคุ�มครองคนหางานหรือกฎหมายว�าด�วยแรงงานทางทะเล ในขณะเดียวกัน 
 
มาตรา ๓๗  การประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ

เป3นอันสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานสิ้นอายุ 
(๒) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน 
(๓) ไม�ได�รับอนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน 
(๔) ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานยกเลิกวัตถุประสงคDของบริษัทในการนํา

คนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
(๕) เม่ือมีการเลิกบริษัทท่ีเป3นผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง และผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานมีความผูกพัน

ตามสัญญากับนายจ�างอยู� ให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานท่ียังคงมีภาระหน�าท่ีตามพระราช
กําหนดน้ีแจ�งต�อนายจ�างโดยไม�ชักช�า 

ในกรณีตาม (๔) และ (๕) ให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานแจ�งต�ออธิบดี 
และส�งใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานคืนแก�อธิบดีโดยไม�ชักช�า 

 
มาตรา ๓๘  หลักประกันที่ผู �ร ับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานวางไว�ตาม

มาตรา ๒๘ ไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดีตราบเท�าท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน
ยังมิได�เลิกประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ หรือผู�รับอนุญาตให�นํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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คนต�างด�าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจดังกล�าวแล�ว แต�ยังมีความรับผิดท่ีต�องชดใช�ตามพระราช
กําหนดน้ี 

ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าว
มาทํางานกับนายจ�างในประเทศ และไม�มีความรับผิดท่ีต�องชดใช�ตามพระราชกําหนดน้ี ให�ผู�รับ
อนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานย่ืนคําขอรับหลักประกันคืนต�ออธิบดี เม่ืออธิบดีตรวจสอบแล�ว
พบว�าผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�มีความรับผิดท่ีต�องชดใช�ตามพระราชกําหนดน้ี ให�แจ�ง
แก�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานเป3นหนังสือเพ่ือมารับหลักประกันคืน 

ให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานรับหลักประกันคืนภายในห�าป4นับแต�วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งจากอธิบดี ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�รับหลักประกันคืน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ให�หลักประกันดังกล�าวตกเป3นของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๓๙  ผู�จัดการผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือลูกจ�างซึ่งจดทะเบียน

ตามมาตรา ๓๕ ต�องแสดงบัตรประจําตัวต�อผู�ซึ่งเก่ียวข�อง เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน 
บัตรประจําตัวผู�จัดการหรือลูกจ�างตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนด และให�มีอายุสองป4นับแต�วันท่ีออกบัตร 
ผู�จัดการหรือลูกจ�างตามวรรคหน่ึง ต�องย่ืนคําขอรับใบแทนบัตรประจําตัวในกรณีท่ี

บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล�าว 

การขอมีบัตร การออกบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัว ให�เป3นไป
ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๐  ผู�จัดการผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือลูกจ�างซึ่งจดทะเบียน

ตามมาตรา ๓๕ ซึ่งพ�นจากความเป3นผู�จัดการหรือลูกจ�าง ต�องส�งคืนบัตรประจําตัวแก�อธิบดีหรือผู�รับ
อนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน แล�วแต�กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีพ�นจากความเป3นผู�จัดการ
หรือลูกจ�างดังกล�าว 

ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานซึ่งได�รับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหน่ึงต�อง
ส�งบัตรประจําตัวน้ันแก�อธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับจากผู�จัดการหรือลูกจ�างตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๑  ในการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ผู�รับอนุญาตให�

นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องทําสัญญาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ โดยอย�างน�อย
ต�องมีรายละเอียดตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ในการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ห�ามผู�รับอนุญาต

ให�นําคนต�างด�าวมาทํางานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยDสินอ่ืนใดจากนายจ�าง เว�นแต�ค�าบริการและ
ค�าใช�จ�ายตามรายการและอัตราท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ห�ามผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าว
มาทํางานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยDสินอ่ืนใดจากคนต�างด�าว 
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ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานได�รับค�าบริการ
หรือค�าใช�จ�ายจากนายจ�าง ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องออกใบรับค�าบริการหรือ
ค�าใช�จ�ายให�แก�นายจ�างตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ในแต�ละเดือน ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานต�องส�งรายงาน

เก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศต�ออธิบดี ภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไป 
ตามแบบรายงานท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน ต�องใช�ช่ือ คําแสดงช่ือ หรือคํา

อ่ืนใดในการประกอบธุรกิจว�า “บริษัทนําคนต�างด�าวมาทํางานในประเทศ” และจะใช�ถ�อยคําหรือ
อักษรต�างประเทศอ่ืนท่ีมีความหมายเช�นเดียวกันประกอบด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๔๕  ห�ามผู�ใดนอกจากผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน ใช�ช่ือ คํา

แสดงช่ือ หรือคําอ่ืนใดในทางธุรกิจว�า “บริษัทนําคนต�างด�าวมาทํางานในประเทศ” หรือใช�คําหรือ
อักษรต�างประเทศท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกัน 

 
ส�วนท่ี ๓ 

นายจ�างนําคนต�างด�าวมาทํางานกับตนในประเทศ 
   

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีนายจ�างเป3นผู�นําคนต�างด�าวมาทํางานกับตนในประเทศต�อง

ได�รับอนุญาตจากอธิบดี และนายจ�างต�องวางหลักประกันไว�กับอธิบดีเพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดจากการท่ีนายจ�างได�นําคนต�างด�าวมาทํางานกับตนในประเทศ  ท้ังน้ี หลักประกันดังกล�าวไม�อยู�ใน
ความรับผิดแห�งการบังคับคดี ตราบเท�าท่ีนายจ�างยังมีความรับผิดท่ีต�องชดใช�ตามพระราชกําหนดน้ี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การวางหลักประกัน อัตราของหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน การหักหลักประกันในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากการท่ีนายจ�างได�นําคนต�างด�าวมา
ทํางานกับตนในประเทศ การเรียกหลักประกันเพ่ิม การวางหลักประกันเพ่ิม และการขอรับ
หลักประกันคืน ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีหลักประกันท่ีนายจ�างวางไว�ตามมาตรา ๔๖ ลดลงเพราะได�จ�ายไป

ตามพระราชกําหนดน้ี และนายจ�างยังมีภาระต�องรับผิดชอบตามพระราชกําหนดน้ี ให�อธิบดีสั่งเป3น
หนังสือให�นายจ�างวางหลักประกันเพ่ิมจนครบจํานวนเงินท่ีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ
คําสั่ง 

นายจ�างผู�ใดไม�วางหลักประกันเพ่ิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ต�องชําระเงิน
เพ่ิมอีกร�อยละสองต�อเดือนจนกว�าจะวางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ�วน 
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มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีนายจ�างขอรับหลักประกันคืน นายจ�างต�องไม�มีความรับผิดท่ี
ต�องชดใช�ตามพระราชกําหนดน้ี  ท้ังน้ี เม่ือนายจ�างได�ขอรับหลักประกันคืน ให�อธิบดีตรวจสอบว�า
นายจ�างไม�มีความรับผิดท่ีต�องชดใช�ตามพระราชกําหนดน้ี แล�วจึงแจ�งเป3นหนังสือให�นายจ�างมารับ
หลักประกันคืน 

ในกรณีที่นายจ�างไม�รับหลักประกันคืนภายในห�าป4นับแต�วันที่ได�รับแจ�งจากอธิบดี 
ให�หลักประกันดังกล�าวตกเป3นของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๔๙  ห�ามนายจ�างเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยDใด ๆ จากคนต�างด�าวในการนํา

คนต�างด�าวมาทํางานกับตนในประเทศ 
 

ส�วนท่ี ๔ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

   
 

