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การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วย

การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

  
พระราชก าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
พระราชก าหนดนี้มีสาระส าคัญเป็นการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศและการท างาน
ของคนต่างด้าว และให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวซึ่งมีอ านาจก าหนด
นโยบายและก ากับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ซึ่งพระราชก าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการที่มีผล
เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลใน
การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดย
มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้า วให้
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  



มาตรา 1  พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560” 

  
มาตรา 21  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

(2) พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

  
มาตรา 4  พระราชก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

เฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(1) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 

(2) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล 

(3) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ 

(4) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพ่ือมาท างานประจ าอยู่กับบุคคลตาม (1) (2) 
หรือ (3) 

(5) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(6)2 บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นครั้งคราวเพ่ือจัดหรือร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น บรรยาย หรือสาธิต
ในการประชุม การอบรม ดูงาน หรือสัมมนา หรือการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม หรือการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืน
ใด ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ในการก าหนดดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

(7)3 บุคคลซึ่งเข้ามาเพ่ือประกอบการหรือลงทุนหรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือทักษะสูง 
อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

(8)4 ผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 65 ก/หน้า 1/22 มิถุนายน 2560 
2 มาตรา 4 (6) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
3 มาตรา 4 (7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
4 มาตรา 4 (8) เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 5  ในพระราชก าหนดนี้ 
“การน าคนต่างด้าวมาท างาน”5 หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ เพ่ือน าคนต่างด้าวเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพ่ือท างาน 

“ท างาน”6 หมายความว่า การประกอบอาชีพใด ๆ ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง
การประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศกับตนด้วย 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง 

“ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน”7 หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการน าคนต่าง
ด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

“ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน”8 หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน  

“ใบอนุญาตท างาน” หมายความว่า ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

“ผู้รับอนุญาตให้ท างาน” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างาน 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานของผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน 

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ให้เป็นการตอบแทนการน าคนต่างด้าว
มาท างาน 

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าวมาท างาน 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 
                                                           
5 มาตรา 5 นยิามค าว่า “การน าคนต่างด้าวมาท างาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2561 
6 มาตรา 5 นยิามค าว่า “ท างาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
7 มาตรา 5 นยิามค าว่า “ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 
8 มาตรา 5 นยิามค าว่า “ผู้รับอนุญาตใหน้ าคนต่างด้าวมาท างาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2561 



“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะ
ของอธิบดี เพ่ือออกใบอนุญาตท างานและปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชก าหนดนี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  
มาตรา 5/19  การใดที่พระราชก าหนดนี้บัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีก าหนด การออกกฎกระทรวงหรือการก าหนดนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และต้องก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกข้ันตอน 

ในกรณีที่พระราชก าหนดนี้บัญญัติให้ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งให้อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ ให้อธิบดีก าหนดวิธีการแจ้งให้ผู้แจ้งสามารถด าเนินการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยอาจท าเป็น
หนังสือ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด ที่ประชาชนสามารถด าเนินการได้โดยไม่เกิดภาระเกิน
สมควร และต้องก าหนดระยะเวลาที่อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตอบรับการแจ้งนั้นไว้ด้วย 

  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชก าหนดนี้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน หรือออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 710  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดให้งานใดเป็นงาน

ที่ห้ามคนต่างด้าวท าก็ได้ โดยจะห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
การก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและ

วิชาชีพของคนไทย การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ รวมตลอดทั้งความผูกพันหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ ในลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ประกอบด้วย 

                                                           
9 มาตรา 5/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
10 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 811  ห้ามคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท า
ได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา 912  ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวท างานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างานหรือให้คนต่าง

ด้าวท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้ 
  
มาตรา 1013  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 1114  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย ให้

กรมการจัดหางานประกาศรับคนหางานที่มีสัญชาติไทยและขึ้นทะเบียนผู้สมัครไว้ และให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประจ าทุกวัน 

ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเพ่ือท างานประเภทที่มีคนหางานที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเพื่อ
ท างานในประเภทและท้องที่เดียวกันไว้กับกรมการจัดหางาน ถ้าจ านวนคนท างานดังกล่าวมีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ให้จ้าง
คนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  ทั้งนี้ เว้นแต่จะช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ 

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยจะก าหนดเป็น
ค่าธรรมเนียมต่อจ านวนคนต่างด้าวที่มิได้เป็นไปตามท่ีก าหนดตามวรรคสองก็ได้ 

การนับจ านวนคนต่างด้าวตามวรรคสอง ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานตามมาตรา 
63/1 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต้องเสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท่าของจ านวนค่าธรรมเนียมที่
ต้องช าระ 

ความในมาตรานี้จะใช้บังคับแก่งานใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา 1215  (ยกเลิก) 
มาตรา 1316  ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท างาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคน

ต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นาย

                                                           
11 มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
12 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256 
13 มาตรา 10 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
14 มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
15 มาตรา 12 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
16 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคน
ต่างด้าวนั้นด้วย 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 1417  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง 

หรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาต
ให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนด
นี้ในกรณีใด ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา 1518  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 16  บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับคน

ต่างด้าว ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง หรือนายจ้างกับคนต่างด้าว อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่
ตามพระราชก าหนดนี้ หรือเก่ียวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลแรงงาน 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 

  
มาตรา 17  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
แรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู ้อ านวยการส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ ผู ้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานสภาหอการค้าไทย 
และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนองค์กรลูกจ้างซึ่งอธิบดีเสนอชื่อ

                                                           
17 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
18 มาตรา 15 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน
แรงงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการ
จัดหางาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 18  กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(6) ไม่เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

  
มาตรา 19  กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสามปี 
ในระหว่างที่กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วย

เหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา 20  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 



(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 18 

  
มาตรา 21  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว โดยมีการ

ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท างานของคนต่างด้าว รวมทั้งก าหนดแนวทางและ
เป้าหมายในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

(2) พิจารณาและเสนอให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและ
การแก้ไขปัญหาการท างานของคนต่างด้าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 

(3) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายที่ได้จัดท าตาม (1) ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการและก ากับการให้ เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว 

  
มาตรา 22  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
  

หมวด 3 

การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

 

มาตรา 23  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

(2) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 

  



มาตรา 2419  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 25  ห้ามผู้ใดโฆษณาการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่เป็นผู้รับ

อนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน 

  
ส่วนที่ 2 

การประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

 

  
มาตรา 26  ห้ามผู้ใดประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 27  ผู้ขออนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท 

(2) มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนทุนทั้งหมด และจะต้องมี
จ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เว้นแต่ใน กรณีที่มีสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น 

(3) มีส านักงานอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน และไม่เป็นสถานที่
ต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(4) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตน า
คนต่างด้าวมาท างาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน ตามพระราชก าหนดนี้ 

(5) ไม่เป็นผู ้รับอนุญาต ไม่เป็นผู ้อยู ่ระหว่างถูกสั ่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

                                                           
19 มาตรา 24 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



(6) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน หรือไม่
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 

(7) มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสัญชาติไทย 

(ข) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(ค) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้น าคนต่าง

ด้าวมาท างาน หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานตามพระราชก าหนดนี้ 
(ง) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต หรือในขณะที่

นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

(จ) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 

(ฉ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(ช) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(ซ) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท า

โดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชก าหนดนี้ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

  
มาตรา 28  ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้า

ล้านบาทไว้กับอธิบดี เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ
ตามพระราชก าหนดนี้ ก่อนที่อธิบดีจะอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานวางไว้ตามวรรคหนึ่งลดลงเพราะได้
จ่ายไปตามพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานวางหลักประกันเพ่ิม
จนครบจ านวนเงินที่ก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 
การเรียกหลักประกันเพ่ิม การวางหลักประกันเพ่ิม และการรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง20 

  

                                                           
20 มาตรา 28 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 2921  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 3022  ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานตามมาตรา 26 ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน แต่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีตาม
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมา
ท างาน ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าจะไดร้ับแจ้งการไม่อนุญาตจากอธิบดี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ภายในหกสิบวันนับแต่วัน
เริ่มต้นระยะเวลาของปีที่สองของอายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานนั้นและของปีต่อไป  โดยจะช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และเมื่อช าระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ
พร้อมส าเนาหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น 

ถ้าผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายในก าหนดเวลาตามวรรค
ห้า อธิบดีจะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานตามมาตรา 86 ก็ได้ 

  
มาตรา 31  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าคนต่าง

ด้าวมาท างานในกรณีที่ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดดังกล่าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน และการออกใบแทนใบอนุญาตน าคนต่าง
ด้าวมาท างาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 32  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องแสดงใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานไว้

ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน 

  

                                                           
21 มาตรา 29 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
22 มาตรา 30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 3323  ผู ้ร ับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานที ่ประสงค์จะย้ายส านักงานหรือตั้ง
ส านักงานชั่วคราวที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
มาตรา 3424  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคล ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
มาตรา 3525  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องแจ้งจ านวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งท า

หน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้จัดการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าว
มาท างานของผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องมีบัตรประจ าตัว พร้อมส าเนาใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมา
ท างาน และสามารถแสดงความมีอยู่ของบัตรประจ าตัวและใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ 

บัตรประจ าตัวต้องท าตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 3626  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 3727  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 38  หลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานวางไว้ตามมาตรา  28 ไม่อยู่ใน

ความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจการน า
คนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ หรือผู ้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานเลิกประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวแล้ว แต่ยังมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก าหนดนี้ 

ภายใต้บังคับมาตรา 55 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานเลิกประกอบธุรกิจการ
น าคนต่างด้าวมาท างาน และไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก าหนดนี้ ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว
มาท างานยื่นค าขอรับหลักประกันคืนต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมา

                                                           
23 มาตรา 33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
24 มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
25 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
26 มาตรา 36 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
27 มาตรา 37 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ท างานไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก าหนดนี้ ให้แจ้งแก่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานเป็น
หนังสือเพ่ือมารับหลักประกันคืน28 

ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากอธิบดี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่รับหลักประกันคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 3929  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 4030  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 4131  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานจะน าคนต่างด้าวมาท างานได้เฉพาะเมื่อมี

สัญญาน าคนต่างด้าวมาท างานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าว พร้อมทั้งรายชื่อ สัญชาติ และเลขที่หนังสือ
เดินทางของคนต่างด้าว และนายจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง และ
จะน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานได้เฉพาะตามจ านวนและตามรายชื่อดังกล่าว 

สัญญาน าคนต่างด้าวมาท างานตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่อธิบดีก าหนด 

เมื่อจะน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานส่งส าเนาสัญญากับผู้
ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียน และในกรณีจ าเป็นจะขอให้นายทะเบียนรับรอง
สัญญาและความมีอยู่จริงของนายจ้างและงานของนายจ้างให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นเมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้ออกหนังสือรับรองให้ และเม่ือได้รับรายชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่จะมาท างาน
แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนทราบและให้นายทะเบียน
แจ้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

เมื่อได้แจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนตามวรรคสามแล้ว ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานจะ
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวที่จะเข้ามาตามที่แจ้งไว้ตามวรรคสามก็ได้  

  
มาตรา 4232  ในการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ห้ามผู้รับอนุญาตให้น าคนต่าง

ด้าวมาท างานหรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างาน เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด

                                                           
28 มาตรา 38 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
29 มาตรา 39 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
30 มาตรา 40 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
31 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
32 มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



จากนายจ้างหรือคนต่างด้าว เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนายจ้างตามรายการและอัตราที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 4333  เมื่อผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานได้น าคนต่างด้าวส่งมอบให้นายจ้างแล้ว 

ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งมอบคนต่างด้าวให้นายจ้าง  ทั้งนี้ ตามรายการที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 44  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ต้องใช้ชื่อ ค าแสดงชื่อ หรือค าอ่ืนใดในการ

ประกอบธุรกิจว่า “บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ” และจะใช้ถ้อยค าหรืออักษรต่างประเทศอ่ืนที่มี
ความหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 45  ห้ามผู้ใดนอกจากผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ใช้ชื่อ ค าแสดงชื่อ หรือค า

อ่ืนใดในทางธุรกิจว่า “บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ” หรือใช้ค าหรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมาย
ในท านองเดียวกัน 

  
ส่วนที่ 3 

นายจ้างน าคนต่างด้าวมาท างานกับตนในประเทศ 

 

  
มาตรา 4634  นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงผู้ใดประสงค์

จะน าคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท างานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทย
ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบจ านวนประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ งานที่ประสงค์
จะให้คนต่างด้าวมาท า และรายการอื่นตามที่อธิบดีก าหนด ในกรณีที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา 11 
ให้นายจ้างด าเนินการต่อไปเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 

