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กฎกระทรวง 

การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการกําหนดหลักประกัน 
ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  
และวรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และให้หมายความ

รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศกับตนด้วย 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
ข้อ ๒ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  

กรมการจัดหางาน   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  อธิบดีจะประกาศกําหนดสถานที่หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ย่ืนคําขอในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้จัดหางานจังหวัด 

แห่งท้องที่ที่มีการยื่นคําขอนั้นเสนอความเห็นและส่งคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือหลักประกัน  
แล้วแต่กรณี  ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา 
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หมวด  ๑ 
การขอใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  และหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
แบบดังกล่าว 

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  และหลักประกันตามที่กําหนดไว้  
หากเห็นว่าคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารและหลักฐาน  และหลักประกันไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานหรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  
โดยบันทึกความถูกต้องและครบถ้วนของรายการเอกสารและหลักฐาน  และหลักประกัน  หรือความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานหรือหลักประกันที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติมไว้ในใบรับคําขอดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานหรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  
ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอรับใบอนุญาต  
เอกสารและหลักฐาน  และหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ
และสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ   

ข้อ ๗ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานและหลักประกัน
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 

เม่ืออธิบดีพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงแล้ว  
เห็นว่าคําขอรับใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  และหลักประกันมีความถูกต้องครบถ้วน   
ให้อธิบดีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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หมวด  ๒ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของคําขอต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนดไว้  หากเห็นว่า
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขคําขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึกความถูกต้องและครบถ้วนของรายการเอกสารหรือหลักฐาน   
หรือความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติมไว้ในใบรับดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานหรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนด  ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่คําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

เม่ืออธิบดีอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตฉบับเดิม   
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมด้วย

เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ   
หมวด  ๓ 

การวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การหักหลักประกัน  การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 
การเรียกหลักประกันเพิ่ม  และการขอรับหลักประกันคืนของผู้รับอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ ขอ รับใบอนุญาตวางหลักประกันพร้อมคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี   
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  โดยต้องเป็นเงินสด  
หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทย  หรือสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  เป็นจํานวนเงินห้าล้านบาท 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันเป็นสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  ให้ใช้ตามแบบ 
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตนํามาวางไว้กับอธิบดี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหลักประกันที่วางไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตรวจนับจํานวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน   

(๒) ในกรณีหลักประกันที่วางไว้ทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นพันธบัตรของรัฐบาลไทย   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ในด้านหลังพันธบัตรว่า  ได้ระบุการโอนกรรมสิทธิ์ 
ให้แก่อธิบดีแล้ว 

(๓) ในกรณีหลักประกันที่วางไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในสัญญาคํ้าประกันให้ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกําหนด   
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และดําเนินการให้ธนาคารผู้ คํ้าประกันยืนยันสัญญาคํ้าประกัน   
เป็นหนังสือต่ออธิบดีว่าเป็นผู้คํ้าประกันของผู้ย่ืนคําขอจริงและมีคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๕ กรณีที่หลักประกันตามข้อ  ๑๔  (๑)  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและให้เก็บรักษาโดยการนําฝากธนาคารและบันทึกในทะเบียน 
คุมหลักประกัน   

กรณีที่หลักประกันตามข้อ  ๑๔  (๒)  และ  (๓)  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับหลักประกันแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย  ณ  กรมการจัดหางาน   
หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  
ให้อธิบดีหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตวางไว้ตามข้อ  ๑๓  เพื่อคืนให้แก่นายจ้าง  
ตามมาตรา  ๓๓  แล้วแต่กรณี   

ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งการหักหลักประกันตามวรรคหน่ึงให้ผู้รับอนุญาตทราบภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้หักหลักประกัน  และในกรณีที่ผู้รับอนุญาตวางหลักประกันเป็นสัญญาค้ําประกันของธนาคาร  
ให้อธิบดีมีหนังสือถึงธนาคารผู้คํ้าประกัน  ให้นําเงินมาชําระหนี้ตามคําสั่งหักหลักประกัน 