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีนายจ�างซึ่งได�รับอนุญาตตามมาตรา ๔๖ เลิกจ�างคนต�างด�าว
โดยมีเหตุผลอันสมควร คนต�างด�าวลาออกจากงานอันมิใช�เน่ืองจากนายจ�างผิดสัญญาจ�างหรือฝWาฝXน
กฎหมาย หรือคนต�างด�าวทํางานกับนายจ�างจนครบกําหนดตามสัญญาจ�างกับนายจ�างในประเทศ 
นายจ�างต�องแจ�งต�ออธิบดีตามหลักเกณฑDและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และต�องจัดส�งคน
ต�างด�าวน้ันกลับไปยังประเทศต�นทางภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีคนต�างด�าวไม�ได�ทํางานกับนายจ�าง หรือ
วันที่ครบกําหนดตามสัญญา แล�วแต�กรณี และเมื่อจัดส�งคนต�างด�าวกลับไปยังประเทศต�นทางแล�ว 
ให�นายจ�างแจ�งต�ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีคนต�างด�าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

การเลิกจ�างคนต�างด�าวโดยมีเหตุผลอันสมควรตามวรรคหน่ึง หมายความว�า การเลิก
จ�างคนต�างด�าวเพราะเหตุท่ีคนต�างด�าวกระทําประการหน่ึงประการใดท่ีนายจ�างเลิกจ�างลูกจ�างโดยมิพัก
ต�องบอกกล�าวล�วงหน�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยD 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีดังต�อไปน้ี นายจ�างต�องแจ�งต�ออธิบดีตามหลักเกณฑDและวิธีการ

ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๑) นายจ�างเลิกจ�างคนต�างด�าวโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
(๒) นายจ�างไม�สามารถดําเนินกิจการต�อไปได� 
(๓) คนต�างด�าวลาออกจากงานอันเน่ืองจากนายจ�างผิดสัญญาจ�างหรือฝWาฝXน

กฎหมาย 
ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากคนต�างด�าวประสงคDจะทํางานกับนายจ�างรายอ่ืน นายจ�าง

รายอ่ืนซึ่งประสงคDจะนําคนต�างด�าวดังกล�าวมาทํางานกับตนน้ันต�องวางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ 
และได�รับอนุญาตจากอธิบดีให�นําคนต�างด�าวมาทํางานกับตน  ท้ังน้ี คนต�างด�าวน้ันต�องทํางานกับ
นายจ�างรายอ่ืนภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีเลิกทํางานกับนายจ�างรายเดิม 

ในกรณีที่คนต�างด�าวไม�ได�ทํางานกับนายจ�างรายอื่นภายในเวลาที่กําหนดไว�ตาม
วรรคสอง ให�นายจ�างรายเดิมจัดส�งคนต�างด�าวน้ันกลับไปยังประเทศต�นทางภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ี
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พ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าว และให�นายจ�างแจ�งต�ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดภายใน
เจ็ดวันนับแต�วันท่ีคนต�างด�าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายจ�างไม�ดําเนินการจัดส�งคนต�างด�าวกลับไปยังประเทศ

ต�นทางตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๑ วรรคสาม ให�อธิบดีดําเนินการจัดส�งคนต�างด�าวน้ัน
กลับไปยังประเทศต�นทาง โดยหักค�าใช�จ�ายจากหลักประกันท่ีนายจ�างได�วางไว�ตามมาตรา ๔๖ 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานได�นําคนต�างด�าวมา

ทํางานกับนายจ�างในประเทศตามสัญญาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ แต�
นายจ�างไม�รับคนต�างด�าวน้ันเข�าทํางาน หรือคนต�างด�าวไม�ยินยอมทํางานกับนายจ�างน้ัน หรือคนต�างด�าว
ทํางานกับนายจ�างในประเทศตามสัญญาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศแล�ว 
แต�นายจ�างเลิกจ�างคนต�างด�าวน้ันโดยมีเหตุผลอันสมควร หรือคนต�างด�าวได�ลาออกจากงานก�อนครบ
อายุสัญญาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศอันมิใช�เน่ืองจากนายจ�างผิดสัญญาจ�าง
หรือฝWาฝXนกฎหมาย ให�นายจ�างแจ�งผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ี
คนต�างด�าวไม�ได�ทํางานกับนายจ�าง นายจ�างเลิกจ�างคนต�างด�าว หรือคนต�างด�าวได�ลาออกจากงาน 
แล�วแต�กรณี และให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานมีหน�าท่ีส�งคนต�างด�าวน้ันกลับไปยัง
ประเทศต�นทางภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากนายจ�าง  ท้ังน้ี เม่ือจัดส�งคนต�างด�าวกลับไปยัง
ประเทศต�นทางแล�ว ให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานแจ�งต�ออธิบดีตามหลักเกณฑD วิธีการ 
และแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีคนต�างด�าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่นายจ�างไม�รับคนต�างด�าวน้ันเข�าทํางานโดยมิใช�เหตุอันเน่ืองจากคนต�างด�าว 
นายจ�างเลิกจ�างคนต�างด�าวโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร นายจ�างไม�สามารถดําเนินกิจการต�อไปได� 
คนต�างด�าวลาออกจากงานอันเน่ืองจากนายจ�างผิดสัญญาจ�างหรือฝWาฝXนกฎหมาย และคนต�างด�าวน้ัน
ประสงคDจะทํางานกับนายจ�างรายอ่ืน ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานอาจจัดให�คนต�างด�าว
ทํางานกับนายจ�างรายอ่ืนได�ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีนายจ�างไม�รับเข�าทํางานหรือวันท่ีลูกจ�างไม�ได�
ทํางานกับนายจ�างด�วยเหตุดังกล�าว  ท้ังน้ี คนต�างด�าวสามารถทํางานกับนายจ�างรายอ่ืนได�ไม�เกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในสัญญาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

ห�ามผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยDสินอื่นใด
ในการจัดให�คนต�างด�าวทํางานกับนายจ�างรายอ่ืนตามวรรคสองจากคนต�างด�าว  ท้ังน้ี ให�นายจ�างรายอ่ืน
เป3นผู�รับผิดชอบค�าบริการหรือค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนตามรายการและอัตราท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และ
เม่ือได�รับค�าบริการหรือค�าใช�จ�ายดังกล�าว ให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานออกใบรับ
ค�าบริการหรือค�าใช�จ�ายให�แก�นายจ�างรายอ่ืนตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีคนต�างด�าวไม�ประสงคDจะทํางานกับนายจ�างรายอ่ืนตามวรรคสอง ให�ผู�รับ
อนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานมีหน�าท่ีจัดส�งคนต�างด�าวน้ันกลับไปยังประเทศต�นทาง โดยให�นํา
ความในวรรคหน่ึงมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�นําคนต�างด�าวมา

ทํางานตามสัญญาการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าว
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มาทํางานคืนค�าบริการและค�าใช�จ�ายท่ีเรียกเก็บจากนายจ�างไปแล�วท้ังหมดให�แก�นายจ�างภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีนายจ�างขอรับค�าบริการและค�าใช�จ�ายดังกล�าวคืน 

 
มาตรา ๕๕  เม่ือคนต�างด�าวทํางานกับนายจ�างจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคน

ต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ หรือไม�ได�ทํางานกับนายจ�างแล�ว นายจ�างต�องแจ�งผู�รับ
อนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดตามสัญญาหรือวันท่ีคนต�างด�าว
ไม�ได�ทํางานกับนายจ�างแล�ว แล�วแต�กรณี เพ่ือให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานจัดส�งคนต�างด�าว
กลับไปยังประเทศต�นทางท่ีได�นําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าว
มาทํางานกับนายจ�างในประเทศ เม่ือคนต�างด�าวได�ทํางานกับนายจ�างจนครบกําหนดตามสัญญาแล�ว 
ให�นายจ�างแจ�งต�ออธิบดีเพ่ือดําเนินการจัดส�งคนต�างด�าวกลับไปยังประเทศต�นทาง โดยหักค�าใช�จ�าย
จากหลักประกันของผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานท่ีได�วางไว�ตามมาตรา ๒๘ 

