
 

 

กฎหมายว่าดว้ยการบริหารจดัการ 

การท างานของคนต่างดา้ว ทีน่ายจา้งพงึรู ้

วนัพธุที ่28 กมุภาพนัธ์ 2561 
ณ หอประชุมส านักงานอธิการบด ี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  กรุงเทพฯ 

                                    โดย นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข 

                                                                       นักวิชาการแรงงานช านาญการ  



 *บังคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่23 มถุินายน 2560* 
        เหตุผลในการตรากฎหมายเพ่ือ 
1.  ให้สามารถท าการจดัระเบียบ การป้องกนั  การคุ้มครอง  
     การเยยีวยา และการบังคบัใช้กฎหมาย 

2.  ส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคส่วน ทีเ่กีย่วข้องในการบริหาร 
     จดัการการท างานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ สร้างความมั่นคง 
     ทางด้านแรงงาน เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 



               วตัถุประสงค์ของกฎหมาย  
        ควบคุมการท างานของคนต่างด้าว โดยค านึงถงึ 

1. ความมั่นคงของชาติ  1. ความมั่นคงของชาติ 
2. โอกาสในการประกอบ  2. โอกาสในการประกอบ 
     อาชีพของคนไทย      และวชิาชีพอาชีพของคนไทย 
     3. การส่งเสริมภูมิปัญญาและ 

        เอกลกัษณ์ไทย 
3. ความต้องการแรงงาน  4. ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็น 
    ต่างด้าวที่จ าเป็นต่อต่อ                    การพฒันาประเทศ 
    การพฒันาประเทศ  5. ความผูกพนั/พนัธกรณทีี่ประเทศไทย 
                                                            มีอยู่ในลกัษณะถ้อยทถ้ีอยปฏิบัติ 
                                                            * ร่าง พ.ร.ก.แก้ไข ม.7 



*ให้ยกเลกิกฎหมาย 2 ฉบับ (ม.3)* 
1. พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 
2. พ.ร.ก. ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกบั 
    นายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 
** บรรดากฎหรือค าส่ังใดๆ ทีไ่ด้ออกหรือส่ังโดยอาศัย

อ านาจตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ทีใ่ช้บังคบัอยู่ก่อน
วนัที่ พ.ร.ก. นีใ้ช้บังคบั ให้ใช้ได้เท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้ง
กบั พ.ร.ก.นี ้จนกว่าจะมกีฎหรือค าส่ัง ที่ออกตาม 
พ.ร.ก.นี ้(ม.145)** 



 

การท างานของคนต่างด้าว 



คนต่างด้าวที่มีฐานะพเิศษซ่ึง พ.ร.ก. ไม่ใช้บังคบั 
 

1. บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 
2.  บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล 
3.  ผู้แทนของประเทศสมาชิกและ พนง.ขององค์การสหประชาติและ 
     ทบวงช านัญพเิศษ  
4.  คนรับใช้ส่วนตัวของบุคคล (1) (2) และ (3) 
5.  บุคคลซ่ึงปฏิบัตหิน้าทีห่รือภารกจิตามความตกลงทีรั่ฐบาลไทยท าไว้ 
      กบัรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 



คนต่างด้าวที่มีฐานะพเิศษซ่ึง พ.ร.ก. ไม่ใช้บังคบั (ต่อ) 

6.  บุคคลซ่ึงปฏิบัตหิน้าทีห่รือภารกจิเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา วฒันธรรม 
     ศิลปะ การกฬีา หรือกจิการอ่ืน 

6.  บุคคลซ่ึงเข้ามาเป็นคร้ังคราว เพ่ือจัดหรือร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น  

      บรรยาย หรือสาธิตในการประชุม การอบรม ดูงาน หรือสัมมนา หรือ 

      การแสดงศิลปะ วฒันธรรม หรือกการแข่งขันกฬีา หรือกจิการอ่ืนใด 

       ตามที ่ครม. ก าหนด 

7.  บุคคลซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัตหิน้าทีห่รือภารกจิอย่างหน่ึง 
     อย่างใด โดยจะก าหนดเง่ือนไขไว้ด้วยหรือไม่กไ็ด้ 
7.  บุคคลซ่ึงเข้ามาเพ่ือประกอบการ หรือลงทุน หรือเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ  
     หรือทกัษะสูง อนัจะยงัประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ตามที ่ครม. ก าหนด 
8.  ผู้แทนนิตบุิคคลต่างด้าวทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
                                                * ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.4 



               ค านิยาม (ม.5) 

“คนต่างด้าว”  1. บุคคลธรรมดา 
                        2. ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย   
 
**นโยบายให้แรงงานระดับไร้ฝีมือ สัญชาติพม่า /ลาว /
กมัพูชา /เวยีดนาม** 



 ค านิยาม (ม.5) 
“ท างาน”  1. การท างานโดยใช้ก าลงักายหรือความรู้  
                 2. เพ่ือประกอบอาชีพหรือประกอบการงาน 
                 3. ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือไม่กต็าม 
“ท างาน”     1.  ประกอบอาชีพใดๆ 
                     2.  มีนายจ้างหรือไม่กไ็ด้ 
                     3.  ไม่รวมถึงการประกอบธุรกจิของผู้รับใบอนุญาต 
                           ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
**งานทีแ่รงงานต่างด้าวท าได้ ** 

                1. กรรมกร    2. งานรับใช้ในบ้าน    3. ช่างเคร่ืองยนต์ในเรือประมงทะเล 

                4.  ผู้ประสานงานด้านภาษากมัพูชา ลาว เมยีนมา                     *ร่าง พ.ร.ก.แก้ไข ม.5 

 



               ค านิยาม (ม.5) 

“ ใบอนุญาตท างาน” คือ   ใบอนุญาตท างานของ 
                                          คนต่างด้าว 
“ผู้รับอนุญาตให้ท างาน” คือ   คนต่างด้าวซ่ึงได้รับ 
                                                ใบอนุญาตให้ท างาน 
 
 



 
 

หลกัการทั่วไปของ พ.ร.ก.นี ้     



การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
รมต.        ออกกฎกระทรวง/ก าหนดการอ่ืน       เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์/วธีิการ/เง่ือนไข 

อ กกจ.      ไม่สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น/ 

                  สร้างภาระแก่ ปชช. เกนิสมควร 

                  ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าที่ 

                  ของ จนท. ทุกขั้นตอน (ม.5/1 ว.1) 

อ กกจ.                     แจ้ง คส. ต่างๆ          1. หนังสือ                       อ กกจ. ก าหนด เพ่ือ 

นายทะเบียน                                             2. อเิลก็ทรอนิกส์            1. ปชช.สะดวก 

พนง. จนท.                       3. วธีิการอ่ืน                       รวดเร็ว 

                                                                                                         2. มีระยะเวลาตอบ 

                                                                                                             รับการแจ้ง 
(ม.5/1 ว.2) 

*ร่าง พ.ร.ก.เพิม่เติม ม.5/1* 



หลกัการของงานห้ามคนต่างด้าวท า (ม.7) 
โดยห้าม :  ในท้องที/่เม่ือใด/เด็ดขาด/เง่ือนไข 

         โดยห้าม :   ......................./เด็ดขาด/เง่ือนไข 
รมต. โดยความเห็นชอบของ คณก. :  ประกาศกระทรวง
แรงงานก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
*ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.7* 
      



ลกัษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว ตามกฎกระทรวง 
          (1) วกิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
           (2) ป่วยเป็นโรค   
                (ก) เร้ือน   
                (ข) วณัโรคในระยะอนัตราย   
                (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอนัเป็นทีรั่งเกยีจแก่สังคม  
                (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
                (จ) โรคพษิสุราเร้ือรัง   
                (ฉ) โรคซิฟิลสิในระยะที ่3  
           (3)  เคยได้รับโทษจ าคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง/การท างาน 
                 ของคนต่างด้าว 1 ปี ก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 



ร่าง พ.ร.ก. เพิม่เตมิ ม.64/1 
คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามในการขอรับ wp. 

1.คนต่างด้าวที่จะขอรับ wp. 
2.ต้องไม่เคยได้รับโทษ ม.101    ท างานไม่มีใบอนุญาต 
                                                   ท างานนอกเหนือจากสิทธิที่จะท างานตาม พรก. 
3.เว้นแต่         ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.มีคุณสมบัติ+ไม่มีลกัษณะต้องห้าม           กฎกระทรวง 
5.ตรวจสุขภาพก่อนขอรับ wp. ณ สถาพยาบาล 

 



การแจ้งเข้าท างาน/ออกจากงาน 
 

นายจ้างแจ้ง                        เข้าท างาน                     15  วนั  นับแต่วนัจ้าง 
คนต่างด้าว                          ช่ือ/สัญชาติ            คนต่างด้าว 
                                             ออกจากงาน                15  วนั  นับแต่วนั    
                                              เหตุออกจากงาน                   ออกจากงาน 
      ยกเว้น 
      อ กกจ.  ประกาศก าหนดไม่ต้องแจ้ง 

* ร่าง พ.ร.ก.เพิม่เติม ม.13* 
**ฝ่าฝืน ม.13 : ปรับไม่เกนิ 20,000- 

                    * ร่าง พ.ร.ก.เพิม่เติม ม.103* 
 



ร่าง พ.ร.ก. เพิม่เติม ม.64/2 
คนต่างด้าวแจ้งเข้าท างาน 

1. คนต่างด้าวได้รับ wp. 
2. แจ้งให้ น/ท.ทราบ         ใน 15 วนั    เข้าท างาน  
       รายละเอยีด                                   เปลีย่น น/จ. 
 นายจ้าง        สถานที่ท างาน      ลกัษณะงานทีท่ า 

 



ค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว 
                          ประกาศกระทรวงแรงงานก าหนดค่าธรรมเนียม 

                   การจ้างคนต่างด้าว (Levy Fee)  (ม. 11 ว. 1) ตามประเภทงานที่ก าหนด 

 

               รมต.                                                 คณก. นโยบายการบริหารจัดการ                        เห็นชอบ 

                                                                         การท างานของคนต่างด้าว 
  

 นายจ้างประสงค์จะจ้าง            1.  ได้รับอนุญาตจากอธิบด ีและ                                       ประกาศกรมการจดัหางาน 

  คนต่างด้าวท างาน ตาม            2.  ช าระค่าธรรมเนียมก่อนท าสัญญาจ้าง                        หลกัเกณฑ์/วธีิการ/เง่ือนไข 

  ม. 11 ว.1 

  

                                                                   นายจ้างไม่ปฏิบัตติาม ม. 11 ว. 2                            เสียเงนิเพิม่อกี 1 เท่า 
                                                                                                                                                   ของจ านวนค่าธรรมเนียม 

                                                                                                                                                   ที่ต้องช าระ 



ค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว   -ต่อ- 

 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเภทงาน                                รมต.                                       โดยความเห็นชอบ ครม. 