ในกรณีที่ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมหรือได้ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ นายจ้าง
ด าเนินการเพ่ือให้ทราบชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาท างาน และแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ และให้นายทะเบียนแจ้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  ในการนี้ อธิบดีจะก าหนดให้นายจ้างที่น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานประเภทที่ก าหนดวางหลักประกันเพ่ือ
ประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ การวางหลักประกัน อัตราของหลักประกัน การ
                                                           
33 มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
34 มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



เก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การ เปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพ่ิม การวาง
หลักประกันเพ่ิม และการรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ก่อนคนต่างด้าวเข้าท างานกับนายจ้าง ให้นายจ้างจัดท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือ โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามที่อธิบดีก าหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที ่ท าการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ และส าเนาสัญญาจ้างดังกล่าวเพ่ือให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้   ทั้งนี้ เมื่อคน
ต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกจาก
งาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมา
ค่าแรงที่ประสงค์จะน าคนต่างด้าวจากประเทศอ่ืนที่ประเทศไทยมิได้มีความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่ท าไว้กับ
รัฐบาลต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 47  ในกรณีหลักประกันที่นายจ้างวางไว้ตามมาตรา 46 ลดลงเพราะได้จ่ายไปตามพระราช

ก าหนดนี้ และนายจ้างยังมีภาระต้องรับผิดชอบตามพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างวาง
หลักประกันเพ่ิมจนครบจ านวนเงินที่ก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

นายจ้างผู้ใดไม่วางหลักประกันเพ่ิมภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องช าระเงินเพ่ิมอีกร้อยละ
สองต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ้วน 

  
มาตรา 48  ในกรณีที่นายจ้างขอรับหลักประกันคืน นายจ้างต้องไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตาม

พระราชก าหนดนี้  ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างได้ขอรับหลักประกันคืน ให้อธิบดีตรวจสอบว่านายจ้างไม่มีความรับผิดที่ต้อง
ชดใช้ตามพระราชก าหนดนี้ แล้วจึงแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างมารับหลักประกันคืน 

ในกรณีที ่นายจ ้างไม ่ร ับหลักประกันคืนภายในห้าป ีน ับแต่ว ันที ่ได ้ร ับแจ ้งจากอธ ิบด ี ให้
หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 4935  นายจ้างซึ่งเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนในประเทศจะเรียกหรือรับเงินหรือ

ทรัพย์สินอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานจากคนต่างด้าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาต
ท างาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท านองเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ให้นายจ้างหักได้จากค่าจ้าง ค่ าล่วงเวลา ค่า
ท างานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่าย
จริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน  

                                                           
35 มาตรา 49 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงว่านายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ลูกจ้าง และนายจ้างได้
ออกค่าเดินทางให้ก่อน ให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามวรรคหนึ่งได้ 

  
ส่วนที่ 4 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

 

มาตรา 5036  เมื่อผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานได้น าคนต่างด้าวมาส่งมอบให้นายจ้าง
ตามมาตรา 43 แล้ว ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ให้นายจ้างแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานและนาย
ทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(1) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าท างาน 

(2) คนต่างด้าวไม่ยินยอมท างานกับนายจ้าง 

(3) คนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (1) หรือ (3) เฉพาะที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง และคนต่างด้าวนั้นประสงค์จะ
ท างานกับนายจ้างรายอ่ืน ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานอาจจัดให้คนต่างด้าวท างานกับนายจ้างรายอ่ืนได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างไม่รับเข้าท างาน แต่ระยะเวลาการท างานกับนายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกิน
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาน าคนต่างด้าวมาท างาน 

ในกรณีตาม (2) เฉพาะที่เป็นความผิดของนายจ้าง ให้น ามาตรา 51 และมาตรา 52 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

เมื่อผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นประการใด 
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (1) หรือ (2) และคนต่างด้าวนั้นไม่ได้ท างานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง และให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน
เจ็ดวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาการท างานกับนายจ้างรายใหม่ และส่งหลักฐานการออกนอกราชอาณาจักรของคน
ต่างด้าวดังกล่าวให้นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งคนต่างด้าวนั้นกลับ ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการดังกล่าว
ได้ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาการท างานกับนายจ้างรายใหม่ และให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการเพ่ือให้มีการส่ง
คนต่างด้าวนั้นออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว ในกรณีเช่นนั้นผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องเป็นผู้ออก

                                                           
36 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ต ารวจ ไม่เกิน
อัตราที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ส่งหลักฐานการออกนอกราชอาณาจักรภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคห้า ให้ช าระค่าปรับทางปกครองต่อนายทะเบียนวันละหนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 

  
มาตรา 5137  คนต่างด้าวที่ท างานกับนายจ้างตามมาตรา 43 หรือมาตรา 46 ถ้าออกจาก

งานก่อนครบสัญญาจ้าง จะท างานกับนายจ้างอ่ืนใดมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจาก
งานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือได้ช าระค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตท างานให้ใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตท างานเพ่ือแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้าง  

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน าคนต่างด้าวนั้นมาท างานค านวณตาม
สัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นท างานไปแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง และออกจากงานใน
ระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่ 

  
มาตรา 5238  คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา 51 ต้องท างานกับนายจ้างรายใหม่

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม และในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นท างานประเภทที่นายจ้าง
ต้องวางหลักประกันตามมาตรา 46 นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกันต่ออธิบดีตามมาตรา 46 ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น 

  
มาตรา 5339  คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา 51 หรือคนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิ

เปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ท างานกับนายจ้างรายอ่ืนภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 52 ให้ใบอนุญาตท างานของคน
ต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน หรือพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา 52 แล้วแต่กรณี 
และให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง 

ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา 
46 หรือมาตรา 52 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งกลับไปยังประเทศต้นทาง 
แล้วแต่กรณี  
                                                           
37 มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
38 มาตรา 52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
39 มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 5440  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 5541  เมื่อคนต่างด้าวที่ท างานกับนายจ้างตามมาตรา 43 หรือมาตรา 46 ท างานจนครบ

ก าหนดตามสัญญาการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศหรือสัญญาจ้างแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคน
ต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา  46 หรือมาตรา 52 จัดส่งคนต่างด้าวนั้น
กลับไปยังประเทศต้นทาง เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นจะท างานกับนายจ้างรายใหม่
ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 52 