 
มาตรา ๕๖  คนต�างด�าวซึ่งเข�ามาทํางานตามความในหมวดน้ี และต�องถูกส�งตัว

กลับไปยังประเทศต�นทางตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมืองหรือกฎหมายอ่ืน ให�หน�วยงานท่ีดําเนินการ
ส�งคนต�างด�าวกลับไปยังประเทศต�นทางเรียกเก็บค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการให�คนต�างด�าว
เดินทางกลับจากนายจ�างหรือผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานภายในเวลาท่ีกําหนดได� 

ในกรณีท่ีนายจ�างตามมาตรา ๔๖ หรือผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานตาม
มาตรา ๒๖ มิได�ชดใช�เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึง ให�อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล�าวจาก
หลักประกันท่ีวางไว�เพ่ือคืนให�แก�หน�วยงานท่ีดําเนินการส�งคนต�างด�าวดังกล�าวกลับไปยังประเทศต�นทาง 

 
มาตรา ๕๗  คนต�างด�าวซึ่งได�รับความเสียหายจากการที่นายจ�างหรือผู�รับอนุญาต

ให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๕ 
แล�วแต�กรณี อาจย่ืนคําร�องต�ออธิบดีเพ่ือดําเนินการหักหลักประกันท่ีวางไว�ตามมาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๔๖ เพ่ือชดใช�ค�าเสียหายท่ีเกิดจากการไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล�าวได� 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ 

มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ให�อธิบดีหักหลักประกันท่ีวางไว�ตามมาตรา ๒๘ เพ่ือคืนค�าบริการและ
ค�าใช�จ�ายให�แก�นายจ�าง หรือคืนเป3นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการส�งกลับหรือค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจําเป3น
ให�แก�คนต�างด�าวซึ่งได�รับความเสียหายจากการไม�ปฏิบัติตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังกล�าว และ
เม่ือได�ดําเนินการหักหลักประกันดังกล�าวแล�ว ให�อธิบดีแจ�งให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางาน
ทราบโดยไม�ชักช�า 

ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ดําเนินการจัดส�งคนต�างด�าว
กลับไปยังประเทศต�นทางตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๕ ให�อธิบดีดําเนินการจัดส�งคนต�างด�าว
ดังกล�าวกลับไปยังประเทศต�นทางโดยหักค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการให�คนต�างด�าวเดินทางกลับ
และค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจําเป3นจากหลักประกันของผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานท่ีได�วางไว�
ตามมาตรา ๒๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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หมวด ๔ 
การทํางานของคนต�างด�าว 

   
 

มาตรา ๕๙  งานใดท่ีมิได�ห�ามไว�ในประกาศซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคหน่ึง 
คนต�างด�าวจะทําได�ต�องได�รับอนุญาตให�ทํางานจากนายทะเบียน เว�นแต�คนต�างด�าวซึ่งเข�ามาใน
ราชอาณาจักรเป3นการช่ัวคราวตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง เพ่ือทํางานอันจําเป3นและเร�งด�วน
ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให�เสร็จสิ้นภายในสิบห�าวัน แต�คนต�างด�าวจะทํางาน
น้ันได�เม่ือได�มีหนังสือแจ�งให�นายทะเบียนทราบ 

การขออนุญาตทํางาน การอนุญาตให�ทํางาน และการแจ�ง ตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไป
ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

แบบใบอนุญาตทํางานให�เป3นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๐  คนต�างด�าวซึ่งขออนุญาตทํางานตามมาตรา ๕๙ ต�องมีถ่ินท่ีอยู�ใน

ราชอาณาจักร หรือได�รับอนุญาตให�เข�ามาในราชอาณาจักรเป3นการชั่วคราวตามกฎหมายว�าด�วย
คนเข�าเมือง โดยมิใช�ได�รับอนุญาตให�เข�ามาในฐานะนักท�องเท่ียวหรือผู�เดินทางผ�าน และไม�มีลักษณะ
ต�องห�ามตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๑  ผู�ใดประสงคDจะจ�างคนต�างด�าวซึ่งอยู�นอกราชอาณาจักรเข�ามาทํางาน

ในกิจการของตนในราชอาณาจักร ให�ย่ืนคําขออนุญาตทํางานต�อนายทะเบียนและชําระค�าธรรมเนียม
แทนคนต�างด�าว 

การขออนุญาตทํางานแทนคนต�างด�าวและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง 
ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  เม่ือคนต�างด�าวได�รับอนุญาตให�เข�ามาทํางานในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการลงทุน กฎหมายว�าด�วยการปUโตรเลียม หรือกฎหมายอ่ืน ให�หน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายดังกล�าวแจ�งต�อนายทะเบียนโดยไม�ชักช�า  ท้ังน้ี การแจ�งให�เป3นไปตามท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

ให�นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให�แก�คนต�างด�าวตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวัน
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

แบบใบอนุญาตทํางานให�เป3นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ในระหว�างท่ีดําเนินการตามวรรคสอง ให�คนต�างด�าวตามวรรคหน่ึงทํางานไปพลาง

ก�อนได� โดยได�รับยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ 
 
มาตรา ๖๓  คนต�างด�าวซึ่งไม�อาจขออนุญาตตามมาตรา ๕๙ เพราะเหตุดังต�อไปน้ี 

อาจขออนุญาตต�อนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติและ
ผลกระทบต�อสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว�าด�วยการเนรเทศและได�รับการผ�อนผันให�ไปประกอบ
อาชีพ ณ ท่ีแห�งใดแทนการเนรเทศหรืออยู�ในระหว�างรอการเนรเทศ 

(๒) เข�ามาหรืออยู�ในราชอาณาจักรโดยไม�ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยคน
เข�าเมือง แต�ได�รับอนุญาตให�อยู�ในราชอาณาจักรเป3นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส�งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง 

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต�ไม�ได�รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๓๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต�ไม�ได�รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด�วยสัญชาติ 
การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตาม

หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
แบบใบอนุญาตทํางานให�เป3นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๔  คนต�างด�าวซึ่งเป3นคนสัญชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย 

ถ�าได�เข�ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ�านแดนหรือเอกสารราชการท่ีประเทศต�นทางออกให�คนต�างด�าว
ท่ีสามารถใช�ในการเข�ามาในราชอาณาจักร อาจได�รับอนุญาตจากนายทะเบียนให�ทํางานใน
ราชอาณาจักรเป3นการช่ัวคราวในช�วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลและในท�องท่ีที่กําหนดได� 

ความในวรรคหน่ึงจะใช�บังคับกับท�องท่ีใด สําหรับคนต�างด�าวสัญชาติใด เพ่ือทํางาน
ประเภทหรือลักษณะใด โดยมีเง่ือนไขอย�างใด ให�เป3นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตาม
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

แบบใบอนุญาตทํางานให�เป3นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๕  ใบอนุญาตทํางานท่ีออกให�ตามพระราชกําหนดน้ีให�มีอายุไม�เกินสองป4

นับแต�วันท่ีออก เว�นแต�ใบอนุญาตทํางานท่ีออกให�แก�คนต�างด�าวตามมาตรา ๖๒ ให�มีอายุเท�า
ระยะเวลาท่ีได�รับอนุญาตให�เข�ามาทํางานตามกฎหมายน้ัน ๆ 

อายุใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึงไม� มีผลเป3นการขยายระยะเวลาอยู�ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผู� รับอนุญาตให�ทํางานตามมาตรา ๖๒ ได�รับการขยาย

ระยะเวลาทํางานตามกฎหมายน้ัน ๆ ให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายดังกล�าวมีหนังสือแจ�งการ
ขยายระยะเวลาทํางานน้ันต�อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และให�นาย
ทะเบียนจดแจ�งการขยายระยะเวลาน้ันลงในใบอนุญาตทํางาน 