ซ่ึงต้องได้รับการจดัสรรจ านวนคนต่างด้าวเข้าท างาน (ม. 12) 

  

                        เฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับการ                                                                        จะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

                        ผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัร (ม. 63) 

  

                                                                 1.  คนต่างด้าวประเภททั่วไป (ม. 59 ว. 1) 

                                 ยกเว้น                     2.  คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัร (ม. 63 ว. 1) 
                                                                3.  คนต่างด้าวที่มีสัญชาตติดิกบัประเทศไทย (ม. 64  ว.2) 

 

              นายจ้างจะจ้างคนต่างด้าวท างาน                   ย่ืนค าขออนุญาตจ้างคนต่างด้าว                                อธิบด ี
                                                                                                                                                         ประกาศกรมการจดัหางาน 

                                                                                                                                                         หลกัเกณฑ์/วธีิการ/เง่ือนไข                                                                           
                           



ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ม.11) 

กกจ.ประกาศรับคนไทย                 เผยแพร่ข้อมูลปัจจุบัน+ 
ขึน้ทะเบียนผู้สมัครไว้                     เข้าถงึได้ง่ายประจ าทุกวนั 
จ้างคนต่างด้าวท างาน       ประเภท+ท้องที่     เดยีวกบั กกจ. 
         พ.ร.ฎ. 
จ านวนคน                                         คนต่างด้าวไม่เกนิ 20%  
ท างาน  5  คน                                     คนต่างด้าวเกนิ 20%  
กฎกระทรวง       ช าระค่าธรรมเนียมพเิศษ : คนต่างด้าวที่เกนิ 20%  
                            ไม่จ่าย : เสียเงินเพิม่ 1 เท่า 

 * ร่าง พ.ร.ก.เพิม่เตมิ ม.11* 
 



 
การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท างาน 

 แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม 
1. คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ม.59 
  1.1  กลุ่มแรงงานต่างด้าวน าเข้า MOU/ 

   1.2 ผ่านการตรวจสัญชาติ+ได้รับเอกสารของประเทศต้นทาง      
กจิการทีอ่นุญาตให้จ้างคนต่างด้าวท างาน  

1. สัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา อนุญาต 25กจิการ ยกเว้นกจิการ  

    จ้างเหมาแรงงาน 

2. สัญชาติเวยีดนาม อนุญาต2กจิการก่อสร้างและประมงทะเล 

• สัญชาติเวยีดนาม 



 
การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท างาน 

 แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม 
2. คนต่างด้าวทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย (ม.63) 
   2.1 ถูกเนรเทศ+ผ่อนผนัให้ประกอบอาชีพ (ม.63(1)) 
   2.2 เข้ามา+อยู่ : ไม่ถูกกฎหมายคนเข้าเมือง +ผ่อนผนัให้ 
         อยู่ช่ัวคราว (ม.63(2))   
   2.3  ถูกถอนสัญชาต ิ(ม.63(3))  
   2.4  เกดิในประเทศไทย : แต่ไม่ได้สัญชาติไทย (ม.63(4-5)) 
 



 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน 

 1. คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ม.59 

  1.1    กลุ่มน าเข้า MOU                          1.2  กลุ่มผ่านการตรวจสัญชาติ 

        ก. งานที่ท าไม่เข้าข่ายงานห้าม 39 อาชีพ      1.รับใช้ในบ้าน 

                                                                              2. กรรมกร ยกเว้น พ.ร.ฎ. ฉ.4 

          ข. มีถิน่ทีอ่ยู่/เข้ามาช่ัวคราว      NON-IMMIGRANT 

      รหัส L – A 

       ค. ไม่มีลกัษณะต้องห้าม : กฎกระทรวง  (ม.60) 
                               



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.59 
คนต่างด้าวทัว่ไป ม.59 

มีถิน่ทีอ่ยู่       เข้ามาช่ัวคราวถูก กม. ไม่ใช่              นักท่องเทีย่ว 
           จะท างาน                                                      ผู้เดนิทางผ่าน 
ไม่เป็นงานห้าม ม.7 ว.1       ต้องมี wp.    น/ท. ออก wp. ใน 15 วนั 
                                             อายุ wp.                                    (ม.59 ว.4) 

ให้ตามทีร้่องขอ                   ไม่เกนิ 2 ปี                                    (ม.59 ว.3) 



     
 

 

 

 

 

 
   

 ใบอนุญาตท างาน 
 WORK PERMIT 

  

 

 

  
 กรมการจดัหางาน 

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT 
     กระทรวงแรงงาน  

MINISTRY OF LABOUR 

                
ตท.๑๑ 
WP.11 







ลกัษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว ตามกฎกระทรวง 
          (1) วกิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
           (2) ป่วยเป็นโรค   
                (ก) เร้ือน   
                (ข) วณัโรคในระยะอนัตราย   
                (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอนัเป็นทีรั่งเกยีจแก่สังคม  
                (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
                (จ) โรคพษิสุราเร้ือรัง   
                (ฉ) โรคซิฟิลสิในระยะที ่3  
           (3)  เคยได้รับโทษจ าคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง/การท างาน 
                 ของคนต่างด้าว 1 ปี ก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 



 
การเปลีย่นนายจ้าง  

 กรณยีงัไม่ส้ินสุดสัญญาจ้าง ตามมติคณะกรรมการฯ เม่ือ1พ.ย.59 
มี 5กรณ ี

1. นายจ้างเลกิจ้าง/นายจ้างเสียชีวติ 
2. นายจ้างล้มละลาย 
3. นายจ้างกระท าทารุณกรรมหรือท าร้ายร่างกายลูกจ้าง 
4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
5. สภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมที่อาจท าให้ได้รับอนัตราย 
     ต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย   



 
การคืนค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน 

  

ในกรณ ีดงันี ้

1. คนต่างด้าวไม่ได้เดนิทางเข้ามาท างานกบันายจ้าง 

2. คนต่างด้าวเดนิทางเข้ามาในประเทศแล้ว ตรวจสุขภาพ 

    ไม่ผ่าน  

 



 
การคืนเงนิหลกัประกนัของนายจ้าง 

 ในกรณ ีดงันี ้

1. คนต่างด้าวไม่ได้เดนิทางเข้ามาท างานกบันายจ้าง 

2. คนต่างด้าวเดนิทางเข้ามาท างานกบันายจ้างจนครบสัญญาและ     

     เดนิทางกลบัประเทศต้นทาง 

3. คนต่างด้าวเดนิทางเข้ามาแล้วตรวจโรคไม่ผ่านไม่สามารถ 

4. ขอใบอนุญาตท างานได้ จะต้องเดนิทางกลบัประเทศ 

5. คนต่างด้าวเดนิทางเข้ามาแล้ว ท างานไม่ครบวาระจ้างงาน 4ปี  

     ได้รับการเปลีย่นนายจ้าง  



 
การใช้แรงงานต่างด้าวในกจิการที่ได้รับ BOI 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ่ป 1/2559 

เม่ือวนัที่ 29เมษายน 2559 

1. ผ่อนผนัให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ถูกต้องตามกฎหมาย 

     ถึง 31ธ.ค.61 

• แรงงานหลบหนีเข้าเมืองอนุญาตให้ท างานช่ัวคราว (บัตรสี
ชมพู) 

• แรงงานน าเข้าตาม MOU 

2. ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะแรงงานน าเข้า 
MOU  



กลุ่ม MOU มี E-workpermit 

1.เปลีย่น/เพิม่                            2.เปลีย่นแปลงรายการใน wp.        3.ช ารุด/สูญหาย 
ท้องที/่สถานทีท่ างาน                         ศ.แรกรับ 
น.จ/ลกัษณะงาน                               E-wp. ไม่ตรง 
เง่ือนไข                                               นจ.ขอ wp.แทน 
                                    ย่ืนที่ สจจ./สจก. แรงงานต่างด้าวท างานอยู่ 
                                    ตท.11/ใบแทน 
                                    ค่าธรรมเนียม ค าขอ 100-  (ข้อ 1,ข้อ 3) 
  
ยกเว้น ค่าเปลีย่น/เพิม่                ค่าเปลีย่น/เพิม่                     ค่าเปลีย่น/เพิม่  
 ท้องที/่สถานที ่                           น.จ/ลกัษณะงาน 900-         เง่ือนไข  150- 
                                                   
                                                   ไม่เสียค่าใช้จ่าย     
                                                    ค่าใบแทน  200- 



การปรับลดเอกสารการน าคนต่างด้าวมาท างาน mou  
ท าหนังสือยืนยนัการอนุญาต       สถานเอกอคัรราชทูต ณ ประเทศต้นทาง 

ให้คนต่างด้าวท างาน                    ด่านตรวจคนเข้าเมืองทีค่นต่างด้าวจะเดนิทางผ่าน 

                             
 ส่งเอกสารปรับลด 

1. หนังสือน าส่ง 
2. บัญชีรายช่ือคนต่างด้าว (Name List) 
3.  ส าเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงินหลกัประกนัการน าคนต่างด้าวมาท างานกบั
นายจ้างในประเทศ (กรณนีายจ้างด าเนินการด้วยตนเอง) 



 
การต่ออายุใบอนุญาตท างาน (ม.67)  

  
1. คนต่างด้าว ม.59/63/                  1. ยกเว้น คนต่างด้าว ม.63และ ม.63/1                     
2. ย่ืนค าขอต่อก่อน WP.ส้ินอายุ     2. ย่ืนค าขอต่อก่อน WP.ส้ินอายุ            
3. เม่ือย่ืนแล้วท างานไปพลางก่อน  3. เม่ือย่ืนแล้วท างานไปพลางก่อน              
    จนกว่านายทะเบียน : ไม่อนุญาต    จนกว่านายทะเบียน : ไม่อนุญาต      
4. อนุญาตคร้ังละไม่เกนิ 2 ปี            4. อนุญาตตามทีร้่องขอ 
                                                             ไม่เกนิ 2 ปี เท่าที่จ าเป็น            
                                                                
                                                              
                                                                   



 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน 

 3. คนต่างด้าวไม่ถูกกฎหมาย ม.63 
 
3.1 กลุ่มประเภททัว่ไป      3.2  กลุ่มเข้าเมือง           3.3  เกดิในไทย+ไม่ได้ 
     เนรเทศ/ถอนสัญชาติ           ไม่ถูกกฎหมาย               สัญชาติ        
      (ม.63(1)(3))                        +ได้รับการผ่อนผนั        (ม.63 (4)(5))  
                                                  (ม.63 (2)) 
 ท า 27 งาน            ท า 4 งาน (1) กรรมกร                        ท าได้ทุกงาน