ให้น าความในมาตรา 50 วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับแก่การจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานเลิกประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างาน ให้
นายทะเบียนคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน เมื่อผู้รับอนุญาตดังกล่าวแสดงหลักฐาน
ว่าได้ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสองปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานยังไม่สามารถแสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าว
กลับต่อนายทะเบียนได้ ให้หลักประกันนั ้นตก เป็นของกองทุนเพ่ือใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวออกนอก
ราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานแสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับได้เพียง
บางส่วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีคืนหลักประกันให้ตามอัตราส่วนและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 5642  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามความในหมวดนี้ และต้องถูกส่งตัวกลับไปยัง

ประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอ่ืน ให้หน่วยงานที่ด าเนินการส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับจากผู้รับอนุญาตให้น าคนต่าง
ด้าวมาท างานหรือนายจ้างที่วางหลักประกันได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้างมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่
หน่วยงานตามวรรคหนึ่งก าหนด ให้อธิบดีหักเงินจ านวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้เพ่ือคืนให้แก่หน่วยงานที่
ด าเนินการส่งคนต่างด้าวดังกล่าวกลับไปยังประเทศต้นทาง 

  
มาตรา 5743  คนต่างด้าวซึ ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู ้ร ับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมา

ท างานหรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 อาจเข้ามอบตัวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขอให้จัดส่ง

                                                           
40 มาตรา 54 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
41 มาตรา 55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
42 มาตรา 56 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
43 มาตรา 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



คนต่างด้าวกลับประเทศ และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับประเทศ
โดยเร็ว และให้น าความในมาตรา 58 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 5844  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วาง

หลักประกันตามมาตรา 46 หรือมาตรา 52 ไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทางตามบทบัญญัติใน
ส่วนนี้ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นคนต่างด้าวดังกล่าว ให้ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวนั้น
กลับไปยังประเทศต้นทาง 

ในการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนไปก่อน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้าง
ตามวรรคหนึ่งมาช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ า
เป็นภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้น าเงินมาช าระคืนภายในก าหนดเวลาให้อธิบดีหักเงินจ านวน
ดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้างดังกล่าวได้วางไว้ แล้วแต่กรณี  

เมื่อได้ด าเนินการหักหลักประกันตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว
มาท างานหรือนายจ้างทราบโดยไม่ชักช้า 

  
หมวด 4 

การท างานของคนต่างด้าว 

 

  
มาตรา 5945  คนต่างด ้าวซึ ่งม ีถิ ่นที ่อยู ่ในราชอาณาจักรหร ือได ้ร ับอนุญาตให้เข ้ามา ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมิ ใช่เพ่ือการท่องเที่ยวหรือการเดินทางผ่าน
ราชอาณาจักร จะท างานได้ก็แต่เฉพาะงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท าตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และต้อง
ได้รับใบอนุญาตท างาน 

ภายใต้บังคับมาตรา 60 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตท างานตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น
ค าขออนุญาตต่อนายทะเบียน และในกรณีที่มีนายจ้างแล้วให้ระบุชื่อนายจ้างด้วย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยจะก าหนดให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และใบอนุญาตท างานให้มี
อายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท างาน 

                                                           
44 มาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
45 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ในกฎกระทรวงตามวรรคสามต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจนถึง
วันที่ออกใบอนุญาตท างานไว้ด้วยซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันท าการ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาต
ท างานให้ได้ภายในก าหนดเวลา ให้รัฐมนตรีหรืออธิบดีด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ในกรณี
ที่การไม่ออกใบอนุญาตท างานนั้นเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย และให้มีการ
ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ผู้รับอนุญาตให้ท างานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิท างานที่มิได้มีประกาศห้าม
คนต่างด้าวท าตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งได้ทุกชนิด 

  
มาตรา 6046  คนต่างด้าวซึ่ งอยู่นอกราชอาณาจักรผู้ ใดประสงค์จะขออนุญาตท างาน ใน

ราชอาณาจักร อาจยื่นค าขออนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
นายจ้างผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท างานในกิจการของตนในราชอาณาจักร จะยื่นค าขอ

อนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวก็ได้ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตท างานและค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 6147  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมือง เพ่ือท างานอันมีลักษณะจ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลาท างานให้เสร็จสิ้นภายในสิบ
ห้าวัน จะท างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

งานอันมีลักษณะจ าเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

คนต่างด้าวที่ท างานตามวรรคหนึ่ง หากไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดดังกล่าว อาจขอขยายเวลาได้
ไม่เกินสิบห้าวันโดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนครบก าหนดดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม และการออกหนังสือรับแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 6248  เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว
แจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

                                                           
46 มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
47 มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
48 มาตรา 62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และในระหว่างที่ด าเนินการ ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งท างานไปพลางก่อนได้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 68 

การออกใบอนุญาตท างานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา 7 และใบอนุญาตท างาน ให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาท างานตามกฎหมายนั้น 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ท างานได้รับการขยายระยะเวลาท างานตามกฎหมายนั้น ๆ ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการขยายระยะเวลาท างานนั้นต่อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบที่อธิบดี
ประกาศก าหนด และให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตท างาน 

  
มาตรา 6349  คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพ่ือท างานตาม

ประเภทที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยค านึงถึง
ความมั่นคงของชาติ ผลกระทบต่อสังคม และมนุษยธรรม 

(1) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่
แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับ
อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา 63/2 

การขออนุญาตท างานและการออกใบอนุญาตท างานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาตท างานให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท างาน และให้ต่ออายุใบอนุญาตท างานได้เท่าที่จ าเป็นแต่ไม่เกินครั้งละ
หนึ่งปี 

เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวผู้ใดแล้ว ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ 

ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งว่า ยังมิได้เนรเทศหรือส่งตัว
กลับ หรือไม่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ให้นายทะเบียนมีอ านาจต่ออายุ
ใบอนุญาตท างานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอจากคนต่างด้าวได้และเมื่อได้ต่ออายุใบอนุญาตท างานแล้ว 
ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ  

                                                           
49 มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 63/150  คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพ่ือท างานได้ 
(1) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 

2515 หรือตามกฎหมายอื่น 

(2) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 
13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

