
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบการท าง านของคนต่า งด ้า ว   

แล ะการบังค ับ ใช ้กฎหมายตามพร ะราชบัญญัติ การท า งาน

ของคน ต่ า งด ้า ว  พ .ศ .๒๕๕๑ แล ะพร ะร าชก าหนดการน า  

คน ต่ า งด ้าวมาท า ง านกับนายจ ้า ง ในปร ะ เทศ  พ .ศ .๒๕๕๙  

 โ ด ยน า ย สุ ร ศ ัก ดิ์  ไ ก ย สิ ท ธ์ิ  

หัว ห น ้า ก ลุ่ ม ง า นคว บคุ ม ต ร ว จส อบก า รท า ง าน ข อ งคน ต่ า ง ด้า ว  

ก อ ง ท ะ เ บี ย น จ ัด ห า ง า นก ล า งแ ล ะ คุ ้ม ค ร อ งคนห า ง า น  

ก ร มก า ร จ ัดห า ง า น  

โ ท ร  0  2 3 5 4  1 7 2 9   โ ท ร ส า ร  0  2 3 5 4  1 3 8 6   

 





ค าจ ากดัความ 

- คนต่างดา้ว  (มาตรา ๕) 
 หมายถึง  บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มี              

สญัชาติไทย 

- ท างาน  (มาตรา ๕) 

 หมายถึง  การท างานโดยใชก้ าลงักายหรือ

ความรู ้ ดว้ยประสงคค่์าจา้งหรือประโยชนอ่ื์น

ใดหรือไม่ก็ตาม 

 



ขอ้ยกเวน้การใชบ้งัคบักฎหมาย (มาตรา ๔) 

๑.  บุคคลในคณะผูแ้ทนทางทูต 

๒.  บุคคลในคณะผูแ้ทนทางกงสุล 

๓. ผูแ้ทนของประเทศสมาชิกและพนกังานของ 

องคก์ารสหประชาชาติและทบวงการช านญัพิเศษ 

๔. คนรบัใชส่้วนตวัซ่ึงเดินทางจากต่างประเทศ 

เพือ่มาท างานประจ าอยู่กบับุคคลในขอ้ ๑, ๒ และ ๓ 



๕. บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ที่หรือภารกิจตามความตกลง   

ที่รฐับาลไทยท าไวก้บัรฐับาลต่างประเทศหรือองคก์าร 

ระหว่างประเทศ 

๖. บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ที่หรือภารกิจเพือ่ประโยชนท์าง 

การศึกษา วฒันธรรม ศิลปะ การกีฬา หรือกิจการอ่ืน  

ทั้งนี้ ตามท่ีจะไดก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

๗. บุคคลซ่ึงรฐับาลอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ที่หรือ 

ภารกิจอย่างหนึง่อย่างใด 



 กล ุม่ 1     
เขา้มาท างาน โดยไดร้บั Visa ประเภทคนอย ู่
ชัว่คราวสามารถท างานไดท้กุประเภท  

       ยกเวน้งานหา้ม 39 อาชีพ 

   

คนต่างดา้วท างาน ตามมาตรา 9 

1) ช่างฝีมือ/ผ ูช้ านาญการ/นกัลงทนุ    

      



งานห้ามคนต่างด้าวท า (นายทะเบียนไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว 