    (2) รับใช้ในบ้าน (3) ช่างเคร่ืองยนต์ 
                             ในเรือประมง (4) ผู้ประสานงานด้าน 
                              ภาษา C/L/M 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.63 
คนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย 

         1.ถูกเนรเทศ                            2. เข้ามาอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
      ผ่อนผนั     ประกอบอาชีพ              ได้รับอนุญาตให้พกัอาศัยอยู่ในไทย 
แทนการเนรเทศ   ระหว่างรอการเนรเทศ    เพ่ือรอการส่งกลบั        ไม่ใช่ ม.63/2 
                                                             อายุ wp. 
             เท่าระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผนั          ไม่เกนิ 1 ปี  
                                                                              ต่อ wp. จ าเป็น คร้ังละ 1 ปี 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.63/1 
คนต่างด้าวบนพืน้ทีสู่ง 

1. ถูกถอนสัญชาติ    2.เกดิในประเทศไทย       3.ได้รับสถานะเข้าเมือง 
     ปว.337                    แต่ไม่ได้สัญชาติไทย        โดยชอบ ป.มท. 
                                      ปว.337                        4.ไม่มีสถานะทางทะเบียน+ 
                                                                              ได้รับบัตรประจ าตัว 
                   ครม.ก าหนดงาน  
                  wp.     อายุ : 5 ปี              ม.63/1(1)(3)(4)   ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
                                ต่ออายุ : 5 ปี          ม.63/1(2) ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
                                                               เฉพาะกฎกระทรวงอนุญาต  



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.67 ว.3 
ภายใต้บังคบั ม.63          ต่ออายุ wp.         ไม่เกนิ 2ปี 
                      ม.63/1                                    เท่าทีจ่ าเป็น 

 
ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.68 

1. คนต่างด้าวทีท่ างาน 
2. แสดง wp. : พนง.จนท.+น/ท. 
3. ในระยะเวลาอนัสมควร 

 
 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.69 ว.2 
   การขอใบแทน/ออกใบแทน       หลกัเกณฑ์+วธีิการ 
                                                     อ กกจ. ก าหนด 

 
ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.76(2) 

เงนิเพิม่    ม.11 ว.4           ค่าปรับทางปกครอง 
                 ม.47 ว.2 

 

 



ภาพหน้า-หลงับัตร แรงงานต่างด้าว 
กลุ่มทีถื่อบัตรสีชมพู 

ท่ีพกัอาศยัของแรงงาน 

ท่ีตั้ง/ท่ีอยูข่องนายจา้ง 
สถานท่ีท างาน 
 



PP  589786 



ภาพหน้า-หลงับัตร แรงงานต่างด้าว 

เมียนมา 

ลาว 

กมัพูชา  



 
การอนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว (ม.61) 

 
1. นายจ้างจะจ้างคนต่างด้าว ทีอ่ยู่นอกราชอาณาจักร 
เพ่ือเข้ามาท างานในกจิการของตน 

2. ย่ืนค าขออนุญาตท างาน : นายทะเบียนแทน 

    คนต่างด้าว 

3. ช าระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าว 

           



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.60 
คนต่างด้าวอยู่นอกประเทศจะขอ wp. 

  1. คนต่างด้าวขอเอง                                 2. นายจ้างขอแทน 
ขอ wp.    ช าระค่าธรรมเนียม     ขอ wp. แทน      ช าระค่าธรรมเนียมแทน  
    ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 



   

 

การน าคนต่างด้าวมาท างานกบั 

นายจ้างในประเทศ 



               ค านิยาม (ม.5) 
“การน าคนต่างด้าวมาท างาน”  
1. การด าเนินการใดๆ  

2. เพ่ือน าคนต่างด้าวทีไ่ด้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

3. ภายใต้บันทกึความตกลง หรือบนัทึกความเข้าใจทีรั่ฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 

    หรือนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจ้างแรงงานมาท างานกบันายจ้างในประเทศ 

4. จะมค่ีาบริการหรือค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม 

1. การด าเนินการใดๆ  

2. เพ่ือน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร  

3. เพ่ือท างาน 

*ร่าง พ.ร.ก.แก้ไข ม.5* 



               ค านิยาม (ม.5) 

“นายจ้าง” 1. นายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
                  2. ผู้ทีป่ระสงค์จะน าคนต่างด้าวมาท างาน
ในประเทศกบัตน(บุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล) 
“ลูกจ้าง” 1. ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้าง 
                2. โดยรับค่าจ้าง 
“ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน” คือ ใบอนุญาตน า
คนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ  



               ค านิยาม (ม.5) 
“ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน”   คือ  
   ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้าง 
   ในประเทศ  
“ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน” คือ  
   ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิน าคนต่างด้าวมาท างาน 
   กบันายจ้างในประเทศ  

*ร่าง พ.ร.ก.แก้ไข ม.5* 

 



               ค านิยาม (ม.5) 
“ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน” คือ  
  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้าง 
  ในประเทศ  
“ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน” คือ  
  1. ผู้ประกอบธุรกจิการน าคนต่างด้าวมาท างานกบั
นายจ้างในประเทศ  
   2. ได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน 

*ร่าง พ.ร.ก.แก้ไข ม.5* 

 
 



               ค านิยาม (ม.5) 

“ค่าบริการ” คือ 1.  เงิน 
                          2. ประโยชน์อย่างอ่ืน 
                          3. ที่ให้เป็นการตอบแทนการน า 
                               คนต่างด้าวมาท างาน 
“ค่าใช้จ่าย” คือ ค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าว 
                         มาท างาน 
 
 



การน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ (ม.24)* 

         ผู้รับอนุญาต                                                                                      นายจ้าง 

                            ขออนุญาต หลกัเกณฑ์/วธีิการ/เง่ือนไข : กฎกระทรวง* 

         ท าได้                 ห้ามผู้ใดโฆษณาการน าคนต่างด้าวมาท างาน (ม.25+104)      ท าไม่ได้ 

1. คุณสมบัต/ิ                3. ใบอนุญาต            5. หน้าที่                      7. การประกอบธุรกจิ   

ลกัษณะต้องห้าม                                         (ผจก./ลูกจ้าง)                    ส้ินสุด 

(ผู้รับอนุญาต/ 

ผจก./ลูกจ้าง) 

                 2. หลกัประกนั         4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต :       6. ข้อห้าม 
                                                    (นายจ้าง/กกจ)               (ผู้รับอนุญาต/ผู้ใด) 
* ร่าง พ.ร.ก. ให้ยกเลกิ ม. 24 



ผู้รับอนุญาต 

                                1.คุณสมบัติ/ลกัษณะต้องห้าม          2. หลกัประกนั 

1.1 ผู้รับอนุญาต (ม.27)                1.2 ผจก. (ม.27(7))                         1.3 ลูกจ้าง (ม.36) 

      (1) เป็นบริษัท/บมจ. 

      (2) มทุีนจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ล้าน บ. 

      (3) ทุนผู้ถือหุ้นไทย ¾ 

            จ านวนผู้ถือหุ้นไทย ¾ 
       (4) สนง. ตั้ง ทีเ่ป็นสัดส่วน/เปิดเผย/มีหลกัแหล่งแน่นอน/ไม่ต้องห้าม 

       (5) ไม่เป็นผู้รับอนุญาต/ถูกพกัใช้/เพกิถอน : พ.ร.ก.+กฎหมายจัดหางาน+ 
             กฎหมายแรงงานทางทะเล     

        (6) ผจก. มคุีณสมบัต ิ+ ไม่มีลกัษณะต้องห้าม 



ผู้รับอนุญาต 

                                1.คุณสมบัต/ิลกัษณะต้องห้าม             2.หลกัประกนั 

1.1 ผู้รับอนุญาต (ม.27)                1.2 ผจก. (ม.27(7))                         1.3 ลูกจ้าง 
(ม.36) 

      (1) สัญชาติไทย 
      (2) อายุไม่ต า่กว่า 25 ปี 
      (3) ไม่เป็นกรรมการ/หุ้นส่วน/ผจก. ของผู้รับอนุญาต หรือนิตบุิคคลทีถู่กเพกิถอน 
            ใบอนุญาต : พ.ร.ก.นี ้+ กฎหมายจัดหางาน + กฎหมายแรงงานทางทะเล   
      (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ 
      (5) ไม่มี/เคยมี ความประพฤติเส่ือมเสีย/บกพร่อง ในศีลธรรมอนัดี 
      (6) ไม่เคยต้องค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก คด ี 
             6.1 มอีงค์ประกอบ “ทุจริต” 
               6.2 ความผดิ : พ.ร.ก. + กฎหมายจัดหางาน + กฎหมายแรงงานทางทะเล + กฎหมายค้ามนุษย์     
 



ผู้รับอนุญาต 

                          1.คุณสมบัต/ิลกัษณะต้องห้าม          2. หลกัประกนั 

1.1 ผู้รับอนุญาต (ม.27)              1.2 ผจก. (ม.27(7))                   1.3 ลูกจ้าง (ม.36)* 

 

(1) คุณสมบัต/ิลกัษณะต้องห้าม เช่นเดยีวกบั ผจก. (ม.27(7)) และ 

(2) ไม่เป็นลูกจ้างของผู้รับอนุญาตรายอ่ืน ตาม พ.ร.ก.นี ้

(3) ไม่เป็นตัวแทน/ลูกจ้าง ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัหางาน :  

      กฎหมายจดัหางาน + แรงงานทางทะเล * 
* ร่าง พ.ร.ก. ให้ยกเลกิ ม.36 

 
 



ผู้รับอนุญาต 

1. คุณสมบตัิ/ลกัษณะต้องห้าม                      2. หลกัประกนั                         3. ใบอนุญาต 

(1) วางหลกัประกนั 5 ล้าน บ. (ม.28) 
(2) หลกัประกนัลดลงต้องวางเพิม่ ภายใน 30 วนั 
(3) การวางหลกัประกนั/การเกบ็รักษา/หัก/เปลีย่นแปลง/การหักเงินจาก 
     หลกัประกนัชดใช้นายจ้าง+คนต่างด้าว/เรียกหลกัประกนัเพิม่/ 
     วางหลกัประกนัเพิม่/ขอรับหลกัประกนัคืน : กฎกระทรวง * ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.28 ว.3 

(4) หลกัประกนัไม่อยู่ในความรับผดิแห่งการบังคบัคด ี(ม.38)  
       4.1 ยงัไม่เลกิประกอบธุรกจิ     4.2 เลกิประกอบธุรกจิแต่ยงัมีความรับผดิอยู่ 
(5) ยกเว้น ม.55        การขอรับหลกัประกนัคืนต่ออธิบดี + รับคืน ภายใน 5 ปี 
      (ม.38 ว.2+ว.3)         ไม่รับตกเป็นของแผ่นดิน   * ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.38 ว.2 

