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สิทธิ หน้าท่ี และบทก าหนดโทษของนายจ้าง 

ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
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1. สิทธิและหน้าท่ีของนายจ้าง 

1.1 กรณีนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวท างานในประเทศไทย 
(1) นายจ้างต้องจ้างคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน (มาตรา 9) 
(2) นายจ้างต้องจ้างคนต่างด้าวท างานเฉพาะที่มีสิทธิจะท าได้ (มาตรา 9) 

หมายถึง สิทธิของคนต่างด้าวที่สามารถท างานได้ทุกชนิดตามประเภทงานที่กฎหมายก าหนดให้
คนต่างด้าวซ่ึงได้รับใบอนุญาตท างานในแต่ละกลุ่มนั้นท าได้ 

(3) นายจ้างต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่
ให้ท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงาน
ของคนต่างด้าวนั้นด้วย (มาตรา 13) 
 (4) ห้ามนายจ้างยดึใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวของคนต่างด้าวไว(้มาตรา131) 

1.2 กรณีนายจ้างน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยตาม MOU 
                (1) นายจ้างไม่มีสิทธิเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนจากคนต่างด้าว ยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ก่อน (มาตรา 49) ดังนี้      

          (ก) ค่าหนังสือเดินทาง  
      (ข) ค่าตรวจสุขภาพ  
                   (ค) ค่าใบอนุญาตท างาน 
                    (ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 



  

     (2) นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่ายจริงได้ 
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน (มาตรา 49) 

    (3) ก่อนคนต่างด้าวเข้าท างานกับนายจ้าง นายจ้างมีหน้าที ่จัดท าสัญญาจ้าง 
เป็นหนังสือ และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ท าการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ และส าเนาสัญญาจ้างดังกล่าว  เพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้  
เมื่อคนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต ่ว ันที ่ออกจากงาน พร ้อมทั ้ง ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต ่า งด ้าวนั ้นด ้วย  
(มาตรา 46 วรรคสาม)    

      (4) นายจ้างมีหน้าที่ส่งคนต่างด้าวที่นายจ้างพามาท างานกับตนกลับประเทศ 
ต้นทาง (มาตรา 50 วรรคห้า) ดังนี้ 
    (ก) กรณีไม่รับคนต่างด้าวเข้าท างาน หรือคนต่างด้าวไม่ยินยอมท างานกับ
นายจ้าง 
     (ข) เมื่อคนต่างด้าวท างานกับนายจ้างจนครบก าหนดตามสัญญาน าเข้าฯ หรือ
สัญญาจ้าง   
      (5)  นายจ้า งราย เด ิมต้องส ่งต ัวคนต ่า งด ้าวกลับประเทศต ้นทาง ในกรณี  
ที่คนต่างด้าวออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง และ  
                (ก) ไม่สามารถพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจาก
          งานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือ 
            (ข) ไม่ช าระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน าคนต่างด้าวมาท างาน
          ให้แก่นายจ้างเดิม (มาตรา 55) 
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2. โทษของนายจ้าง 
        2.1 นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างาน (มาตรา 9) 
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน (มาตรา 102) 
        2.2 นายจ้างให้คนต่างด้าวท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้ (มาตรา 9) ระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน (มาตรา 102) 
        2.3 นายจ้างไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าว 
หรือไม่แจ้งคนต่างด้าวออกจากงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน (มาตรา 13) 
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา 103) 
        2.4 นายจ้างยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวของคนต่างด้าว  (มาตรา 131) 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(มาตรา 131) 
       2.5 นายจ้างน าคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานตาม MOU มาท างานในประเทศกับตน เรียกรับเงิน 
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดเก่ียวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานจากคนต่างด้าวนอกจากมีสิทธิจะเรียกได้ 
(มาตรา 49)  ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนและปรับสองเท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือ
รับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้เกินกว่าอัตราที่ก าหนด และให้ศาลสั่งให้นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สิน
ที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว (มาตรา 114) 
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       2.6 นายจ้างซ่ึงน าคนต่างด้าวที่เข้ามาตาม MOU ไม่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว 
ต่อผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน และนายทะเบียน หรือไม่แจ้งนายทะเบียนกรณีไม่รับ  
คนต่างด้าวเข้าท างาน หรือคนต่างด้าวนั้นไม่ยินยอมท างานกับนายจ้าง (มาตรา 46 วรรคสาม)  
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 113/1) 
        2.7 ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานละเลยไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง (มาตรา 50 วรรคห้า) ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 
(มาตรา 115/1) 
        2.8 นายจ้างซ่ึงน าคนต่างด้าวที่เข้ามาตาม MOU ละเลยไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าว 
กลับไปยังประเทศต้นทาง(มาตรา 55)  ระวางโทษปรับไม่ เกินหนึ่ งแสนบาทต่อคนต่างด้าว 
หนึ่งคน (มาตรา 116) 

สิทธิ หน้าท่ี และบทก าหนดโทษของนายจ้าง 

ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 