 
มาตรา ๖๗  ผู�รับอนุญาตให�ทํางานซึ่งประสงคDจะทํางานต�อไปให�ย่ืนคําขอต�ออายุ

ใบอนุญาตทํางานต�อนายทะเบียนก�อนท่ีใบอนุญาตทํางานจะสิ้นอายุ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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เม่ือได�ย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�ผู�ขอต�ออายุใบอนุญาตทํางานน้ันทํางานไป
พลางก�อนจนกว�านายทะเบียนจะมีคําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตทํางาน 

การต�ออายุใบอนุญาตทํางานให�ต�อได�คร้ังละไม�เกินสองป4 โดยให�กระทําเพียงเท�าท่ี
จําเป3น และสําหรับกรณีคนต�างด�าวตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) น้ัน ระยะเวลาท่ีได�รับอนุญาตให�
ทํางานติดต�อกันรวมแล�วต�องไม�เกินสี่ป4 เว�นแต�คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเป3นอย�างอ่ืนเป3นคราว ๆ ไป 

การขอต�ออายุใบอนุญาตทํางานและการต�ออายุใบอนุญาตทํางาน ให�เป3นไปตาม
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๘  ผู�รับอนุญาตให�ทํางานต�องมีใบอนุญาตทํางานอยู�กับตัวหรืออยู� ณ 

สถานท่ีทํางานในระหว�างเวลาทํางาน เพ่ือแสดงต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือนายทะเบียนได�เสมอ 
 
มาตรา ๖๙  ถ�าใบอนุญาตทํางานสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ให�ผู�รับอนุญาตให�ทํางานย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานต�อนายทะเบียนภายในสิบห�าวันนับแต�
วันท่ีทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล�าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานและการออกใบแทนใบอนุญาตทํางาน ให�เป3นไป
ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  ห�ามผู�รับอนุญาตให�ทํางานทํางานแตกต�างจากประเภทงาน นายจ�าง 

ท�องท่ี หรือเง่ือนไขในการทํางาน ตามท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาตทํางาน เว�นแต�จะได�รับอนุญาตตาม
มาตรา ๗๑ 

 
มาตรา ๗๑  ผู� รับอนุญาตให�ทํางานผู�ใดประสงคDจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมรายการ 

ดังต�อไปน้ี ต�องได�รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
(๑) ประเภทงาน 
(๒) นายจ�าง 
(๓) ท�องท่ี 
(๔) เง่ือนไขในการทํางาน 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๒  ห�ามผู�ใดรับคนต�างด�าวซึ่งไม�มีใบอนุญาตทํางานกับตนเข�าทํางาน 
 
มาตรา ๗๓  ห�ามผู�ใดให�คนต�างด�าวทํางานไม�ตรงตามท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต

ทํางาน 
 
มาตรา ๗๔  ให�นายจ�างแจ�งต�อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต�วันที่ผู�รับอนุญาต

ให�ทํางานออกจากงานไม�ว�าด�วยเหตุใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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การแจ�งตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
หมวด ๕ 

กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 
   

 
มาตรา ๗๕  ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนในกรมการจัดหางาน เรียกว�า “กองทุนเพ่ือการ

บริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว” เพ่ือเป3นทุนหมุนเวียนสําหรับใช�จ�ายเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต�างด�าว 

 
มาตรา ๗๖  ให�กองทุนประกอบด�วยเงินและทรัพยDสิน ดังต�อไปน้ี 
(๑) เงินหรือทรัพยDสินท่ีโอนมาจากกองทุนเพ่ือการส�งคนต�างด�าวกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๔๐ 
(๒) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม 
(๓) เงินหรือทรัพยDสินท่ีมีผู�อุทิศให� 
(๔) เงินค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บได�ตามพระราชกําหนดน้ีตามท่ีกระทรวงการคลัง

อนุญาต ให�นําไปใช�จ�ายได�โดยไม�ต�องนําส�งคลังเป3นรายได�แผ�นดิน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยDสินของกองทุน 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีจัดสรรให�ตามความจําเป3น 
(๗) เงินหรือทรัพยDสินอ่ืนใดท่ีกองทุนได�รับไม�ว�ากรณีใด 
เงินและทรัพยDสินตามวรรคหน่ึง ให�นําส�งเข�ากองทุนโดยไม�ต�องนําส�งคลังเป3นรายได�

แผ�นดิน 
 
มาตรา ๗๗  เงินของกองทุนให�ใช�จ�ายเพ่ือวัตถุประสงคD ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช�วยเหลือคนต�างด�าวซึ่งเข�ามาทํางานตามพระราชกําหนดน้ีท่ีถูกละเมิดสิทธิตาม

กฎหมายด�านแรงงาน 
(๒) ส�งคนต�างด�าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๓) ช�วยเหลือและอุดหนุนหน�วยงานของรัฐ หรือองคDกรเอกชน ท่ีเสนอโครงการหรือ

แผนงานในการดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับการทํางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การ
สาธารณสุข และการให�ความคุ�มครองด�านแรงงาน แก�คนต�างด�าว 

(๔) คืนให�แก�คนต�างด�าวท่ีส�งเงินเข�ากองทุนเพ่ือการส�งคนต�างด�าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป3นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
การดําเนินการดังกล�าว 

(๕) บริหารกองทุน 
(๖) บริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าวตามพระราชกําหนดน้ี 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให�เป3นไปตามหลักเกณฑD วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๗๘  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว�า “คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ

บริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว” ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป3นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป3นรองประธานกรรมการ ผู�แทนกระทรวงการต�างประเทศ 
ผู�แทนกรมบัญชีกลาง ผู�แทนสํานักงบประมาณ และผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป3นกรรมการโดย
ตําแหน�ง และผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนไม�เกินห�าคนซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู�ซึ่งมีความเช่ียวชาญด�าน
แรงงาน ด�านการคลัง ด�านเศรษฐศาสตรD ด�านการบริหาร หรือด�านกฎหมาย ด�านละหน่ึงคน เป3น
กรรมการ 

ให�ผู�อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต�างด�าว กรมการจัดหางาน เป3นกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนอาจแต�งต้ังข�าราชการกรมการจัดหางานจํานวนไม�เกินสองคน 
เป3นผู�ช�วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๗๙  กรรมการกองทุนผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป4 
กรรมการกองทุนผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งตั้งอีกได�

แต�ต�องไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
 
มาตรา ๘๐  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการกองทุนผู�ทรงคุณวุฒิ

พ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป3นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป3นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) รัฐมนตรีให�ออกเพราะบกพร�องต�อหน�าท่ีหรือทุจริต มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย�อนความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
 
มาตรา ๘๑  ให�คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานให�เป3นไป

ตามวัตถุประสงคDของกองทุน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขของการใช�จ�ายเงินของกองทุนตาม

วัตถุประสงคDของกองทุน 
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป4 
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพ่ือใช�จ�ายตามวัตถุประสงคDของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การใช�จ�ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา

ผลประโยชนD และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑDและวิธีการจ�ายเงินของกองทุน เพ่ือใช�ในการ

บริหารจัดการเก่ียวกับการทํางานของคนต�างด�าวและการเบิกจ�ายเงินทดรองในการดําเนินการดังกล�าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๘๒  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือ

พิจารณา หรือปฏิบัติการอย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมายได� 
 
มาตรา ๘๓  ให�กรมการจัดหางานจัดทําบัญชีของกองทุนให�เป3นไปตามระบบการ

บัญชีอย�างถูกต�องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให�ส�งผู�สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต�
วันสิ้นป4บัญชี 

 
มาตรา ๘๔  ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินหรือผู�สอบบัญชีอิสระท่ีสํานักงานการ