       5.1 เลกิประกอบธุรกจิ            5.2 ไม่มีความผดิตาม พ.ร.ก. นี ้



ผู้รับอนุญาต 

1. คุณสมบตัิ/ลกัษณะต้องห้าม                      2. หลกัประกนั                               3. ใบอนุญาต 

(1) ใบอนุญาต (แบบ บต.1) อายุ 2 ปี (ม.30) 
        ใบอนุญาต       อายุ 5 ปี                                 กฎกระทรวง 
                                เสียค่าธรรมเนียมรายปี         60 วนั+หลกัฐานแจ้ง น/ท. 
                                                                              ไม่ช าระให้พกัใช้ใบอนุญาต*ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.30               

(2) * ขอต่อก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 30 วนั : ขอตามกฎกระทรวง 
      **ประกอบธุรกจิต่อไป จนกว่าอธิบด ีไม่อนุญาต 
       ต่ออายุ                   ย่ืนค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 30 วนั 
                                        ด าเนินกจิการต่อไปจนกว่าจะไม่อนุญาต 
                                        อ กกจ. พจิารณาให้เสร็จ 15 วนั                            *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.30  



ผู้รับอนุญาต 

1. คุณสมบตัิ/ลกัษณะต้องห้าม                      2. หลกัประกนั                               3. ใบอนุญาต 

(3) ขอรับใบแทน (ม.31+107) เม่ือใบอนุญาต 
      * สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคญั*  ภายใน 15 วนั 
(4) ย้าย สนง./ตั้ง สนง.ช่ัวคราว อธิบด ี: อนุญาต (ม.33+107) 
      ผู้รับอนุญาต         ย้าย สนง.                     แจ้ง น/ท. ล่วงหน้า 15 วนั    *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.33  

                                     ตั้ง สนง. ช่ัวคราว 



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                4.2 กรมการจัดหางาน 

(1) ท าสัญญาน าคนต่างด้าวมาท างาน มีรายละเอยีด ทีอ่ธิบดีก าหนด 
      (ม.41+107)                                           รายช่ือ 
     1. การน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้าง                    สัญชาติ                               
                                                                                          เลขที ่PP                       *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.41 ว.1  

   2. ไม่ใช่ น/จ. กจิการ                            รับเหมาแรงงาน                             
                                                                 รับเหมาค่าแรง 
     3. น าเข้ามาตาม                                จ านวน 
                                                              รายช่ือ 
     4. สัญญาน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน                แบบ อ กกจ. ก าหนด                 *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.41 ว.1  



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                4.2 กรมการจัดหางาน 

(1) ท าสัญญาน าคนต่างด้าวมาท างาน มีรายละเอยีด ทีอ่ธิบดีก าหนด 
      (ม.41+107)                                            
     5. ส่งส าเนาสัญญาต่อนายทะเบยีน 
     6. เม่ือได้             รายช่ือ                       แจ้ง น/ท.              สตม.                                    ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.41 ว.3  

                                 เลขที ่PP.                                           หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
      7. ผู้รับอนุญาต       ขอ WP.          แทนคนต่างด้าว                            *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.41 ว.4 
       



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                4.2 กรมการจัดหางาน 

(2) เรียก/รับ : ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย : นายจ้างเท่าน้ัน : 
      รายการ+อตัรา = อธิบดีก าหนด (ม.42+111) 
     ห้ามผู้รับอนุญาต+ลูกจ้าง            เรียก/รับ                          เงนิ    
                                        นายจ้าง                   คนต่างด้าว         ทรัพย์สินอ่ืน 
           ยกเว้น           ค่าบริการ 
                                 ค่าใช้จ่าย                                             *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.42 

 



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                4.2 กรมการจัดหางาน 

 
(3) ออกใบรับค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย   (ม.42+ว.3)                   *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.42 ว.3  

(4) ภาระหน้าทีต่่อนายจ้างตามสัญญา เม่ือการประกอบธุรกจิส้ินสุด  
      ให้แจ้งต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า (ม.37 ว.2+107) 



กรณนีายจ้างเป็นผู้น าเข้ามาท างานด้วยตนเอง 
 

• ต้องวางหลกัประกนั -เงินสด/พนัธบัตรรัฐบาล/
สัญญาค า้ประกนัของธนาคาร 

• จ านวน 1,000บาท : ต่างด้าว 1 คน ไม่เกนิ 99คน 

• จ านวน 100,000บาท กรณีคนต่างด้าวตั้งแต่ 100คน
ขึน้ไป  

 



กรณมีอบให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ 
• นายจ้างต้องท าสัญญาการน าคนต่างด้าวมาท างาน(ไม่ต้องวางเงินประกนั) 

• จ่ายค่าบริการร้อยละ 10 –25(คนน้อยจ่ายมาก) 
• ร้อยละ 25ไม่เกนิ 12 คน ร้อยละ 20 ตั้งแต่ 45 คน ขึน้ไป 

• ร้อยละ 15ไม่เกนิ 90 คน ร้อยละ 10 ตั้งแต่ 91  คน ขึน้ไป 

• จ่ายค่าใช้จ่ายทีก่ฎหมายก าหนดหรือที่นายจ้างแสดงเจตนา เช่น                             
ค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง 

• ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนต่างด้าวต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้                   
ในประเทศต้นทาง ค่าตรวจสุขภาพ นายจ้างไม่ต้องรับผดิชอบ  

 
 
 

 



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                                        4.2 กรมการจดัหางาน 

(1) แสดงใบอนุญาต (ม.32+107) 
     * เปิดเผย               ณ สนง. ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต 
     ** เห็นได้ง่าย      
(2) เปลีย่น ผจก. : อธิบดี อนุญาต : ตามกฎกระทรวง (ม.34 ว.1+107) 
      เปลีย่น ผจก. : แจ้ง น/ท.                    ล่วงหน้า 15 วนั          *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.34  

(3) จดทะเบยีนลูกจ้าง :ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการน าคนต่างด้าวมาท างาน  (ม.35 ว.1+107) 
       แจ้ง         จ านวน             ลูกจ้างท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการน าคนต่างด้าวมาท างาน     *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.35 ว.1 

                        รายช่ือ 



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                                        4.2 กรมการจดัหางาน 
                                                  

(4) ใช้ลูกจ้างทีจ่ดทะเบียน ท าหน้าทีน่ าคนต่างด้าวมาท างาน (ม.35 ว.2+110) 
(5) แสดงทะเบียนลูกจ้าง : ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการน าคนต่างด้าวมาท างาน  ณ  
      สนง. เพ่ือการตรวจสอบ (ม.35 ว.3+108) 
การปฏิบตัิหน้าที ่ผจก./ลจ.         มบีัตรประจ าตัว                                              แสดงต่อ พนง. จนท.      
                                                    ส าเนาใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน          *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.35 ว.2 

 



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                               4.2 กรมการจดัหางาน -ต่อ- 

(6) การกระท าของลูกจ้างให้ถือว่าเป็นการกระท า 
       ของผู้รับอนุญาต (ม.35 ว.4)                                       *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.35 ว.4 

(7) แจ้ง + ส่งคืนใบอนุญาต : อธิบดี ไม่ชักช้า :  
       เม่ือ (1) ยกเลกิวตัถุประสงค์ + (2) เลกิบริษัท (ม.37 ว.3+107) *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.37 

(8) ส่งบัตรประจ าตัวทีไ่ด้รับจาก ผจก.+ลูกจ้าง ทีพ้่นสภาพคืน :  
      อธิบดี  ภายใน7 วนั (ม.40 ว.2+107)                            *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.40 

 

 



ผู้รับอนุญาต 

                     3. ใบอนุญาต                 4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง 

        4.1 นายจ้าง                                                               4.2 กรมการจดัหางาน -ต่อ- 

(9) ส่งรายงานประจ าเดือน : อธิบดี ภายในวนัที ่10 ของเดือนถัดไป (ม.43+107) 
      เม่ือส่งมอบคนต่างด้าวให้นายจ้าง        แจ้ง น/ท. ทราบ            ภายใน 15 วนั          *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.43 

 
(10) ใช้ช่ือ /ค าแสดงช่ือ /ค าอ่ืนใด ในการประกอบธุรกจิว่า   “บริษัทน าคนต่าง 
        ด้าวมาท างานในประเทศ” (ม.44+107) ทั้งภาษาไทย+ภาษาต่างประเทศ 



ผู้รับอนุญาต 

          4. หน้าทีผู้่รับอนุญาต             5. หน้าที่ ผจก./ลูกจ้าง                  6.ข้อห้าม 

 
(1) แสดงบัตรประจ าตวัต่อผู้เกีย่วข้อง : เม่ือออกไปปฏิบัต ิ
      งานนอก สนง. (ม.39 ว.1+109) 
         ผจก.+ลจ.        มีบัตรประจ าตัว+ส าเนาใบอนุญาต      แสดงต่อ น/ท. *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.39 

(2) ขอรับใบแทนบัตรประจ าตัว :                        ใช้ร่าง พ.ร.ก. ม.35 ว.2 

      เม่ือสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคญั :  
      ภายใน 15 วนั (ม.39 ว.3+109)                                    *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.39 

(3) ส่งบัตรประจ าตัวคืน : อธิบด/ีผู้รับอนุญาต:  
      เม่ือพ้นจาก ผจก.+ลูกจ้าง ภายใน 7 วนั (ม.40 ว.1+109) *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.40

ม.39 
 



ผู้รับอนุญาต 

        5. หน้าที ่ผจก./ลูกจ้าง                             6.ข้อห้าม             7.การประกอบธุรกจิส้ินสุด (ม.37) 

              6.1 ผู้รับอนุญาต                                             6.2 ผู้ใด 
  (1) ห้ามประกอบธุรกจิทีอ่ธิบดี                              (1) ห้ามใช้ช่ือ/ค าแสดงช่ือ/ 
         ห้ามท า (ม.29+106) *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.29                          ค าอ่ืนใด ในการประกอบ 
  (2) ห้ามเรียก/รับ ค่าบริการ+                                       ธุรกจิว่า “บริษัทน าคน 
         ค่าใช้จ่ายจากนายจ้างเกนิ อตัรา : อธิบดี     ต่างด้าวมาท างานในประเทศ” 
        ก าหนด (ม.42 ว.1+111)                           **ภาษาไทย+ภาษาต่างประเทศ** 
 (3) ห้ามเรียก/รับ: เงิน/ทรัพย์อ่ืนใด                              (ม.45+112)  
       จากนายจ้าง/คนต่างด้าว  (ม.42 ว.2+111)  *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.42 



ผู้รับอนุญาต 

              6.ข้อห้าม                                                         7. การประกอบธุรกจิส้ินสุด (ม.37) 