ข้อ ๑๗ ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  ให้ย่ืนคําขอเปล่ียนแปลง
หลักประกันตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
และหลักประกันใหม่ตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้นําความในข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่คําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  และหลักประกันใหม่ 
มีความถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงหลักประกัน   



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

  

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักประกัน  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้รับอนุญาตทราบ   

ข้อ ๑๙ ในกรณีหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตวางไว้ตามข้อ  ๑๓  ลดลงเนื่องจากมีการหัก
หลักประกันตามข้อ  ๑๖  ให้อธิบดีมีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ รับอนุญาตวางหลักประกันเพิ่มจนครบ 
จํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  ทั้งนี้  ให้นําข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับ
กับการวางหลักประกันเพิ่มโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๐ เม่ือการประกอบธุรกิจนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศสิ้นสุดลง 
ตามมาตรา  ๒๐  และผู้รับอนุญาตไม่มีความรับผิดหรือได้ชําระหนี้ตามพระราชกําหนดนี้ครบถ้วนแล้ว  
ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอรับหลักประกันคืนตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว   

ข้อ ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความรับผิดของผู้ รับอนุญาตตามข้อ  ๑๖   
กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีความรับผิดหรือได้ชําระหนี้ตามพระราชกําหนดนี้ครบถ้วนแล้ว   
ให้ เสนอความเห็นต่ออธิบดี เพื่ อพิจารณาคืนหลักประกันและมีหนั งสือแจ้ ง ให้ผู้ รับอนุญาต 
มารับหลักประกันคืน 

กรณีผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงปรากฏว่า  ผู้รับอนุญาตยังมีความรับผิด  หรือหนี้ที่จะต้องชําระ
ตามพระราชกําหนดนี้  แต่ความรับผิดหรือหนี้ที่เหลือมีจํานวนน้อยกว่าหลักประกันที่วางไว้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทําความเห็นเสนอต่ออธิบดีเพื่อสั่งลดหลักประกันลงให้เหลือเท่ากับความรับผิดหรือหนี้ที่จะต้องชําระ 
ตามพระราชกําหนดนี้  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตมารับหลักประกันส่วนที่เกินคืน 

หมวด  ๔ 
การวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การหักหลักประกัน  การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 

การเรียกหลักประกันเพิ่ม  และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้าง 
 

 

ข้อ ๒๒ นายจ้างผู้ใดประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาทํางานกับตน  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด  
หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทย  หรือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารต่ออธิบดี  เพื่อประกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดจากการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับตน  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีนําคนต่างด้าวมาทํางานไม่เกินเก้าสิบเก้าคน  ให้วางหลักประกันเป็นจํานวนหนึ่งพันบาท
ต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน   

(๒) กรณีนําคนต่างด้าวมาทํางานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไป  ให้วางหลักประกันเป็นจํานวน 
หนึ่งแสนบาท 

กรณีการนําคนต่างด้าวมาทํางานตาม  (๑)  และในภายหลังจํานวนคนต่างด้าวที่นําเข้ามารวมกัน 
มีจํานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไป  ให้วางหลักประกันเพิ่มเติมให้ครบหนึ่งแสนบาท 
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ในกรณีที่นายจ้างวางหลักประกันเป็นสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  ให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๒๓ ให้นําความในหมวด  ๓  เฉพาะข้อ  ๑๖  มาใช้บังคับกับการหักหลักประกันของนายจ้าง
ตามข้อ  ๒๒  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ให้นําความในหมวด  ๓  เฉพาะข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  
ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  มาใช้บังคับกับการวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การเปล่ียนแปลง
หลักประกัน  การเรียกหลักประกันเพิ่ม  และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้างโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ คําขอใด ๆ  ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ถือเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับคําขอที่ได้ดําเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและ 
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงนี้กําหนด  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนคําขอปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  
และวรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุ
ใบอนุญาต  รวมทั้งการกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน  การวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน   
การหักหลักประกัน  การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  การเรียกหลักประกันเพ่ิม  และการขอรับหลักประกันคืน  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