(3) คนต่างด้าวซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(4) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจ าตัวตามระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา 7 และมาตรา 11 แต่
คณะรัฐมนตรีจะก าหนดมิให้ท างานบางประเภทหรือท าโดยมีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงของ
ชาติ ผลกระทบต่อสังคม และมนุษยธรรม 

การขออนุญาตท างานและการออกใบอนุญาตท างานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาตท างานให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท างาน 
และให้ต่ออายุใบอนุญาตท างานได้คราวละห้าปี  ทั้งนี้ บุคคลตาม (1) (3) และ(4) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างาน ส าหรับบุคคลตาม (2) จะได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 

  
มาตรา 63/251  ในกรณีที่รัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใด

หรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้น ให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือ
จ าพวกใดไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจ าพวกนั้น
บรรดาที่มิใช่คนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 ขออนุญาตท างานได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะก าหนดประเภทของงานที่
คนต่างด้าวอาจท าได้ไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การขออนุญาตท างานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎกระทรวงนั้นจะก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตท างาน
ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ใบอนุญาตท างานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่ เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ท างาน 

  

                                                           
50 มาตรา 63/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
51 มาตรา 63/2 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 64  คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรอื่นใดท านองเดียวกันที่อธิบดีก าหนด อาจได้รับ อนุญาตจากนาย
ทะเบียนให้ท างานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลและในท้องที่ที่ก าหนดได้52 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้บังคับกับท้องที่ใด ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพ่ือท างานประเภทหรือ
ลักษณะใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขออนุญาตท างานและการออกใบอนุญาตท างานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

วรรคสี่53 (ยกเลิก) 
  
มาตรา 64/154  คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตท างานต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะ

ต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 101 เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตท างาน หรือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 63 ที่นายทะเบียนอนุญาตให้ท างานได้
เป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่การออกใบอนุญาตท างานจ าเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพของคนต่างด้าวก่อน ให้คนต่าง
ด้าวหรือนายจ้างของคนต่างด้าวนั ้นน าคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 

มาตรา 64/255  ผู้รับอนุญาตให้ท างานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง 
สถานที่ท างานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ท า  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้าท างาน และต้องแจ้ง
ทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง 

  
มาตรา 6556  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 6657  (ยกเลิก) 
  

                                                           
52 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
53 มาตรา 64 วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
54 มาตรา 64/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
55 มาตรา 64/2 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
56 มาตรา 65 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
57 มาตรา 66 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 67  ผู้รับอนุญาตให้ท างานซึ่งประสงค์จะท างานต่อไปให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ท างานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตท างานจะสิ้นอายุ 

เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตท างานนั้นท างานไปพลางก่อนจนกว่า
นายทะเบียนจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

ภายใต้บังคับมาตรา 63 และมาตรา 63/1 การต่ออายุใบอนุญาตท างานให้ต่อให้ตามระยะเวลาที่
ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินครั้งละสองปี โดยให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น58 

การขอต่ออายุใบอนุญาตท างานและการต่ออายุใบอนุญาตท างาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 6859  ผู้รับอนุญาตให้ท างานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตท างานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

นายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ 

  
มาตรา 69  ถ้าใบอนุญาตท างานสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาต

ให้ท างานยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตท างานต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุดดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตท างานและการออกใบแทนใบอนุญาตท างานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด60 

มาตรา 7061  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 7162  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 7263  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 7364  (ยกเลิก) 
  

                                                           
58 มาตรา 67 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
59 มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
60 มาตรา 69 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
61 มาตรา 70 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
62 มาตรา 71 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
63 มาตรา 72 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
64 มาตรา 73 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 7465  (ยกเลิก) 
  

หมวด 5 

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 

  
มาตรา 75  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า “กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว” เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

  
มาตรา 76  ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ตามมาตรา 140 

(2)66 เงินเพ่ิมตามมาตรา 11 วรรคห้า และมาตรา 47 วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ปรับ
ตามพระราชก าหนดนี้ 

(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(4) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชก าหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้

น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

(5) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจ าเป็น 

(7) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 

เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 77  เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามพระราชก าหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้าน

แรงงาน 

(2) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

(3) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงานใน
การด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท างาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความ
คุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว 

                                                           
65 มาตรา 74 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
66 มาตรา 76 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



(4) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว 

(5) บริหารกองทุน 

(6) บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดนี้ 
การด าเนินการตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

  
มาตรา 78  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ และ
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหาร หรือด้านกฎหมาย ด้านละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งข้าราชการกรมการจัดหางานจ านวนไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 79  กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ ต้องไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 

  
มาตรา 80  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือทุจริต มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 



มาตรา 81  ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
(4) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ 
และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(6) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
เกีย่วกับการท างานของคนต่างด้าวและการเบิกจ่ายเงินทดรองในการด าเนินการดังกล่าว 

  
มาตรา 82  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณา หรือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้ 
  
มาตรา 83  ให้กรมการจัดหางานจัดท าบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามระบบการบัญชีอย่าง

ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
มาตรา 84  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 

  
มาตรา 85  ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้กรมการจัดหางานเผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

  
 

หมวด 6 

มาตรการทางปกครอง 

 

 

ส่วนที่ 1 

การพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน 



การเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน และการเพิกถอนใบอนุญาตท างาน 

 

  
มาตรา 86  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 27 หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชก าหนดนี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และสั่ง
ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

  
มาตรา 87  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกระท าความผิดตามพระราชก าหนด

นี้และอยู่ระหว่างการด าเนินคดี ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

  
มาตรา 88  ให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ปฏิบัติหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของ

อธิบดีตามมาตรา 86 

(2) ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน
มาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี หรือเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่
จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานอีก 

(3) ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ประเทศต้นทาง มีส่วนรู้เห็นหรือเป็นผู้สนับสนุนการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวในการน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศ และอธิบดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง 
หรือห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือแจ้งเตือนของอธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนนั้น 

(4) ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานฝ่าฝืนมาตรา 89 วรรคสอง 

(5) อธิบดีเห็นว่าการที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชก าหนดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชก าหนดนี้ เป็นกรณีที่ร้ายแรง 

(6) อธิบดีเห็นว่าผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชก าหนด
นี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชก าหนดนี้ได้ 