   (1)  ใบอนุญาตส้ินอายุ 
   (2)  ถูกเพกิถอน 
   (3)  ไม่ต่ออายุ 
   (4)  ยกเลกิวตัถุประสงค์ของบริษทัในการน า 
          คนต่างด้าวมาท างาน 
   (5)  เลกิบริษัท                                                       *ร่าง พ.ร.ก. ยกเลกิ ม.37  



นายจ้าง  (ม.46) 

1. อนุญาตจากอธิบด:ี           2. วางหลกัประกนั                                    3. ห้ามเรียก/รับ: 
    กฎกระทรวง                           ความเสียหาย:                         เงนิ/ทรัพย์ใดๆ:  
    (ม.46+113) *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.46      กฎกระทรวง                                             จากคนต่างด้าว  
                                                                                                                      (ม.49+114)  
     หลกัประกนัลดลง (ม.47)          วางหลกัประกนัเพิม่ ภายใน 30 วนั           *ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.49 

                                                        รับ คส. อธิบด ี 

                                                        ไม่วางหลกัประกนัเพิม่ในเวลาที่ก าหนด ต้องช าระ 
                                                         เงนิเพิม่อกี ร้อยละ 2 : เดือน จนกว่าจะครบ   

ขอรับหลกัประกนัคืน            1. นายจ้างไม่ต้องรับผดิ พ.ร.ก.นี ้
      (ม.48)                              2. ขอคืน : อธิบด ี
                                               3. ไม่รับคืน 5 ปี ตกเป็นของแผ่นดนิ 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.46 
1. แจ้ง          จ านวน             ของคนต่างด้าว        ให้ น/ท.       (ม.46 ว.1) 

                     ประเทศ                             สตม.    หน่วยงานอ่ืน (ม.46 ว.2) 

                      งาน 
2. อ กกจ.ให้                           วางหลกัประกนั 
3. ก่อนท างานกบั น/จ.      ท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 
                                         มีรายการตามที ่อ กกจ. ก าหนด     (ม.46 ว.3)  
                                          เกบ็ไว้ทีท่ าการของ น/จ.    
                                          เพ่ือตรวจสอบ                
       



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.49 
ห้ามนายจ้างเรียก/รับ เงนิ/ทรัพย์ใดๆ จากคนต่างด้าว เว้นแต่ 

1. ค่าใช้จ่ายทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของคนต่างด้าว ที ่น/จ.ออกไปก่อน 
2. เช่น ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท างาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
3. น/จ. หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ไม่เกนิ 10% ที่คนต่างด้าว 

    ได้รับในแต่ละเดือน  (ม.49 ว.1) 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกจ้าง ที ่น/จ. ออกให้ก่อน  มีสิทธิหักได้ 
     ตาม ม.49  ว.1  (ม.49 ว.2) 

5. การหักเงิน ม.49 ว.1+ว.2  ไม่ถือว่าบังคบั        ใช้แรงงาน     กม.ค้ามนุษย์                           
                                                                   บริการ              (ม.49 ว.3) 

 



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างานเม่ือเลกิท างาน 

1. หน้าที่นายจ้าง                   2. หน้าทีผู้่รับอนุญาต        3. ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาต 

แจ้ง:อธิบด ีก่อน+หลงั ส่งกลบั+    2.1 ส่งคนต่างด้าวกลบั 7 วนั+  2.2 จัดส่งคนต่างด้าว      3.1 ความรับ 
ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั)               แจ้งแจ้ง:อธิบด ีหลงั                      กลบัเม่ือได้งาน             ผดิชอบ : 

1.1 เลกิจ้างโดย    1.2 เลกิจ้างโดย      ส่งกลบั (7 วนั)                              (ม.55)                           หน่วยงาน 
      มเีหตุ                   ไม่มเีหตุ       2.1.1 น าคนต่างด้าว    2.1.2 ไม่น าคนต่างด้าว                       ที่จัดส่งคน 
       อนัสมควร            อนัสมควร          มาท างานตาม           มาท างานตาม                              คนต่างด้าว 
       (ม.50)                   (ม.51)                 สัญญา (ม.53)            สัญญา (ม.54)                             กลบั 

 2.1.1.1นายจ้างไม่รับ         2.1.1.2 นายจ้างไม่รับ                                                  3.2 ความรับผดิชอบ : 
          เข้าท างานโดย                  เข้าท างานโดย                                                            ค่าเสียหายของ 
          มเีหตุอนัสมควร               ไม่มเีหตุอนัสมควร                                                    คนต่างด้าว 
                                                                                                                              3.3 ความรับผดิชอบ 
                                                                                                                                    เม่ือไม่ปฏิบตัิตาม    
                                                                                                                                    กฎหมาย 



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างานเม่ือเลกิท างาน 

1. หน้าที่นายจ้าง                        2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต                                     3. ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาต 

แจ้ง:อธิบด ีก่อน+หลงั ส่งกลบั+  ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) 

1.1 เลกิจ้างโดยมีเหตุอนัสมควร (ม.50)                                             1.2 เลกิจ้างโดยไม่มีเหตุอนัสมควร (ม.51) 
    1. นายจ้าง เลกิจ้าง :                                                        1. นายจ้างเลกิจ้าง :     
       (1) เลกิจ้างคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอนัสมควร                                        (1) เลกิจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร    
     (2) คนต่างด้าวออกจากงานมิใช่นายจ้าง                                        (2) ไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ 
             ผดิสัญญาจ้าง/ฝ่าฝืนกฎหมาย                                                            (3) คนต่างด้าวลาออกจากงานเน่ืองจากนายจ้าง 
       (3) คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างครบสัญญา                                                ผดิสัญญา/ฝ่าฝืนกฎหมาย 
   2. นายจ้างมีหน้าที่                                                                                   2. นายจ้างแจ้ง : อธิบด ี(คร้ัง 1) : กฎกระทรวง 
   (1) แจ้ง : อธิบด ีก่อน (คร้ัง 1) (ม.50 ว.1+115 ว.1) 1.2.1 นายจ้างเดมิหมดหน้าที่  1.2.2 นายจ้างเดมิมีหน้าที่ส่งคนต่างด้าวกลบั 
   (2) จดัส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) (ม.50 ว.1+116)  1.คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างใหม่    1.คนต่างด้าวไม่ท างานกบันายจ้างอ่ืน 
  3. แจ้ง : อธิบด ีหลงั (คร้ัง 2) (7 วนั) (ม.50+115 ว.2)   2.นายจ้างใหม่วางหลกัประกนั:อธิบด ี2. นายจ้างเดมิส่งคนต่างด้าวกลบั 
                                                                                  3. คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างใหม่         (7 วนั)  
                                                                                      (15 วนั)                                             3. แจ้ง : อธิบด ี(คร้ัง 2) (7 วนั) 
                                            นายจ้างไม่จดัส่งคนต่างด้าวกลบั (ม.52) 
                                           1. อธิบดจีดัส่งกลบัเอง 
                                           2.หักค่าใช้จ่ายจากหลกัประกนัที่นายจ้างวาง ตาม ม.46 



หน้าที่และความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างานเม่ือเลกิท างาน 

1. หน้าที่นายจ้าง                        2. หน้าทีผู้่รับอนุญาต                  3. ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาต 

ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) +แจ้ง : อธิบด ี(7 วนั) 

2.1 น าคนต่างด้าวมาท างานตามสัญญา                          2.2 ไม่น าคนต่างด้าวมาท างานตามสัญญา (ม.54) 

1. นายจ้างไม่รับเข้าท างานโดยมีเหตุอนัสมควร (ม.53 ว.1)  1. นายจ้างไม่รับเข้าท างานโดยไม่มีเหตุอนัสมควร (ม.53 ว.2) 
   (1) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวเข้าท างาน                                  (1) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยมิใช่เหตุจากคนต่างด้าว 
   (2) คนต่างด้าวไม่ยนิยอมท างานกบันายจ้าง                           (2) นายจ้างเลกิจ้างโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
   (3) คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างตามสัญญาแล้ว                   (3) นายจ้างไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้    
         แต่นายจ้างเลกิจ้างโดยมีเหตุอนัสมควร                             (4) คนต่างด้าวลาออกจากงานเน่ืองจากนายจ้างผดิสัญญา/ฝ่าฝืน 
   (4) คนต่างด้าวลาออกจากงานก่อนครบสัญญา                              กฎหมาย 
        มิใช่ความผดิของนายจ้าง/ฝ่าฝืนกฎหมาย                      * 2. คนต่างด้าวต้องการจะท างานกบันายจ้างรายอ่ืน 
2. นายจ้างต้องแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ ( 7 วนั)                   3. ผู้รับอนุญาตอาจจดัให้คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างรายอ่ืน (15 วนั) 
3. ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั)                  4. คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างอ่ืน 
    (ม.53 ว.1+118)                                                                         ไม่เกนิระยะเวลาในสัญญาน าเข้ามาท างาน 
4. ผู้รับอนุญาตแจ้ง:อธิบด ีหลงัส่งคนต่างด้าวกลบั 
    (7 วนั)   (ม.53 ว.1+117) 

            *2/1 : คนต่างด้าวไม่ต้องการจะท างานกบันายจ้างรายอ่ืน นายจ้างรายอ่ืน  // **3/1 : ห้ามผู้รับอนุญาต  



หน้าที่และความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างานเม่ือเลกิท างาน 

1. หน้าที่นายจ้าง                        2. หน้าทีผู้่รับอนุญาต                  3. ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาต 

ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) +แจ้ง : อธิบด ี(7 วนั) 

2.1 น าคนต่างด้าวมาท างานตามสัญญา                          2.2 ไม่น าคนต่างด้าวมาท างานตามสัญญา (ม.54) 

1.  นายจ้างไม่รับเข้าท างาน                                           1. นายจ้างไม่รับเข้าท างานโดยไม่มีเหตุอนัสมควร (ม.53 ว.2) 
     โดยมีเหตุอนัสมควร (ม.53 ว.1)                             * 2. คนต่างด้าวต้องการจะท างานกบันายจ้างรายอ่ืน 
                                                                    **3. ผู้รับอนุญาตอาจจัดให้คนต่างด้าวท างาน 
                                                                            กบันายจ้างรายอ่ืน (15 วนั) 
                                                                                        4. คนต่างด้าวท างานกบันายจ้างอ่ืน 
                                                                                             ไม่เกนิระยะเวลาในสัญญาน าเข้ามาท างาน 

*2/1 : คนต่างด้าวไม่ต้องการจะท างานกบันายจ้างรายอ่ืน :   ผู้รับอนุญาตมหีน้าทีจ่ัดส่งคนต่างด้าวกลบั  
           (ม.53 ว.4) :  น าข้อ 2.1 ใน ข้อ 2,3,4  มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม * 
**3/1 : ห้ามผู้รับอนุญาต  (1)  เรียก/รับ : เงนิ/ทรัพย์อ่ืนใด  (2) ในการจัดให้คนต่างด้าวท างานกบันายจ้าง 
             รายอ่ืน (3) นอกจาก ค่าบริการ+ค่าใช้จ่าย : รายการ + อตัรา : อธิบด ี+ ออกใบรับ 
             (ม.53 ว.3+42 ว.3+107)** 