ตรวจเงินแผ�นดินให�ความเห็นชอบเป3นผู�สอบบัญชีของกองทุน 
 
มาตรา ๘๕  ให�ผู�สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต�อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ

เสนอต�อคณะรัฐมนตรีภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันสิ้นป4บัญชี และให�กรมการจัดหางานเผยแพร�
งบการเงินท่ีผู�สอบบัญชีรับรองแล�วภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบ 

 
หมวด ๖ 

มาตรการทางปกครอง 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน 
การเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน และการเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน 

   
 

มาตรา ๘๖  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๒๗ หรือไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามพระราชกําหนดน้ี หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ ให�อธิบดีสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าว
มาทํางานไม�เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวัน และสั่งให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานน้ันปฏิบัติให�ถูกต�อง 
หรือจัดการแก�ไขให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานกระทําความผิดตาม

พระราชกําหนดน้ีและอยู�ระหว�างการดําเนินคดี ให�อธิบดีสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน
จนกว�าคดีจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๘๘  ให�อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน เม่ือมีกรณี

ดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ปฏิบัติหรือจัดการแก�ไขให�ถูกต�องตาม

คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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(๒) ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานเคยถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าว
มาทํางานมาแล�วยังไม�เกินหนึ่งป4 หรือเคยถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานมาแล�ว
สองคร้ัง และมีเหตุที่จะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานอีก 

(๓) ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตาม
กฎหมายของประเทศต�นทาง มีส�วนรู�เห็นหรือเป3นผู�สนับสนุนการไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�อง
ดังกล�าวในการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ และอธิบดีได�มีหนังสือแจ�งเตือนให�
ปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายของประเทศต�นทาง หรือห�ามมีส�วนเก่ียวข�องกับกรณีดังกล�าวข�างต�นแล�ว 
แต�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ปฏิบัติตามหนังสือแจ�งเตือนของอธิบดีภายในสิบห�าวัน
นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเตือนน้ัน 

(๔) ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานฝWาฝXนมาตรา ๘๙ วรรคสอง 
(๕) อธิบดีเห็นว�าการที่ผู �ร ับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม�ถูกต�องตามพระราชกําหนดน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชกําหนดน้ี 
เป3นกรณีที่ร�ายแรง 

(๖) อธิบดีเห็นว�าผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานไม�สามารถปฏิบัติตาม
พระราชกําหนดน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชกําหนดน้ีได� 

 
มาตรา ๘๙  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานและคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน ให�ทําเป3นหนังสือและแจ�งให�ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมา
ทํางานทราบ ในกรณีที่ไม�พบตัวผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานหรือผู�รับอนุญาตให�นําคน
ต�างด�าวมาทํางานไม�ยอมรับคําสั่ง ให�ปUดคําสั่งดังกล�าวไว�ในท่ีเปUดเผยซึ่งเห็นได�ง�าย ณ สํานักงาน และ
ให�ถือว�าผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานได�ทราบคําสั่งน้ันแล�วต้ังแต�วันท่ีปUดคําสั่ง 

ในระหว�างถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน ห�ามมิให�ผู�รับอนุญาตให�นํา
คนต�างด�าวมาทํางานดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
เว�นแต�การดําเนินการท่ีต�องกระทําต�อเน่ืองจากการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ
ก�อนวันท่ีถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน 

ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าว
มาทํางานต�องรับผิดชอบในการจัดส�งคนต�างด�าวซึ่งยังอยู�ในความรับผิดชอบของตนกลับไปยังประเทศ
ต�นทางจนกว�าจะพ�นจากความรับผิดตามพระราชกําหนดนี้ และให�รายงานให�อธิบดีทราบเกี่ยวกับ
คนต�างด�าวซึ่งยังอยู�ในความรับผิดชอบของตน 

 
มาตรา ๙๐  ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู�รับอนุญาตให�ทํางานฝWาฝXนพระราชกําหนดน้ี 

หรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต ให�นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน 
 
มาตรา ๙๑  อธิบดีอาจประกาศรายชื่อนายจ�างหรือผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าว

มาทํางาน ซึ่งได�รับโทษเพราะฝWาฝXนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การอุทธรณDคําสั่งทางปกครอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๙๒  ในกรณีท่ีอธิบดีไม�อนุญาตตามมาตรา ๒๖ ไม�ต�ออายุใบอนุญาตนําคน
ต�างด�าวมาทํางานตามมาตรา ๓๐ ไม�อนุญาตให�ย�ายสํานักงานหรือให�ต้ังสํานักงานช่ัวคราวตามมาตรา ๓๓ 
ไม�อนุญาตให�เปลี่ยนผู� จัดการผู� มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๔ หรือได�หัก
หลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพ่ิมตามพระราชกําหนดน้ี ผู�ขออนุญาตหรือผู�รับอนุญาตให�นําคน
ต�างด�าวมาทํางานมีสิทธิอุทธรณDต�อรัฐมนตรีได�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งดังกล�าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙๓  ในกรณีท่ีอธิบดีไม�อนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือได�หักหลักประกันหรือ

เรียกหลักประกันเพิ่มตามพระราชกําหนดนี้ นายจ�างมีสิทธิอุทธรณDต�อรัฐมนตรีได�ภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งดังกล�าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙๔  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานซึ่งถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตนําคน

ต�างด�าวมาทํางาน หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน มีสิทธิอุทธรณDต�อรัฐมนตรีได�
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งดังกล�าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม�อนุญาตตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๑ หรือไม�ต�ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๖๗ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ทํางานตามมาตรา ๙๐ คนต�างด�าวซึ่งขออนุญาตทํางาน ผู�ซึ่งขออนุญาตแทนคนต�างด�าว หรือผู�รับ
อนุญาตให�ทํางาน แล�วแต�กรณี มีสิทธิอุทธรณDต�อรัฐมนตรีได�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง
คําสั่งดังกล�าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙๖  เม่ือรัฐมนตรีได�รับคําอุทธรณDตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ 

หรือมาตรา ๙๕ ให�พิจารณาคําอุทธรณDและแจ�งผู�อุทธรณDโดยไม�ชักช�า แต�ต�องไม�เกินสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได�รับอุทธรณD ถ�ามีเหตุจําเป3นไม�อาจพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล�าว ให�มีหนังสือ
แจ�งแก�ผู�อุทธรณDทราบก�อนครบกําหนดเวลาดังกล�าว  ในการน้ี ให�ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณD
ออกไปได�ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล�าว 

กรณีที่พ�นระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึง ให�ถือว�ารัฐมนตรีพิจารณาคําอุทธรณD
แล�วยืนยันตามคําสั่งเดิม 

 
มาตรา ๙๗  การอุทธรณDตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ 

ไม�เป3นเหตุให�ทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว�นแต�กรณีการอุทธรณDคําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตทํางานตาม
มาตรา ๖๗ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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หมวด ๗ 
พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 
มาตรา ๙๘  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชกําหนดน้ี ให�นายทะเบียนและ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีหนังสือเรียกหรือสั่งให�บุคคลใดท่ีเก่ียวข�องมาช้ีแจงข�อเท็จจริง รวมท้ังให�ส�ง

เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได� 
(๒) เข�าไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจการนําคนต�างด�าวมาทํางานในประเทศในระหว�าง

เวลาทําการเพ่ือตรวจสอบให�การเป3นไปตามพระราชกําหนดน้ี 
(๓) เข�าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต�างด�าวจากผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าว

มาทํางานในระหว�างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบให�การเป3นไปตามพระราชกําหนดน้ี 
(๔) ค�นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการนําคนต�างด�าวมาทํางานในประเทศหรือมี