  
มาตรา 89  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่าง

ด้าวมาท างาน ให้ท าเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับ



อนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ยอมรับค าสั่ง ให้ปิดค าสั่ง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ส านักงาน และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานได้ทราบ
ค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง 

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว
มาท างานด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่การด าเนินการที่
ต้องกระท าต่อเนื่องจากการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศก่อนวันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคน
ต่างด้าวมาท างาน 

ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานต้อง
รับผิดชอบในการจัดส่งคนต่างด้าวซึ่งยังอยู่ในความรับผิดชอบของตนกลับไปยังประเทศต้นทางจนกว่าจะพ้นจาก
ความรับผิดตามพระราชก าหนดนี้ และให้รายงานให้อธิบดีทราบเกี่ยวกับคนต่างด้าวซึ่งยังอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน 

  
มาตรา 90  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตให้ท างานฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้ หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในการอนุญาต ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท างาน 

มาตรา 91  อธิบดีอาจประกาศรายชื่อนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ซึ่ง
ได้รับโทษเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ 

  
ส่วนที่ 2 

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

 

  
มาตรา 9267  ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตตามมาตรา 26 ไม่ต่ออายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมา

ท างานตามมาตรา 30 หรือได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพ่ิมตามพระราชก าหนดนี้ ผู้ขออนุญาต หรือ
ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าว 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 9368  ในกรณีที่อธิบดีได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพ่ิมตามพระราชก าหนด

นี้ นายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

                                                           
67 มาตรา 92 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
68 มาตรา 93 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 94  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมา

ท างาน หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 9569  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตตามมาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 63 มาตรา 

63/1 มาตรา 63/2 หรือมาตรา 64 หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตท างานตามมาตรา 67 หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ท างานตามมาตรา 90 คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตท างาน ผู้ซึ่งขออนุญาตแทนคนต่างด้าว หรือผู้รับอนุญาตให้ท างาน 
แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 96  เมื่อรัฐมนตรีได้รับค าอุทธรณ์ตามมาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 หรือมาตรา 95 

ให้พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว 

กรณีที่พ้นระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ารัฐมนตรีพิจารณาค าอุทธรณ์แล้วยืนยัน
ตามค าสั่งเดิม 

  
มาตรา 97  การอุทธรณ์ตามมาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 หรือมาตรา 95 ไม่เป็นเหตุให้ทุเลา

การบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่กรณีการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตท างานตามมาตรา 67 

  
หมวด 7 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  

                                                           
69 มาตรา 95 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 98  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศในระหว่างเวลาท าการ
เพ่ือตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

(3)70 เข้าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าท างานในระหว่างเวลาท าการเพ่ือ
ตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

(4) ค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศหรือมีคนต่า งด้าว
ท างานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค้นเพ่ือหาและช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าที่ฝ่าฝืน
พระราชก าหนดนี้ 

(5) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การน าคนต่างด้าวมาท างานใน
ประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 

การค้นตาม (4) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ 
คนต่างด้าวนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น 
ท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือถูกท าลายไปเสียก่อน ให้ด าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

การใช้อ านาจตาม (1) (2) หรือ (3) ต้องไม่ท าในลักษณะที่ท าให้คนต่างด้าวต้องหยุดท างานเกิน
สมควรแก่เหตุ หรือท าให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลงหรือท าในเวลากลางคืนโดยไม่จ าเป็น71 

  
มาตรา 99  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

  
มาตรา 100  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                           
70 มาตรา 98 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
71 มาตรา 98 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ ให้นาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตท างานหรือท างาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่สั ่งให้คนต่างด้าวไป
รายงานตัวยังสถานีต ารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่คนต่างด้าวผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือจะหลบหนี ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ และให้น าตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงาน
สอบสวนโดยทันที72 

  
หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 

 

 

มาตรา 100/173  อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ตอบรับการแจ้งภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 5/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 10174  คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

และเมื่อได้ช าระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว เว้นแต่เป็นคนต่างด้าว
ตามมาตรา 63 หรือมาตรา 63/1 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือพยานในคดีความผิดฐานค้า
มนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ยินยอมเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการร่วมก าหนดแล้วแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ และเม่ือได้ด าเนินการให้คนต่างด้าวนั้น เดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คณะกรรมการร่วมตามวรรคสาม ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                                           
72 มาตรา 100 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
73 มาตรา 100/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
74 มาตรา 101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับที่คณะกรรมการร่วมก าหนดตามวรรคสาม 
ให้ค านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท าความผิด การกระท าความผิดซ้ า และการป้องกันมิให้ผู้กระท า
ความผิดกระท าความผิดซ้ าอีก และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 10275  ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่

หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้ง
แต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวท างาน
เป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ 

มิให้ถือว่าผู ้ซึ ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผู้รับคนต่า งด้าวเข้าท างานตามวรรคหนึ่งมี
ความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 

  
มาตรา 10376  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 104  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 105  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือ

ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 10677  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 30 วรรคสอง ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 10778  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  

                                                           
75 มาตรา 102 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
76 มาตรา 103 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
77 มาตรา 106 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256 
78 มาตรา 107 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 10879  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10980  ผู้จัดการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือลูกจ้างตามมาตรา 35 ผู้ใดไม่

ปฏิบัติตามมาตรา 35 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 11081  ผู้ใดมิได้เป็นลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานตามมาตรา 

35 แต่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 110/182  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานผู้ใดน าคนต่างด้าวไปเป็นลูกจ้างของ

นายจ้างที่รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง หรือน าคนต่างด้าวไปท างานโดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงาน หรือ
รับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานผู้ใดน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างโดยไม่แจ้งนาย
ทะเบียนตามมาตรา 41 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

  
มาตรา 11183  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคน

ต่างด้าวมาท างานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับสองเท่าของเงิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเกินกว่าอัตราที่
อธิบดีประกาศก าหนด และให้ศาลสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือลูกจ้างดังกล่าวซึ่ งกระท า
ความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามค าสั่งศาลภายใน
สามสิบวัน เมื่อนายจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้อธิบดีหักหลักประกันของผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมา
ท างานผู้นั้นเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลก็ได้ 

  

                                                           
79 มาตรา 108 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
80 มาตรา 109 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
81 มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
82 มาตรา 110/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
83 มาตรา 111 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 112  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้า
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

  
มาตรา 11384  นายจ้างผู้ใดน าคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท างานกับตนในประเทศโดยตนเป็น

ผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

นายจ้างตามมาตรา 46 วรรคหนึ่งผู้ใดน าคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท างานกับตนในประเทศ
โดยไม่แจ้งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

นายจ้างผู้ใดไม่อาจแสดงสัญญาจ้างงานเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบตามมาตรา 46 วรรค
สาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 113/185  นายจ้างผู ้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนหรือผู ้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมา

ท างานเมื่อคนต่างด้าวออกจากงานตามมาตรา 46 วรรคสาม หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 11486  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 49 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนและปรับสอง

เท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้ เกินกว่าอัตราที่ก าหนด และให้ศาลสั่งให้
นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว 

ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามค าสั่งศาลภายในสามสิบวัน เมื่อคนต่างด้าวนั้นร้อง
ขอ ให้อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลก็ได้ 

  
มาตรา 11587  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสี่ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 115/188  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่าง

ด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา 50 วรรคห้า หรือมาตรา 55 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อ
คนต่างด้าวหนึ่งคน 

                                                           
84 มาตรา 113 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
85 มาตรา 113/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
86 มาตรา 114 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
87 มาตรา 115 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
88 มาตรา 115/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 11689  นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตาม
มาตรา 55 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 

  
มาตรา 11790  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 11891  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 11992  คนต่างด้าวผู้ใดท างานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 61 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 119/193  ผู้รับอนุญาตให้ท างานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 64/2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท 

  
มาตรา 12094  ผู้รับอนุญาตให้ท างานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า

พันบาท 

  
มาตรา 12195  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 12296  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 12397  (ยกเลิก) 
  

                                                           
89 มาตรา 116 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
90 มาตรา 117 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
91 มาตรา 118 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
92 มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
93 มาตรา 119/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
94 มาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
95 มาตรา 121 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
96 มาตรา 122 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
97 มาตรา 123 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 12498  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 125  ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา  98 (1) ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 126  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 98 (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 127  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามมาตรา 98 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท 

  
มาตรา 127/199  นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 98 วรรคสี่ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 128  ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น  ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรือโดยสมาชิก
ขององค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษหนักกว่า
โทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง 

  
มาตรา 129  ผู้ใดสนับสนุนการกระท าความผิดตามมาตรา 128 ไม่ว่าการกระท าของตัวการจะได้

กระท านอกราชอาณาจักรหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 130  การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระท าความผิดตาม

มาตรา 128 หรือมาตรา 129 แทนผู้เสียหาย พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญา หรือจะยื่นค าร้องใน

                                                           
98 มาตรา 124 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
99 มาตรา 127/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



ภายหลังขณะที่คดีอาญานั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่น
ค าร้องเพ่ือเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเพ่ิมเติมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่อนที่
ศาลจะมีค าวินิจฉัยชี้ขาดคดี 

ในกรณีที่ไม่มีค าขอให้ใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปตามวรรคหนึ่ง หากศาลมีค าพิพากษา
ลงโทษจ าเลย ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาให้จ าเลยใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปแก่ผู้เสียหายตามที่
เห็นสมควรก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพ่งเพ่ือเรียกเอา
ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

  
มาตรา 131100  ผู้ใดยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวของคนต่างด้าวไว้ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตท างานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ ผู้
นั้นต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่คนต่างด้าว
ร้องขอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 132  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 133  บรรดาความผิดตามพระราชก าหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว นอกจากความผิด

ตามมาตรา 101 ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
(1) อธิบดีส าหรับความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น101 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชก าหนด
นี้ที่มีโทษอยู่ในเกณฑ์ที่จะท าการเปรียบเทียบได้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกิน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

                                                           
100 มาตรา 131 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
101 มาตรา 133 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 134  ในระหว่างที่ยังมิได้มีประกาศท่ีออกตามมาตรา 7 ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่าง

ด้าวท างานใด ๆ ได้ เว้นแต่งานที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 

  
มาตรา 135  คนต่างด้าวผู้ใดได้รับใบอนุญาตท างานหรือได้รับการผ่อนผันให้ท างานตาม

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
ได้รับใบอนุญาตท างานหรือได้รับการผ่อนผันให้ท างานตามพระราชก าหนดนี้ 

ใบอนุญาตท างานที่ออกให้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2515 ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตท างานนั้น 

  
มาตรา 136  นายจ้างผู้ใดได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนในประเทศตามพระราช

ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ให้ด าเนินการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
ตนเองในประเทศได้ต่อไป 

  
มาตรา 137  ผู้ได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตามพระราช

ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 อยู่ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้
ถือว่าได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานตามพระราชก าหนดนี้ 

ในกรณีที ่ผู ้ได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตาม วรรคหนึ่ง 
ประสงค์จะน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศภายหลังจากวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติตาม
พระราชก าหนดนี้ก่อนน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

  
มาตรา 138  บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

และพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชก าหนดนี้ และให้อธิบดีเรียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอที่
ก าหนดไว้ตามพระราชก าหนดนี้ให้ครบถ้วน 

  



มาตรา 139  บรรดาค าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.  2559 ก่อนวันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าอุทธรณ์ท่ีได้ยื่นไว้ตามพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา 140  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ ความรับผิด ทรัพย์สิน และหนี้สินของกองทุนเพื่อ

การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ไปเป็นของกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา 141  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง

ด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา 17 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก าหนดนี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  

  
มาตรา 142  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา 78 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก าหนดนี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 143  ลูกจ้างซึ่งถูกหักเงินค่าจ้างและน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป

นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 
และเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้มีสิทธิได้รับเงินที่ถูกหักไว้คืนภายในสองปี
นับจากวันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม่ขอรับเงินคืนภายในเวลาที่ก าหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

  
มาตรา 144  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.  2551 ที่

เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น
นั้นได ้



บรรดาความผิดตามพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้อธิบดีกรมการจัดหา
งานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 61 แห่งพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ 

  
มาตรา 145   บรรดากฎหรือค าสั่ ง ใด ๆ ที่ ได้ออกหรือสั่ ง โดยอาศัยอ านาจตามความ

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ
พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระ
ราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้ จนกว่าจะมีกฎหรือ
ค าสั่งใด ๆ ที่ออกตามพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

 

(1) ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน                  ฉบับละ      20,000     บาท 

(1/1)102 ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา 30           ครั้งละ       10,000     บาท 