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างาน 

1. หน้าที่นายจ้าง                        2. หน้าทีผู้่รับอนุญาต                  3. ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาต 

ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) +แจ้ง : อธิบด ี(7 วนั)    ส่งคนต่างด้าวกลบัเม่ือได้งานตามสัญญา (ม.55) 

2.1 น าคนต่างด้าว            2.2 ไม่น าคนต่างด้าวมาท างานตามสัญญา (ม.54) 
มาท างานตาม                         (1)  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน 
สัญญา                                     (2)  ไม่น าคนต่างด้าวมาท างานตามสัญญากบันายจ้างในประเทศ 
                                       (3)  ผู้รับอนุญาตต้องคืน ค่าบริการ+ค่าใช้จ่าย ทีเ่รียกเกบ็จากนายจ้าง ทั้งหมด 
                                       (4)  ให้แก่นายจ้าง (30 วนั) 

1. ผู้รับอนุญาตยงัคงประกอบธุรกจิอยู่(ม.55ว.1)     2. ผู้รับอนุญาตเลกิประกอบธุรกจิ (ม.55ว.2) 
    (1) คนต่างด้าวท างานกบันายจ้าง                                     (1) คนต่างด้าวท างานครบสัญญา 
         จนครบก าหนดสัญญา หรือ                                        (2) นายจ้างแจ้ง : อธิบด ีให้ส่งคนต่างด้าวกลบั 
    (2) ไม่ได้ท างานกบันายจ้างแล้ว                                       (3) หักค่าใช้จ่ายจากหลกัประกนัของ 
    (3) นายจ้างแจ้งผู้รับอนุญาต (7 วนั)                                      ผู้รับอนุญาต 
    (4) ผู้รับอนุญาตจัดส่งคนต่างด้าวกลบั 
  
 



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างาน 

2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต                            3. ความรับผดิชอบต่อผู้เกีย่วข้อง 

3.1 ความรับผดิชอบต่อ                                 3.2 ความรับผดิชอบ                 3.3 ความรับผดิชอบ 

      หน่วยงานที่จัดส่ง                                          ในความเสียหาย                   เม่ือผู้รับอนุญาตไม่ 

       คนต่างด้าวกลบั(ม.56)                               ของคนต่างด้าว (ม.57)            ปฏิบัตติามกฎหมาย 

  1. คนต่างด้าวเข้ามาท างานตาม MOU            1. คนต่างด้าวได้รับความเสียหาย 
 2. ถูกส่งตัวกลบัตามกฎหมายคนเข้าเมือง/             2. นายจ้าง/ผู้รับอนุญาต ไม่ปฏิบตัิ 
      กฎหมายอ่ืน                                                           (1) เลกิจ้างมเีหตุอนัสมควร (ม.50) 
  3. หน่วยงานที่ส่งกลบั เรียกเกบ็ค่าใช้จ่าย                   (2) เลกิจ้างไม่มเีหตุอนัสมควร (ม.51) 
      จากนายจ้าง/ผู้รับอนุญาต                                       (3) ผู้รับอนุญาตส่งคนต่างด้าวเข้าท างาน แต่ไม่เกดิ 
  4. นายจ้าง/ผู้รับอนุญาต ไม่ใช้เงนิคืนภายใน                      การท างาน+ส่งตัวกลบั (7 วนั) (ม.53) 
      ทีก่ าหนด                                                                (4) นายจ้างแจ้งผู้รับอนุญาตให้ส่งตัวคนต่างด้าว 
  5. อธิบด ีหักหลกัประกนัคืนหน่วยงาน                             กลบั (7 วนั)  
      ทีส่่งกลบั                                                             3. ย่ืนค าร้อง : อธิบด ี        หักหลกัประกนั+ 
                                                                                       ชดใช้ค่าเสียหาย 
  



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างาน 

2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต                            3. ความรับผดิชอบต่อผู้เกีย่วข้อง 

3.1 ความรับผดิชอบต่อ                   3.2 ความรับผดิชอบ                               3.3 ความรับผดิชอบเม่ือผู้รับอนุญาต 
      หน่วยงานที่จดัส่ง                             ในความเสียหาย                                       ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
       คนต่างด้าวกลบั(ม.56)                  ของคนต่างด้าว (ม.57) 

   3.3.1 ไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย                                   3.3.2 ไม่จัดส่งคนต่างด้าวกลบั 
  1. ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย (ม.58 ว.1)   1. ผู้รับอนุญาตไม่จัดส่งคนต่างด้าวกลบั (ม.58 ว.2)  
     (1) ส่งคนต่างด้าวมาท างาน แต่ไม่ได้เกดิการ         (1) ส่งคนต่างด้าวมาท างาน แต่ไม่ได้เกดิการ  
          ท างาน+ ไม่ส่งตวักลบั (7 วนั) (ม.53)                      ท างาน+ ไม่ส่งตวักลบั (7 วนั) (ม.53+118) 
     (2) ไม่ให้คนต่างด้าวท างานกบันายจ้าง                  (2) ผู้รับอนุญาตไม่ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั)เม่ือได้งาน (ม.55) 
           ตามสัญญา โดยไม่คืนค่าบริการ+                    2. อธิบดจีัดส่งคนต่างด้าวกลบัเอง 
           ค่าใช้จ่าย ให้นายจ้าง (ม.54)                            3. หักค่าใช้จ่ายเดนิทางกลบั+ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
     (3) ผู้รับอนุญาตไม่ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) (ม.55)   4. จากหลกัประกนัของผู้รับอนุญาต 
  2. อธิบดหัีกหลกัประกนัคืน 
      (1) ค่าบริการ+ค่าใช้จ่าย ให้แก่นายจ้าง 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลบั ให้แก่ คนต่างด้าว 
      (3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามความจ าเป็น ให้แก่ คนต่างด้าว 



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการน าคนต่างด้าวมาท างาน 

2. หน้าที่ผู้รับอนุญาต                            3. ความรับผดิชอบต่อผู้เกีย่วข้อง 

3.1 ความรับผดิชอบต่อ                   3.2 ความรับผดิชอบ                               3.3 ความรับผดิชอบเม่ือผู้รับอนุญาต 
      หน่วยงานที่จดัส่ง                             ในความเสียหาย                                       ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
       คนต่างด้าวกลบั(ม.56)                  ของคนต่างด้าว (ม.57) 

   3.3.1 ไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย                                   3.3.2 ไม่จัดส่งคนต่างด้าวกลบั 
  1. ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย (ม.58 ว.1)   1. ผู้รับอนุญาตไม่จัดส่งคนต่างด้าวกลบั (ม.58 ว.2)  
  2. อธิบดหัีกหลกัประกนั                                              (1) ส่งคนต่างด้าวมาท างาน แต่ไม่ได้เกดิการ  
  3. เม่ือหักหลกัประกนัแล้ว                                                 ท างาน+ ไม่ส่งตวักลบั (7 วนั) (ม.53+118) 
      อธิบดแีจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ                               (2) ผู้รับอนุญาตไม่ส่งคนต่างด้าวกลบั (7 วนั) 
      โดยไม่ชักช้า                                                                   เม่ือได้งานตามสัญญา (ม.55) 
                                                                                    2. อธิบดจีัดส่งคนต่างด้าวกลบัเอง  
                                                                                    3. หักค่าใช้จ่ายเดนิทางกลบั+ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
                                                                                    4. จากหลกัประกนัของผู้รับอนุญาต 
 
 
 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.50 
การเลกิจ้างโดยไม่ใช่ความผดิของคนต่างด้าว    น/จ. แจ้ง   น/ท. ใน 7 วนั (ม.50 ว.3) 

1. น/จ.ไม่รับคนต่างด้าวเข้าท างาน       2. คนต่างด้าวไม่ยนิยอมท างานกบั น/จ.      3.คนต่างด้าวอออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

    1.1 ไม่ใช่ความผดิของ ล/จ.                    2.1 เป็นความผดิของ น/จ.                         3.1 ไม่ใช่ความผดิของ ล/จ.  
    1.2 คนต่างด้าวจะไปท างาน                    2.2 น าหลกัการเปลีย่น น/จ.                      3.2 คนต่างด้าวจะไปท างาน  
           กบั น/จ. อ่ืน                                             ม. 51 /ม.52 มาใช้                                      กบั น/จ. อ่ืน  
    1.3 ผู้รับอนุญาตจดัหา                                    อนุโลม (ม.50 ว.3)                              3.3 ผู้รับอนุญาตจดัหา  
          น/จ. ใหม่ ใน 15 วนั                                                                                                    น/จ. ใหม่ ใน 15 วนั 
    1.4 ท างานเท่าระยะเวลา                                                                                              3.4 ท างานเท่าระยะเวลา 
          น าเข้าที่เหลืออยู่ (ม. 50 ว.2)                                                                                         น าเข้าที่เหลืออยู่ (ม. 50 ว.2) 
 
                                            ผู้รับอนุญาตด าเนินการตาม ม.50 ว.2/ว.3        แจ้ง น/ท. ทราบ         (ม.50 ว.4) 

                                         กรณ ีม.50 (1)(2) คนต่างด้าวไม่ได้ท างานกบั น/จ.ใหม่ ใน 15 วนั 

                                                         การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรส้ินสุดลง      (ม.50 ว.5)       



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.50 
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรส้ินสุดลง      (ม.50 ว.5) 

ผู้รับอนุญาต     จัดส่งคนต่างด้าวกลบัประเทศต้นทาง 7 วนั         ท าไม่ได้แจ้ง น/ท. 3 วนั 

                         ส่งหลกัฐานคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร              น/ท. แจ้ง 

                          ให้ น/ท. 7 วนั                                                         สตม.               ตร. 

                          ไม่ส่งหลกัฐาน                                                          ส่งคนต่างด้าวกลบั 
                          ช าระค่าปรับทางปกครอง : น/ท.                       ผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่าย 

                          วนัละ 1,000 : คนต่างด้าว 1 คน                          (ม.50 ว.5) 

                           แต่ไม่เกนิ 20,000- (ม.50 ว.6) 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.51 
การเปลีย่น น/จ. 

คนต่างด้าวท างานกบั น/จ.          ผู้รับอนุญาตน าเข้า ม.43 

                                                     น/จ. น าเข้าเอง ม.46 

ออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง     จะท างานกบั น/จ.อ่ืนไม่ได้     ไม่ใช้กรณีต่ออายุสัญญา+ 

                                                                  เว้นแต่                         ออกจากงานในสัญญาใหม่ 

   1. ออกจากงานเพราะความผดิ น/จ.                   2. ได้ช าระค่าเสียหายให้กบั น/จ.เดมิแล้ว 

                                                           น/ท. พจิารณา 
                                 ออก wp. ใหม่                     สลกัหลงั wp. “เปลีย่น น/จ.” 