คนต�างด�าวทํางานโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย หรือค�นเพ่ือหาและช�วยเหลือคนต�างด�าวซึ่งตกเป3น
ผู�เสียหายจากการกระทําท่ีฝWาฝXนพระราชกําหนดน้ี 

(๕) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการทํางาน การนําคนต�างด�าว
มาทํางานในประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือว�ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดน้ี 

การค�นตาม (๔) ต�องมีหมายค�น เว�นแต�มีเหตุอันควรเช่ือว�า หากเน่ินช�ากว�าจะเอา
หมายค�นมาได� คนต�างด�าวน้ันอาจถูกประทุษร�าย โยกย�าย หรือซ�อนเร�น หรือพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวข�องอาจถูกโยกย�าย ซ�อนเร�น ทําให�เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือถูกทําลายไปเสียก�อน ให�
ดําเนินการค�นได�โดยไม�ต�องมีหมายค�น แต�ต�องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว�าด�วยการค�น 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให�ผู�ซึ่งเก่ียวข�องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๙๙  นายทะเบียนและพนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องมีบัตรประจําตัวตามแบบท่ี

รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชกําหนดน้ี นายทะเบียนและพนักงานเจ�าหน�าท่ีต�อง

แสดงบัตรประจําตัวต�อบุคคลซึ่งเก่ียวข�อง 
 
มาตรา ๑๐๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชกําหนดน้ี ให�นายทะเบียนและ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป3นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือประโยชนDในการจับกุมและปราบปรามผู�กระทําความผิดตามพระราชกําหนดน้ี 

ให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับพนักงานฝWายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีพบคนต�างด�าวผู�ใดทํางานโดยไม�ได�รับใบอนุญาตทํางาน
หรือทํางานแตกต�างจากท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาตทํางานอันเป3นการฝWาฝXนพระราชกําหนดน้ี และ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่งให�คนต�างด�าวไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพร�อมกับพนักงานเจ�าหน�าท่ี แต�คน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ต�างด�าวผู�น้ันไม�ปฏิบัติตามคําสั่งหรือจะหลบหนี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจจับคนต�างด�าวน้ันโดย
ไม�ต�องมีหมายจับ และให�นําตัวผู�ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๑๒  คนต�างด�าวซึ่งมิใช�ผู�เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษยD

ตามกฎหมายว�าด�วยการปTองกันและปราบปรามการค�ามนุษยDผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๘ ต�องระวางโทษ
จําคุกไม�เกินห�าป4 หรือปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีที่คนต�างด�าวซึ่งถูกกล�าวหาว�ากระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ยินยอมเดินทาง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีพนักงานสอบสวนกําหนด แต�ต�องไม�ช�ากว�าสามสิบวัน 
พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับก็ได� และเม่ือได�ดําเนินการให�คนต�างด�าวน้ันเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรแล�ว ให�ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๐๒๓  ผู�ใดรับคนต�างด�าวเข�าทํางานโดยฝWาฝXนมาตรา ๙ ต�องระวางโทษ

ปรับต้ังแต�สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต�อคนต�างด�าวท่ีจ�างหน่ึงคน 
 
มาตรา ๑๐๓  ผู�ใดนําคนต�างด�าวมาทํางานในประเทศโดยไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑD 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๔ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
หกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๔  ผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๕  ผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกตั้งแต�หนึ่งป4

ถึงสามป4 หรือปรับต้ังแต�สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๙ 

ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป4 หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                 
๒ คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก�ไข

ข�อขัดข�องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว ข�อ ๑ ให�มาตรา ๑๐๑ มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป3นต�นไป 

๓ คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก�ไข
ข�อขัดข�องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว ข�อ ๑ ให�มาตรา ๑๐๒ มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป3นต�นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๐๗  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานผู�ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง มาตรา ๓๗ วรรคสองหรือวรรคสาม มาตรา ๔๐ วรรคสอง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
วรรคสาม มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๘  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานผู�ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ 

วรรคสาม ต�องระวางโทษปรับไม�เกินห�าพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผู�จัดการผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือลูกจ�างซึ่งจดทะเบียน

ตามมาตรา ๓๕ ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง 
ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๑๐  ผู�ใดมิได�เป3นลูกจ�างซึ่งทําหน�าท่ีเก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางาน

กับนายจ�างในประเทศที่ได�จดทะเบียนตามมาตรา ๓๕ แต�ได�ดําเนินการเกี่ยวกับการนําคนต�างด�าว
มาทํางานกับนายจ�างในประเทศ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป4 หรือปรับไม�เกินหกแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๑  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง

หรือวรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป4 และปรับห�าเท�าของเงินหรือทรัพยDสินอย�างอ่ืนท่ีเรียก
หรือรับไว�จากนายจ�างหรือคนต�างด�าว หรือค�าบริการหรือค�าใช�จ�ายท่ีเรียกเกินกว�าอัตราท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๒  ผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๕ ต�องระวางโทษปรับสองหม่ืนบาท และปรับอีก

ไม�เกินวันละห�าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXนอยู� 
 
มาตรา ๑๑๓  นายจ�างผู�ใดนําคนต�างด�าวมาทํางานกับตนในประเทศโดยไม�ได�รับ

อนุญาตตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท
ต�อการนําคนต�างด�าวมาทํางานหน่ึงคน หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔  นายจ�างผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๙ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน 

หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาทต�อการเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยDสินใด ๆ จากคนต�างด�าวหนึ่งคน 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๕  นายจ�างผู�ใดไม�แจ�งต�ออธิบดีเม่ือคนต�างด�าวไม�ได�ทํางานกับตนแล�ว 

ตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาทต�อคน
ต�างด�าวหน่ึงคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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นายจ�างผู�ใดไม�แจ�งต�ออธิบดีภายหลังจากที่ได�จัดส�งคนต�างด�าวกลับไปยังประเทศ
ต�นทางแล�วตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๑ วรรคสาม ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท
ต�อคนต�างด�าวหน่ึงคน 

 
มาตรา ๑๑๖  นายจ�างผู �ใดไม�จัดส�งคนต�างด�าวกลับไปยังประเทศต�นทาง ตาม

มาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๑ วรรคสาม ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาทต�อคนต�างด�าว
หน่ึงคน 

 
มาตรา ๑๑๗  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานผู�ใดไม�แจ�งต�ออธิบดีภายหลัง

จากที่ได�ส�งคนต�างด�าวซึ่งไม�ได�ทํางานกับนายจ�างกลับไปยังประเทศต�นทางแล�วตามมาตรา ๕๓ 
วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาทต�อคนต�างด�าวหน่ึงคน 

 
มาตรา ๑๑๘  ผู�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานผู�ใดไม�จัดส�งคนต�างด�าวซึ่ง

ไม�ได�ทํางานกับนายจ�างกลับไปยังประเทศต�นทางตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษปรับไม�เกิน
สองแสนบาทต�อคนต�างด�าวหน่ึงคน 

 
มาตรา ๑๑๙๔  คนต�างด�าวผู�ใดทํางานโดยไม�ได�มีหนังสือแจ�งให�นายทะเบียนทราบ

ตามมาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๐  ผู�รับอนุญาตให�ทํางานผู�ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต�องระวางโทษปรับ

ไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๒๑  ผู�รับอนุญาตให�ทํางานผู�ใดทํางานอันเป3นการฝWาฝXนมาตรา ๗๐ 

ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๒๕  ผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๗๒ ต�องระวางโทษปรับต้ังแต�สี่แสนบาทถึงแปด

แสนบาทต�อคนต�างด�าวท่ีจ�างหน่ึงคน 
 
มาตรา ๑๒๓  ผู�ใดฝWาฝXนมาตรา ๗๓ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสี่แสนบาทต�อ

คนต�างด�าวหน่ึงคน 
 

                                                 
๔ คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก�ไข

ข�อขัดข�องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว ข�อ ๑ ให�มาตรา ๑๑๙ มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป3นต�นไป 