(2) การต่ออายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน      ครั้งละ       20,000     บาท 

(3) ใบแทนใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน          ฉบับละ      10,000     บาท 

(4)103 (ยกเลิก) 
(5104 (ยกเลิก) 
(6)105 (ยกเลิก) 
(7)106 (ยกเลิก) 

                                                           
102 อัตราค่าธรรมเนียม (1/1) เพิ่มโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
103 อัตราค่าธรรมเนียม (4) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
104 อัตราค่าธรรมเนียม (5) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
105 อัตราค่าธรรมเนียม (6) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
106 อัตราค่าธรรมเนียม (7) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 



(8) ใบอนุญาตท างาน                                    ฉบับละ      20,000     บาท 

(9) การต่ออายุใบอนุญาตท างาน                        ครั้งละ       20,000     บาท 

หรือการขยายระยะเวลาการท างาน 

(10) ใบแทนใบอนุญาตท างาน                          ฉบับละ        3,000     บาท 

(11)107 (ยกเลิก) 
(12) การจ้างคนต่างด้าว                                 คนละ        20,000     บาท 

(13) ค่ายื่นค าขอ                                         ฉบับละ        1,000     บาท 

(14) การรับรองส าเนาเอกสาร 

(ก) ภาษาไทย                                      หน้าละ            50     บาท 

(ข) ภาษาต่างประเทศ                             หน้าละ           100    บาท 

(15) การออกหนังสือรับรอง 

(ก) ภาษาไทย                                      หน้าละ           500     บาท 

(ข) ภาษาต่างประเทศ                             หน้าละ        1,000     บาท 

(16) การแปลภาษาต่างประเทศ                         ฉบับละ        1,000     บาท 

(17) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ                                 ครั้งละ         1,000     บาท 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยค านึงถึง
สาขาอาชีพ หรือสาขาอาชีพและท้องที่ท างานของคนต่างด้าวก็ได้ 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.  2559 มีบทบัญญัติที่ไม่
ครอบคลุมการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือให้สามารถท าการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา 
และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่ง
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
                      

                                                           
107 อัตราค่าธรรมเนียม (11) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว108 

  
ข้อ 1  ให้มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 119 และมาตรา 122 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

  
ข้อ 2  ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชก าหนดการ

บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 

ในกรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดมีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับไปยังประเทศ
ต้นทางหรือเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้คนต่าง
ด้าวผู้นั้นได้รับยกเว้นการด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่ าด้วยคน
เข้าเมือง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนดเป็นการชั่วคราวโดยการหารือ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  
ข้อ 3  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินการตาม

กฎหมายหรือค าสั่งนี้ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ หรือกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ในกรณีที่ปรากฏว่า
มีการกระท าการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระท าการหรืองดเว้นกระท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

  
ข้อ 4  ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าวเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวอย่างเป็ นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการค้ามนุษย์ และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยให้กระทรวงแรงงานเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรี
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
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ในการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายตามวรรคหนึ่งและอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้กระทรวงแรงงานรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องและน ามาประกอบการพิจารณาด้วย 

  
ข้อ 5  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได ้

  
ข้อ 6  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

  
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561109 

มาตรา 2  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
มาตรา 67  ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท างานอยู่ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับโดยคนต่างด้าวนั้นมี

ใบอนุญาตท างานโดยชอบ ให้แจ้งข้อมูลตามมาตรา 13 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ให้นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระ
ราชก าหนดนี้ใช้บังคับ โดยให้อธิบดีก าหนดวิธีการแจ้งที่สามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอ่ืนใดที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่นค าขอจ้างคนต่างด้าวท างานและได้รับหนังสือรับรองการเดินทางไป
ตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท างานและการอนุญาตให้ท างานตามพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ อยู่ใน
ราชอาณาจักรและท างานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตท างานให ้

ในกรณีจ าเป็น รัฐมนตรีจะก าหนดระยะเวลาที่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตรวจสัญชาติหรือการด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานต้องท าให้แล้วเสร็จก็
ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ยังท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดั งกล่าว ให้รัฐมนตรี
ด าเนินการทางวินัยแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน 
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มาตรา 68  บรรดาประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 และการก าหนดของคณะรัฐมนตรีตาม
มาตรา 63 หรือมาตรา 63/1 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ที่ออกภายหลังวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ มิให้มีผลกระทบต่อคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานใดอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และให้คนต่างด้าวดังกล่าวท างาน
นั้นได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตท างานจะสิ้นอายุ และหากประสงค์จะขออนุญาตท างานต่อไป ให้ด าเนินการตาม
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา 69  บรรดาคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ท างาน ให้ท างาน
ได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา 63/1 วรรคสาม แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ให้
คนต่างด้าวนั้นยื่นค าขออนุญาตท างานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขออ
นุญาตท างานแล้ว ให้ท างานได้ต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะไม่ออกใบอนุญาตท างานให้  

ระยะเวลาหกสิบวันตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะประกาศขยายออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  
มาตรา 70  มิให้น ามาตรา 30 วรรคหนึ่ง วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตให้
น าคนต่างด้าวมาท างานตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 อยู่ก่อนวันที่
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมา
ท างานได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานนั้นจะสิ้นอายุ  

  
มาตรา 71  มิให้น ามาตรา 101 มาตรา 102 และมาตรา 119 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้มาใช้บังคับ จนกว่าจะถึง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  
มาตรา 72  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน นายจ้าง และคนต่างด้าว มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ โดยมีขั้นตอนที่ยุ ่งยากและใช้ระบบอนุญาตเกินความจ าเป็นไม่



สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษใน
อัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ แม้การใช้แรงงานต่างด้าวโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
พระราชก าหนดนี้จะมิได้กระท าโดยมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ก็ตาม ท าให้เกิดความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบ
ต่อนายจ้างทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาค
การค้าและอุตสาหกรรม จนกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนด
ดังกล่าวโดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็นและก าหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการ
น าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน การท างานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าท างาน ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ รวมทั้ง
ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ โดยที่การด าเนินการตามมาตรการชั่วคราวที่ผ่อนผันระยะเวลา
การใช้บังคับบทก าหนดโทษเพ่ือให้นายจ้างและคนต่างด้าวได้มีเวลาด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชก าหนด
ดังกล่าว ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ส่งผลให้สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอีกภายหลังระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง  จึงเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
 
 
 