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน าคนต่างด้าวมาท างานตามสัดส่วนเวลาที่คนต่างด้าวท างาน 
 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.52 
น/จ. ใหม่วางหลกัประกนั 

การเปลีย่น น/จ. ม.51          คนต่างด้าวเข้าท างานกบั น/จ.ใหม่ 30 วนั 

                                            น/จ ใหม่         วางหลกัประกนั: อ กกจ. 

                                                                     ภายใน 15 วนั 
 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.53 
การท างาน+อยู่ในราชอาณาจกัรส้ินสุด 

คนต่างด้าว 
      1.ไม่มีสิทธิเปลีย่น น/จ. ม.51       2. มีสิทธิเปลีย่น น/จ.แต่ไม่ได้ท างานกบั 
                                                               น/จ.อ่ืน ใน 30 วนั ม.52 
      นับแต่วนัออกจากงาน                      พ้นก าหนดเวลา 30 วนั ม.52 
                                    การอยู่ในราชอาณาจักรส้ินสุดลง 
       ผู้รับอนุญาต         น/จ.                      เดิม ม.46 
                                                                  ใหม่ ม.52 
    รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลบัประเทศต้นทาง 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.55 ว.1 
คนต่างด้าว 

    ผู้รับอนุญาตน าเข้า ม.43                     น/จ. น าเข้า ม.46 
                                       ท างานครบก าหนด 
     สัญญาน าคนต่างด้าวมาท างาน    สัญญาจ้าง 
      กบั น/จ. ในประเทศ 
   จัดส่งคนต่างด้าวกลบัประเทศต้นทาง                 น/จ. สุดท้าย                 

    น า ม.50 ว.5/ว.6 มาใช้บังคบั                          วางหลกัประกนั 

                                                                                  ม.46         ม. 52 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.55 ว.2 
การคืนหลกัประกนักบัผู้รับอนุญาต 

1. ผู้รับอนุญาตเลกิประกอบธุรกจิ               แสดงหลกัฐานใน 2 ปี 
2. คนต่างด้าวกลบัประเทศต้นทางแล้ว 
3. น/ท. คืนหลกัประกนั 
พ้นก าหนด 2 ปี             แสดงหลกัฐานการส่งกลบับางส่วน ใน 2 ปี 
ตกเป็นของกองทุน        อ กกจ. คืนหลกัประกนัตามอตัราส่วน 

                                                                    กฎกระทรวง 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.56 
คนต่างด้าวถูกหน่วยงานรัฐส่งกลบั 

      หน่วยงานทีด่ าเนินการ           เรียกเกบ็ค่าใช้จ่าย 
                                                     ในการส่งคนต่างด้าวกลบั 

           ผู้รับอนุญาต                           นายจ้าง 

ถ้าไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายในเวลาทีก่ าหนด 

อ กกจ. หักหลกัประกนัที่วางไว้ 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.57 
คนต่างด้าวเข้ามอบตัวเพ่ือขอให้รัฐส่งตัวกลบั 

คนต่างด้าวได้รับความเสียหายจาก 
               ผู้รับอนุญาต                 นายจ้างไม่ปฏิบัต ิม.50 
               เข้ามอบตัว :  อ กกจ./ผู้รับมอบหมาย 
ส่งคนต่างด้าวกลบัประเทศ       เรียกให้ผู้รับอนุญาต/นายจ้าง 
                                                  จ่ายเงนิคืน ม.58 
 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.57 
ผู้รับอนุญาต/นายจ้างไม่ส่งคนต่างด้าวกลบั 

           ผู้รับอนุญาต                                      นายจ้าง             เดิม  ม.46 
                             ไม่ส่งคนต่างด้าวกลบั                                 รายสุดท้าย ม.52 
      น/ท.+พนง.จนท. พบเหตุ            ด าเนินการส่งกลบั  (ม.58 ว.1) 

      มีหนังสือแจ้งให้ช าระเงิน             โดยใช้จ่ายเงินกองทุน 
      ไม่ช าระในเวลาก าหนด 
    อ กกจ. หักเงินจากหลกัประกนั  (ม.58 ว.2)         มีหนังสือแจ้งโดยไม่ชักช้า (ม.58 ว.3)  

          ไม่มีการวางหลกัประกนั         คนต่างด้าวรับผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 



 
ความผดิและบทลงโทษ 



การลงโทษทางทะเบียนแก่ผู้รับอนุญาต 

1. ส่ังพกัใช้ใบอนุญาต ไม่เกนิ 120 วนั 
    ส่ังให้ปฏิบัตใิห้ถูกต้อง/จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง: 
  ภายในเวลาทีก่ าหนด (ม.86)  
    (1) ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัต/ิมลีกัษณะต้องห้าม ม.27 
    (2) ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัต/ิปฏิบัตไิม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก./ 
          กฎกระทรวง/ประกาศ 



การลงโทษทางทะเบียนแก่ผู้รับอนุญาต  -ต่อ- 

2. ส่ังพกัใช้ใบอนุญาต จนกว่าคดจีะถึงทีสุ่ด (ม. 87) 
    (1) ผู้รับอนุญาตกระท าความผดิ ตาม พ.ร.ก.นี ้และ 
    (2) อยู่ระหว่างการด าเนินคด ี
3. เพกิถอนใบอนุญาต (ม. 88) 
     (1) ผู้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัต/ิจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 
           ตาม คส. อธิบดี ตาม ม. 86 
     (2) ผู้รับอนุญาตเคยถูกพกัใช้ใบอนุญาตยงัไม่เกนิ 1 ปี/ 
           เคยถูกพกัใช้มาแล้ว 2 คร้ัง + มเีหตุทีจ่ะถูกพกัใช้อกี  



การลงโทษทางทะเบียนแก่ผู้รับอนุญาต  -ต่อ- 

3. เพกิถอนใบอนุญาต (ม. 88)   
    (3) ผู้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัต/ิปฏิบัตไิม่ถูกต้อง  ตามกฎหมาย 
          ของประเทศต้นทาง : มีส่วนรู้เห็น/เป็นผู้สนับสนุนการ 
          ไม่ปฏิบัต/ิปฏิบัตไิม่ถูกต้อง ในการน าคนต่างด้าวมา 
          ท างานกบันายจ้างในประเทศ          ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัต ิ
          ตามหนังสือแจ้งเตือนของอธิบด ีใน 15 วนั 
    (4) ผู้รับอนุญาต ฝ่าฝืนไม่ด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการน า 
          คนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ ในระหว่าง 
          ถูกพกัใช้ ตาม ม.89 ว.2 
 



การลงโทษทางทะเบียนแก่ผู้รับอนุญาต  -ต่อ- 

3. เพกิถอนใบอนุญาต (ม. 88)   
    (5) ผู้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัต/ิปฏิบัต ิไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก./ 
          กฎกระทรวง/ประกาศ : กรณร้ีายแรง : ความเห็นอธิบด ี
    (6) ผู้รับอนุญาต ไม่สามารถปฏิบัต ิตาม พ.ร.ก./ 
          กฎกระทรวง/ประกาศ ได้ : ความเห็นอธิบด ี
***ผู้รับอนุญาตทีถู่กส่ังเพกิถอนใบอนุญาต : ต้องรับผดิชอบในการ
จดัส่งคนต่างด้าว ซ่ึงอยู่ในความรับผดิชอบกลบัประเทศต้นทาง + 
รายงานอธิบดทีราบ เกีย่วกบัคนต่างด้าวทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ 
(ม.89 ว.3) *** 

    
      



หน้าที่ความรับผดิของคนต่างด้าว 
1. ท างานไม่ใช่งานห้าม/มี wp.:ฝ่าฝืนรับโทษ             (ม.8 ว.1 +101 ว.1) 
    จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี/ปรับ 2,000-100,000-/ทั้งจ าทั้งปรับ (แก้ไข 1.ปรับตั้งแต่ 5,000-50.000- 

     2.เม่ือช าระค่าปรับแล้วให้ส่งคนต่างด้าวกลบัออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว) 

2. มี wp. อยู่กบัตวั/อยู่ ณ สถานทีท่ างาน:  ในระหว่างเวลาท างาน  : ฝ่าฝืนรับโทษ   
                (ม.68+120) ปรับไม่เกนิ 100,000 (สามารถแสดงในเวลาอนัสมควร/ปรับไม่เกนิ 5,000-) 

3. ขอรับใบแทน wp.: 15 วนั  เม่ือ wp. สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคญั 
(ม.69) (แก้ไข ว.2 หลกัเกณฑ์วธีิการย่ืนขอ) 

4. ท างานตรงตาม wp. :ประเภทงาน/นายจ้าง/ท้องที/่เง่ือนไข  การเปลีย่น/เพิม่ ต้อง
ได้รับอนุญาต (ม.71) :   ฝ่าฝืนรับโทษ        (ม.70+121) ปรับไม่เกนิ 100,000 

      (แก้ไข ยกเลกิ ม.70+71) 

 



หน้าทีค่วามรับผดิของนายจ้าง 
1. รับคนต่างด้าวท างานไม่ใช่งานห้าม/ม ีwp.  

   : ฝ่าฝืนรับโทษ          (ม.9  +102 ) ปรับ 400,000-800,000: คน 

                                                             (แก้ไข 1. ปรับ 10,000-100,000: คน 

   2.ท าผดิซ ้า จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี /หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000-: คน/ 
    หรือทั้งจ าทั้งปรับ ) 

2. รับคนต่างด้าวทีม่ ีwp. กบัตนเข้าท างาน  

     : ฝ่าฝืนรับโทษ        (ม.72+122) ปรับ 400,000-800,000: คน 

     (แก้ไข ยกเลกิ ม.72) 



หน้าทีค่วามรับผดิของนายจ้าง 
3. ให้คนต่างด้าวท างานไม่ตรงตาม wp.  