๕ คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก�ไข
ข�อขัดข�องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว ข�อ ๑ ให�มาตรา ๑๒๒ มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป3นต�นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๑๒๔  นายจ�างผู�ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ ต�องระวางโทษปรับไม�เกิน
หน่ึงแสนบาท 

 
มาตรา ๑๒๕  ผู �ใดไม�มาชี้แจงข�อเท็จจริงหรือไม�ส�งเอกสารหรือหลักฐานตาม

มาตรา ๙๘ (๑) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๖  ผู�ใดขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๙๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป4 หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๗  ผู�ใดไม�อํานวยความสะดวกตามมาตรา ๙๘ วรรคสาม ต�องระวางโทษ

ปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๒๘  ผู�ใดหลอกลวงผู�อื่นว�าสามารถนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�าง

ในประเทศ หรือสามารถหาลูกจ�างซึ่งเป3นคนต�างด�าวให�กับนายจ�าง และโดยการหลอกลวงดังว�านั้น 
ได�ไปซึ่งเงินหรือทรัพยDสินหรือประโยชนDอื่นใดจากผู�ถูกหลอกลวง ต�องระวางโทษจําคุกตั้งแต�สามป4
ถึงสิบป4 หรือปรับต้ังแต�หกแสนบาทถึงหน่ึงล�านบาทต�อคนต�างด�าวหน่ึงคน หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ได�กระทําโดยร�วมกันต้ังแต�สามคนข้ึนไป หรือ
โดยสมาชิกขององคDกรอาชญากรรมตามกฎหมายว�าด�วยการปTองกันและปราบปรามการค�ามนุษยD 
ต�องระวางโทษหนักกว�าโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ก่ึงหน่ึง 

 
มาตรา ๑๒๙  ผู�ใดสนับสนุนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๘ ไม�ว�าการกระทํา

ของตัวการจะได�กระทํานอกราชอาณาจักรหรือไม� ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป4ถึงสามป4 หรือ
ปรับต้ังแต�สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  การเรียกร�องทรัพยDสินหรือราคาท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ แทนผู�เสียหาย พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟTอง
คดีอาญา หรือจะย่ืนคําร�องในภายหลังขณะท่ีคดีอาญาน้ันยังอยู�ในระหว�างการพิจารณาของศาลช้ันต�น
ก็ได�  ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของผู�เสียหายท่ีจะย่ืนคําร�องเพ่ือเรียกร�องทรัพยDสินหรือราคาท่ีสูญเสียไปเพ่ิมเติมได�
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก�อนท่ีศาลจะมีคําวินิจฉัยช้ีขาดคดี 

ในกรณีที่ไม�มีคําขอให�ใช�ทรัพยDสินหรือราคาที่สูญเสียไปตามวรรคหนึ่ง หากศาลมี
คําพิพากษาลงโทษจําเลย ศาลจะสั่งในคําพิพากษาคดีอาญาให�จําเลยใช�ทรัพยDสินหรือราคาท่ีสูญเสียไป
แก�ผู�เสียหายตามท่ีเห็นสมควรก็ได� คําสั่งดังกล�าวไม�กระทบถึงสิทธิของผู�เสียหายในอันท่ีจะฟTองจําเลย
เป3นคดีแพ�งเพ่ือเรียกเอาทรัพยDสินหรือราคาท่ีสูญเสียไปในส�วนท่ียังขาดอยู� 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู�ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคนต�างด�าวไว� 

ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๑๓๒  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป3นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม�สั่งการ หรือไม�กระทําการอันเป3น
หน�าท่ีที่ต�องกระทําของกรรมการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
ผู�น้ันต�องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๑๓๓  บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให�

อธิบดีหรือผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบดังต�อไปน้ี 
(๑) อธิบดีสําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู�ว�าราชการจังหวัดสําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดน้ัน 
ในกรณีท่ีมีการสอบสวน ถ�าพนักงานสอบสวนพบว�าบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชกําหนดน้ีที่มีโทษอยู�ในเกณฑDที่จะทําการเปรียบเทียบได� และบุคคลน้ันยินยอมให�เปรียบเทียบ 
ให�พนักงานสอบสวนส�งเร่ืองให�อธิบดีหรือผู�ว�าราชการจังหวัด แล�วแต�กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ี
บุคคลน้ันยินยอมให�เปรียบเทียบ 

เม่ือผู�กระทําผิดได�ชําระเงินค�าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาท่ีกําหนด
แต�ไม�เกินสามสิบวันแล�ว ให�ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๓๔  ในระหว�างท่ียังมิได�มีประกาศท่ีออกตามมาตรา ๗ ให�นายทะเบียน
อนุญาตให�คนต�างด�าวทํางานใด ๆ ได� เว�นแต�งานท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความใน
มาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๓๕  คนต�างด�าวผู�ใดได�รับใบอนุญาตทํางานหรือได�รับการผ�อนผันให�ทํางาน

ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู�ในวันก�อนวันที่พระราชกําหนดน้ี
ใช�บังคับ ให�ถือว�าได�รับใบอนุญาตทํางานหรือได�รับการผ�อนผันให�ทํางานตามพระราชกําหนดน้ี 

ใบอนุญาตทํางานท่ีออกให�ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๒ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ให�ใช�ได�ต�อไปจนกว�าจะสิ้นอายุใบอนุญาตทํางานน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๖  นายจ�างผู�ใดได�รับอนุญาตให�นําคนต�างด�าวมาทํางานกับตนในประเทศ

ตามพระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให�ดําเนินการ
นําคนต�างด�าวมาทํางานกับตนเองในประเทศได�ต�อไป 

 
มาตรา ๑๓๗  ผู�ได�รับใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศตาม

พระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู�ก�อนวันท่ีพระราช
กําหนดน้ีใช�บังคับ ให�ถือว�าได�รับใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานตามพระราชกําหนดน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ในกรณีที่ผู �ได�รับใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศตาม
วรรคหน่ึง ประสงคDจะนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศภายหลังจากวันท่ีพระราชกําหนด
น้ีใช�บังคับ ต�องปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ีก�อนนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 

 
มาตรา ๑๓๘  บรรดาคําขอท่ีได�ย่ืนไว�ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก�อนวันท่ีพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ ให�ถือว�าเป3นคําขอท่ีได�ย่ืนไว�ตามพระราชกําหนดน้ี และให�อธิบดี
เรียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอท่ีกําหนดไว�ตามพระราชกําหนดน้ีให�ครบถ�วน 

 
มาตรา ๑๓๙  บรรดาคําอุทธรณDที่ได�ยื่นไว�ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคน

ต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�อนวันท่ีพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ ให�ถือว�าเป3นคําอุทธรณDท่ีได�ย่ืนไว�ตามพระราช
กําหนดน้ี 

 
มาตรา ๑๔๐  ให�โอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ ความรับผิด ทรัพยDสิน และหน้ีสินของ

กองทุนเพื่อการส�งคนต�างด�าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป3นของกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าวตาม
พระราชกําหนดน้ี 

 
มาตรา ๑๔๑  ในวาระเร่ิมแรก ให�คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต�างด�าวประกอบด�วยกรรมการโดยตําแหน�งตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราช
กําหนดน้ีไปพลางก�อนจนกว�าจะมีการแต�งต้ังกรรมการผู�แทนองคDกรลูกจ�าง และกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิตามพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ ต�องไม�เกินหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต�วันที่พระราชกําหนดน้ี
ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๔๒  ในวาระเร่ิมแรก ให�คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต�างด�าวประกอบด�วยกรรมการโดยตําแหน�งตามมาตรา ๗๘ ปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราช
กําหนดนี้ไปพลางก�อนจนกว�าจะมีการแต�งตั้งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามพระราชกําหนดนี้  ทั้งน้ี 
ต�องไม�เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๔๓  ลูกจ�างซึ่งถูกหักเงินค�าจ�างและนําส�งเข�ากองทุนเพ่ือการส�งคนต�างด�าว

กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�อนวันท่ี
พระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ และเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค�าใช�จ�ายของตนเอง ให�มี
สิทธิได�รับเงินท่ีถูกหักไว�คืนภายในสองป4นับจากวันท่ีเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม�ขอรับ
เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนดให�เงินดังกล�าวตกเป3นของกองทุน 

 
มาตรา ๑๔๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเกิดข้ึนก�อนวันท่ีพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ และเป3นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ให�คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานแต�งต้ังตามมาตรา ๕๖ แห�ง
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีได�รับการแต�งต้ังอยู�ก�อนวันท่ีพระราช
กําหนดน้ีใช�บังคับมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีเกิดข้ึนน้ันได� 

บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีเกิดข้ึนก�อนวันท่ีพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ และเป3นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได� 
ให�อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู�ว�าราชการจังหวัดตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๖๑ แห�งพระราช
กําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดท่ีเกิดข้ึนน้ันได� 

 
มาตรา ๑๔๕  บรรดากฎหรือคําสั่งใด ๆ ท่ีได�ออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความ

พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ ให�ยังคงใช�บังคับได�ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือ
แย�งกับพระราชกําหนดน้ี จนกว�าจะมีกฎหรือคําสั่งใด ๆ ท่ีออกตามพระราชกําหนดน้ีใช�บังคับ 

 
 

ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธD  จันทรDโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค�าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๒) การต�ออายุใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน  คร้ังละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตนําคนต�างด�าวมาทํางาน  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) การอนุญาตให�ย�ายสํานักงาน  คร้ังละ  ๕,๐๐๐  บาท 

หรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว 
(๕) การอนุญาตให�เปลี่ยนผู�จัดการผู�มีอํานาจ  คร้ังละ  ๕,๐๐๐  บาท 

กระทําการแทนนิติบุคคล 
(๖) การจดทะเบียนลูกจ�างซึ่งทําหน�าท่ีเก่ียวกับ  คนละ  ๑,๐๐๐  บาท 

การนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
(๗) บัตรประจําตัวผู�จัดการหรือลูกจ�างซึ่งทําหน�าท่ี  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 

เก่ียวกับการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�าง 
ในประเทศ 

(๘) ใบอนุญาตทํางาน  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๙) การต�ออายุใบอนุญาตทํางาน  คร้ังละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

หรือการขยายระยะเวลาการทํางาน 
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาตทํางาน  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๑๑) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทงาน  คร้ังละ  ๕,๐๐๐  บาท 

นายจ�าง ท�องท่ี หรือเง่ือนไขในการทํางาน 
(๑๒) การจ�างคนต�างด�าว  คนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ค�าย่ืนคําขอ  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๔) การรับรองสําเนาเอกสาร 

(ก) ภาษาไทย  หน�าละ  ๕๐  บาท 
(ข) ภาษาต�างประเทศ  หน�าละ  ๑๐๐  บาท 

(๑๕) การออกหนังสือรับรอง 
(ก) ภาษาไทย  หน�าละ  ๕๐๐  บาท 
(ข) ภาษาต�างประเทศ  หน�าละ  ๑,๐๐๐  บาท 

(๑๖) การแปลภาษาต�างประเทศ  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๗) ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  คร้ังละ  ๑,๐๐๐  บาท 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียม จะกําหนดค�าธรรมเนียมให�แตกต�างกัน 

โดยคํานึงถึงสาขาอาชีพ หรือสาขาอาชีพและท�องท่ีทํางานของคนต�างด�าวก็ได� 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต�างด�าวมาทํางานกับนายจ�างในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทบัญญัติท่ีไม�ครอบคลุมการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าวท้ังระบบ ทําให�
ไม�สามารถแก�ไขป5ญหาแรงงานต�างด�าวได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม�มีการแก�ไขป5ญหาดังกล�าว
อย�างเร�งด�วนจะมีผลกระทบต�อความม่ันคงด�านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  ดังน้ัน 
เพ่ือให�สามารถทําการจัดระเบียบ การปTองกัน การคุ�มครอง การเยียวยา และการใช�บังคับกฎหมาย 
รวมท้ังการส�งเสริมความร�วมมือกับภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว
ได�ทั้งระบบ อันจะเป3นการสร�างความม่ันคงทางด�านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งเป3น
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป3นรีบด�วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได� เพ่ือประโยชนDในอันท่ีจะรักษาความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป3นต�องตราพระราชกําหนดน้ี 
 
คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการช่ัวคราวเพ่ือแก�ไขข�อขัดข�อง
ในการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว๖ 
 

ข�อ ๑  ให�มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๒ แห�งพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป3นต�นไป 

 
ข�อ ๒  ให�นายจ�างและคนต�างด�าวเร�งดําเนินการให�ถูกต�องครบถ�วนตามพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให�แล�วเสร็จก�อนวันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

ในกรณีท่ีคนต�างด�าวผู�ใดมีความจําเป3นต�องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือ
กลับไปยังประเทศต�นทางหรือเดินทางกลับเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชนDในการดําเนินการให�
ถูกต�องตามวรรคหน่ึง ให�คนต�างด�าวผู�น้ันได�รับยกเว�นการดําเนินการเก่ียวกับการเดินทางเข�าหรือออก
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดเป3นการช่ัวคราวโดยการหารือร�วมกับกระทรวงการต�างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

 
ข�อ ๓  ห�ามมิให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเ ก่ียวข�องกับการ

ดําเนินการตามกฎหมายหรือคําสั่งน้ีใช�อํานาจในตําแหน�งโดยมิชอบ หรือกระทําหรือไม�กระทําการ
อย�างใดในตําแหน�งโดยเห็นแก�ทรัพยDสินหรือประโยชนDอ่ืนใด เพ่ือให�ได�มาซึ่งทรัพยDสินหรือประโยชนD
อ่ืนใดแก�ตนเองหรือผู�อ่ืน ในกรณีที่ปรากฏว�ามีการกระทําการเพิกเฉยหรือละเลยไม�กระทําการหรือ
งดเว�นกระทําการของพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใด ให�ผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุของเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น้ันดําเนินการทางแพ�ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ�าหน�าท่ี
หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น้ันอย�างรวดเร็วและเด็ดขาด 

 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง/หน�า ๒๑/๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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ข�อ ๔  ให�กระทรวงแรงงานดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต�างด�าวเพ่ือเสนอต�อคณะรัฐมนตรีให�แล�วเสร็จภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�
วันท่ีคําสั่งน้ีใช�บังคับ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑD วิธีการ และข้ันตอนในการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต�างด�าวอย�างเป3นระบบและสอดคล�องกับมาตรฐานสากล เพ่ือประโยชนDในการปTองกัน
การค�ามนุษยD และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการแก�ผู�เก่ียวข�องทุกภาคส�วนโดยให�กระทรวง
แรงงานเสนอรายงานผลการดําเนินการต�อนายกรัฐมนตรีทราบเป3นประจําทุกเดือน 

ในการพิจารณาจัดทําร�างกฎหมายตามวรรคหน่ึงและอนุบัญญัติท่ีออกตามความใน
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให�กระทรวงแรงงานรับฟ5ง
ความคิดเห็นของผู�เก่ียวข�องและนํามาประกอบการพิจารณาด�วย 

 
ข�อ ๕  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให�คณะรักษา

ความสงบแห�งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได� 
 
ข�อ ๖  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป3นต�นไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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วิชพงษD/จัดทํา 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 