   : ฝ่าฝืนรับโทษ        (ม.73+123) ปรับไม่เกนิ 400,000: คน 

4. แจ้งคนต่างด้าวออกจากการท างานใน 7 วนั : นาย
ทะเบียน : ฝ่าฝืนรับโทษ        (ม.74+124) ปรับไม่เกนิ 100,000 

    (แก้ไข ยกเล ิม.73  /  ม.74) 

 



การหลอกลวงน าคนต่างด้าวมาท างาน 
1. หลอกลวงผู้อ่ืนว่าสามารถ       น าคนต่างด้าวมาท างานกบั น/จ. ในประเทศ 
                                                     หา ล/จ. ซ่ึงเป็นคนต่างด้าวให้กบั น/จ.  
2. โดยการหลอกลวงได้ไปซ่ึง เงิน+ท/ส.+ประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ถูกหลอกลวง 
    โทษ: จ าคุก 3-10 ปี/ปรับ 600,000-1,000,000-/ทั้งจ าทั้งปรับ (ม.128ว.1) 
3. ถ้ากระท าโดยร่วมกระท าความผดิตั้งแต่ 3 คน+/โดยสมาชิกขององค์กร

อาชญากรรมตาม กม. ค้ามนุษย์ 
    โทษ: หนักกว่า ม.128 ว.1 กึง่หน่ึง 

การยดึเอกสารของคนต่างด้าว 
1. ยดึ wp.                                      โทษ : จ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน/ 
2. ยดึเอกสารส าคญัประจ าตวั                       ปรับไม่เกนิ 100,000-/ 
    ของคนต่างด้าว                                         ทั้งจ าทั้งปรับ (ม.131) 
 



การลงโทษทางทะเบียนแก่คนต่างด้าว 

** การเพกิถอนใบอนุญาตท างาน (ม.90) ** 

1. คนต่างด้าวท างานฝ่าฝืน พ.ร.ก. หรือ 

2. ไม่ปฏิบัตติามเง่ือนไขในการอนุญาต 



    1. คส.ไม่อนุญาตเกีย่วกบัการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

    2. คส.เกีย่วกบัหลกัประกนั 

    3. คส.พกัใช้/เพกิถอน เกีย่วกบัการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

    4. คส.ไม่อนุญาตเกีย่วกบัการท างานของคนต่างด้าว 

    

การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 



ขั้นตอนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

ผู้มสิีทธิอุทธรณ์ 

ท าค าอุทธรณ์เป็นหนังสือ  
(30 วนันับแต่ได้รับค าส่ัง) 

รมต. 

วนิิจฉัย-เป็นทีสุ่ด 

*พจิารณาให้
เสร็จ ภายใน 30 
วนั* 

**จ าเป็นขยาย
ได้อกีไม่เกนิ 30 
วนั +แจ้งผู้
อุทธรณ์ทราบ
ก่อน** 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.92 
1. ผู้รับอนุญาต 
2. อุทธรณ์ คส ไม่อนุญาต ม.26/ ไม่ต่อ ม.30/ 
หักหลกัประกนั/เรียกหลกัประกนัเพิม่ 
3. ภายใน 30 วนั 
4.คว. รมต.  เป็นทีสุ่ด 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.93 
1. นายจ้าง 
2. อุทธรณ์ คส หักหลกัประกนั/เรียกหลกัประกนัเพิม่ 
3. ภายใน 30 วนั 
4.คว. รมต.  เป็นทีสุ่ด 

 



ร่าง พ.ร.ก. แก้ไข ม.95 
1. คนต่างด้าว/ผู้ย่ืนค าขอ 
2. อุทธรณ์ คส ม.59 ,ม.60 ,ม.63,ม.63/1, ม.63/2, ม.64, ม.67,
ม.90 

3. ภายใน 30 วนั 
4.คว. รมต.  เป็นทีสุ่ด 

 



การควบคุมตรวจสอบ 
ของนายทะเบียน/พนง.จนท.  



ค านิยาม (ม.5) 

“นายทะเบียน” คือ 
      1. อธิบด ี
      2. พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึง รมต.แต่งตั้ง ตาม
ข้อเสนอแนะของอธิบด ี
      3.  เพ่ือออกใบอนุญาตท างาน และปฏิบัตกิาร
อ่ืนตาม พ.ร.ก. นี ้
 



               ค านิยาม (ม.5) 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  คือ ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการ ตามพ.ร.ก.นี ้  
   (คส กรง 237/2560  ล. 11 ก.ย.2560) 
-  ผวจ/รอง ผวจ/ปจ/นอภ/ปอภ * จ.+อ. ที่รับผดิชอบ 
-  รงจ/จจ/ปส –ขรก วชิาการปฏิบัติการ*เขตพืน้ที ่
   รับผดิชอบ 
 
 
 



ค านิยาม (ม.5) 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” -(ต่อ)- 
- ทหาร บก+เรือ/ตร สตช = สัญญาบัตร 
    *เขตพืน้ที่รับผดิชอบ 
- กสร = พนง ตรวจแรงงาน *เขตพืน้ที่รับผดิชอบ 
- สป พม /กป /กท /กรอ = ขรก บริหาร / อ านวยการ / 
วชิาการ ทุกสายงาน ทุกระดบั * เขตพืน้ที่รับผดิชอบ 

 



อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน/พนง.จนท. ตาม พ.ร.ก.  

   1. มหีนังสือเรียก/ส่ังให้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือให้ส่งเอกสาร 
       หรือหลกัฐานเพ่ือประกอบการพจิารณา  (ม. 98 (1)+125) 
   2. เข้าไปใน (1) สถานสถานประกอบธุรกจิน าคนต่างด้าวมา 
       ท างาน/(2) สถานประกอบการซ่ึงรับคนต่างด้าวจากผู้รับ 
       อนุญาต ให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ร่าง พ.ร.ก.แก้ไข ม.98(3) 
           เข้าไปในสถานประกอบการซ่ึงรับคนต่างด้าวเข้าท างาน.... 

    : ในระหว่างเวลาท าการตรวจสอบ  
           (ม. 98 (2)(3)+126/127) 
    



อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน/พนง.จนท. ตาม พ.ร.ก.  
3. ค้นโดยมหีมายค้นเม่ือมเีหตุอนัควรสงสัย (1) มกีารน า 
     คนต่างด้าวเข้ามาท างาน (2) คนต่างด้าวท างานโดยไม่ถูก
กฎหมาย (3) เพ่ือค้นหา + ช่วยเหลือคนต่างด้าวทีเ่ป็น
ผู้เสียหายจากการกระท าผดิ พ.ร.ก.นี ้(ม.98(4)+126/127) 

3/1 ข้อยกเว้น การค้นโดยไม่มหีมายค้น  เม่ือมเีหตุอนัควรเช่ือ
ว่าหากเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  (1) คนต่างด้าวอาจ
ถูกประทุษร้าย/โยกย้าย/ซ่อนเร้น (2) พยานหลกัฐานที่
เกีย่วข้องอาจถูกโยกย้าย/ซ่อนเร้น/เปลีย่นสภาพไปจากเดมิ/
ถูกท าลายไปก่อน (ม.98 ว.2+126/127) 

       เสียก่อน 
 



อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน/พนง.จนท. ตาม พ.ร.ก.  
4. ยดึ/อายดั เอกสารหรือหลกัฐานเกีย่วกบั (1) การท างาน (2) 
การน าคนต่างด้าวมาท างาน ในกรณเีช่ือว่ามกีารกระท าผดิ
ตาม พ.ร.ก.นี ้(ม.98(5)+126/127) 

5. ในการปฏิบัติหน้าทีม่.98(2) (3) (4) (5) ผู้เกีย่วข้องต้อง
อ านวยความสะดวก (ม.98 ว.3 +127) 

6. ร่าง พ.ร.ก.เพิม่เตมิ ม.98 ว.4 
1.การใช้อ านาจ ม.98(1)(2)หรือ(3) 
2.ต้องไม่ท าในลกัษณะทีท่ าให้คนต่างด้าวต้องหยุดท างานเกนิสมควร 
3.หรือท าให้การประกอบการของ น/จ.ต้องสะดุดหยุดลง 
4.หรือในเวลากลางคืนโดยไม่จ าเป็น 



อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน/พนง.จนท. ตาม พ.ร.ก.  
7. เป็น จพง. ปอ.  มาตรา 50 : ในการจับกมุปราบปรามมี
อ านาจเช่นเดยีวกบั พนง.ฝ่ายปกครอง/ตร.  ม.100 

 8. จับคนต่างด้าวโดยไม่ต้องมหีมายจับ  ม.100 ว.3 
         *(คนต่างด้าวท างานไม่ได้รับwp./แตกต่างจากทีก่ าหนดใน wp.: 
             ให้ไป สน.+จนท.:ไม่ไป/จะหลบหนี)* 



 
การเปรียบเทียบปรับ  ม.133 

    1. ความผดิมีอตัราโทษปรับสถานเดยีว 
   2. อธิบด/ีผวจ. มีอ านาจเปรียบเทยีบ 
   3. คดมีีความผดิเกดิในจงัหวดั/กทม.น้ัน 
       (1) พนง.สส. พบการกระท าความผดิ : ส่ง ผวจ./อธิบด ี7 วนั 
       (2) กกจ พบการกระท าความผดิ: ส่ง ผวจ./อธิบด ี 
   4. ผู้ต้องหายนิยอมให้เปรียบเทยีบ+ช าระค่าปรับใน 30 วนั 

ผู้กระท าความผดิเป็นนิตบุิคคล (ม.132) 
1. ความผดิเกดิจาก : การส่ังการ/การกระท าของบุคคลใด/ไม่ส่ังการ/ไม่กระท าการ 
2. อนัเป็นหน้าที่ : กรรมการ/ ผจก./บุคคลใด รับผดิชอบการด าเนินการของบุคคลน้ัน 
3. ผู้น้ันต้องรับโทษตามทีบ่ัญญัตไิว้ส าหรับความผดิน้ันด้วย   
 



 

เขตอ านาจศาล 

             ศาลแรงงาน                                                         ศาลยุตธิรรม 
  คดทีี่เกดิข้อพพิาทระหว่าง                          อนัเกีย่วกบั                                                           

  1.  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว                1.  สิทธิหรือหน้าทีต่าม พ.ร.ก. นี ้หรือ                  

       มาท างานกบัคนต่างด้าว                         2.  ความสัมพนัธ์ด้านแรงงาน            การด าเนินกระบวน 

  2.  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว                                                                                    ยุติธรรมทางอาญา 

       มาท างานกบันายจ้าง  หรือ 

  3.  นายจ้างกบัคนต่างด้าว 



   

การก าหนดเขตทีพ่กัอาศัยส าหรับคนต่างด้าวทีรั่บใบอนุญาตท างาน (ม.15) 

  
   เพ่ือประโยชน์ในการ                      รมต. มท.                    ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

   1. รักษาความมัน่คงแห่ง                 โดย ครม.                    ก าหนดเขตทีพ่กัอาศัย 

       ราชอาณาจักร                             เห็นชอบ                                ส าหรับคนต่างด้าว 

   2. ความปลอดภัยสาธารณะ                                   ผู้รับอนุญาตให้ท างาน 

                                                                 
                                                                                

                                                                                                         เฉพาะ 1. จ าพวก 

                                                                                                                    2. ท้องที ่ 

*ร่าง พ.ร.ก.  ให้ยกเลกิ มาตรา 15* 



สวสัด ี
โทร. 0 992192253 

kung.11@hotmail.co.th 
 