ตามมาตรา ๙ ท างาน ๓๙ งาน) 
1. งานกรรมกร 

2. งานกสกิรรม งานเลี้ยงสตัว์ งานป่าไม ้หรอืงาน

ประมง ยกเวน้งานที่ใชค้วามช านาญงานเฉพาะ

สาขา หรอืงานควบคุมดูแลฟารม์ 

3. งานก่ออฐิ งานช่างไม ้หรอืงานก่อสรา้งอืน่ 

4. งานแกะสลกัไม ้

5. งานขบัขี่ยานยนต์ หรอืงานขบัขี่ยานพาหนะที่ไม่

ใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งกลยกเวน้งานขบัขี่

เครือ่งบนิระหว่างประเทศ 

6. งานขายของหนา้รา้น 

7. งานขายทอดตลาด 

8. งานควบคุม ตรวจสอบ หรอืใหบ้รกิารทางบญัช ี

ยกเวน้งานตรวจสอบภายในเป็นคร ัง้คราว 

9. งานเจยีระไนหรอืขดัเพชรหรอืพลอย 

10. งานตดัผม งานดดัผม หรอืงานเสรมิสวย 

11. งานทอผา้ดว้ยมือ 

12. งานทอเสือ่ หรอืงานท าเครือ่งใชด้ว้ยกกหวาย ปอ 

ฟาง หรอืเยือ่ไมไ้ผ่ 

 

 



งานห้ามคนต่างด้าวท า  (ต่อ) 
13. งานท ากระดาษสาดว้ยมือ 

14. งานท าเครือ่งเขิน 

15. งานงานท าเครือ่งดนตรไีทย 

16. งานท าเครือ่งถม 

17. งานท าเครือ่งทอง เครือ่งเงนิ หรอืเครือ่งนาก 

18. งานท าเครือ่งลงหิน 

19. งานท าตุ๊กตาไทย 

20. งานท าที่นอนหรอืผา้ห่มนวม 

21. งานท าบาตร 

22. งานท าผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมดว้ยมือ 

 

23. งานท าพระพุทธรปู 

24. งานท ามีด 

25. งานท าร่มกระดาษหรอืผา้ 

26. งานท ารองเทา้ 

27. งานท าหมวก 

28. งานนายหนา้ หรอืงานตวัแทน ยกเวน้งานนายหนา้

หรอืงานตวัแทนในธุรกิจ 

29. งานในวิชาชพีวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาที่

เกี่ยวกบังานออกแบบและค านวณ จดัระบบ วิจยั 

วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสรา้ง หรอืให้

ค าแนะน า ท ัง้นี้ไม่รวมงานที่ตอ้งใชค้วามช านาญ

พเิศษ 



งานห้ามคนต่างด้าวท า  (ต่อ) 
13. งานท ากระดาษสาดว้ยมือ 

14. งานท าเครือ่งเขิน 

15. งานงานท าเครือ่งดนตรไีทย 

16. งานท าเครือ่งถม 

17. งานท าเครือ่งทอง เครือ่งเงนิ หรอืเครือ่งนาก 

18. งานท าเครือ่งลงหิน 

19. งานท าตุ๊กตาไทย 

20. งานท าที่นอนหรอืผา้ห่มนวม 

21. งานท าบาตร 

22. งานท าผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมดว้ยมือ 

 

23. งานท าพระพุทธรปู 

24. งานท ามีด 

25. งานท าร่มกระดาษหรอืผา้ 

26. งานท ารองเทา้ 

27. งานท าหมวก 

28. งานนายหนา้ หรอืงานตวัแทน ยกเวน้งานนายหนา้

หรอืงานตวัแทนในธุรกิจ 

29. งานในวิชาชพีวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาที่

เกี่ยวกบังานออกแบบและค านวณ จดัระบบ วิจยั 

วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสรา้ง หรอืให้

ค าแนะน า ท ัง้นี้ไม่รวมงานที่ตอ้งใชค้วามช านาญ

พเิศษ 



งานห้ามคนต่างด้าวท า  (ต่อ) 
30. งานในวิชาชพีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกบังาน

ออกแบบ  เขียนแบบ ประมาณราคา 

อ านวยการก่อสรา้ง หรอืใหค้ าแนะน า 

31. งานประดษิฐเ์ครือ่งแต่งกาย 

32. งานป้ันหรอืท าเครือ่งป้ันดนิเผา 

33. งานมวนบุหรีด่ว้ยมือ 

34. งานมคัคุเทศก์ หรอืงานจดัน าเที่ยว 

35. งานเร่ขายสนิคา้ 

36. งานเรยีงตวัพมิพอ์กัษรไทยดว้ยมือ 

37. งานสาวและปิดเกลยีวไหมดว้ยมือ 

38. งานเสมียนพนกังานหรอืงานเลขานุการ 

39. งานใหบ้รกิารทางกฎหมายหรอือรรถคดี 



  2) ไดร้บัใบอนญุาตท างานตลอดชีพ 

  3) เขา้มาท างานจ าเป็น
และเรง่ด่วน ไมเ่กิน 15 วนั  
   คนต่างดา้วท่ีไดร้บัอนญุาต

ท างานตลอดชีพ ตามประกาศ

คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 322 ลง

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 

    ปัจจบุนัเหลืออย ูป่ระมาณ   

               983  คน 

คนต่างดา้ว ไมต่อ้งขอ

อนญุาตท างาน เม่ือเขา้

มาแลว้ใหแ้จง้ 

การท างานเป็นหนงัสือ                          

    



4) แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มา
ท างานตามขอ้ตกลง 

ว่าดว้ยการจา้งแรงงาน

ระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศค ู่ภาคี (MOU) 
แรงงานต่างดา้วเดิน

ทางเขา้มาท างานตาม 

MOU                 

งาน

กรรมกร  
 

รบัใชใ้นบา้น 
 











                  

                   คนต่างดา้วเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรตาม   

                   กฎหมายพิเศษ ( มาตรา 12 ) 
             1) กฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมการลงทนุ  

                   2) กฎหมายว่าดว้ยการนิคมอตุสาหกรรม  

                   3) และกฎหมายอ่ืน    

           สามารถท างานไดต้ามท่ีไดร้บัการอนมุติั 

คนต่างดา้วท างาน ตามมาตรา 12 



4 ) แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสญัชาติเมียนมา ลาว และกมัพชูา  

ท่ีไดร้บัการพิสจูนส์ญัชาติ 

     เป็นการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้ว ในระยะต่อไป 

หลงัจากการจดทะเบียน โดยใหป้ระเทศตน้ทางเขา้มามีส่วนรว่ม 

ในการแกปั้ญหา ดว้ยการพิสจูนส์ญัชาติ และออกหนงัสือเดินทาง 

หรอืเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางใหก้บัแรงงาน  

      - สตม.ตรวจลงตรา Visa non LA 

                - กกจ. อนญุาตท างาน  

 



 คนต่างดา้วท างานตามมาตรา 13 

กล ุม่ 1          

       ถกูเนรเทศตาม

กฎหมายว่าดว้ยการ

เนรเทศและไดร้บัการ

ผอ่นผนัใหไ้ปประกอบ

อาชีพ ณ ท่ีแห่งใด 

แทนการเนรเทศ 

หรืออย ูใ่นระหว่างรอ 

การเนรเทศ 
 

      กล ุม่ 2   

        ไดร้บัอนญุาตใหอ้ย ูใ่น 

       ราชอาณาจกัรเป็นการ  

       ชัว่คราวเพ่ือรอการ 

       สง่กลบัออกไปนอก 

       ราชอาณาจกัรตาม 

      กฎหมายว่าดว้ยคน 

     เขา้เมือง (แรงงานต่าง     

      ดา้ว ท่ีเปิดจดทะเบียน)  



   กลุ่ม 3          
ถกูถอนสญัชาติตาม

ประกาศของคณะปฏิวติั 

ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 

ธนัวาคม พ.ศ. 2515 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

      กลุ่ม 4          
เกิดในราชอาณาจกัรแต่

ไมไ่ดร้บัสญัชาติไทย ตาม

ประกาศของคณะปฏิวติั 

ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี  

13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 

      กล ุม่ 5         

     เกิดในราชอาณาจกัรแต่ไมไ่ดร้บั

สญัชาติไทยตามกฎหมายว่าดว้ยสญัชาติ   



-    คนต่างดา้วชนกลุ่มนอ้ย 

     (ท างานไดทุ้กงาน) 

-    คนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสญัชาติ                   

      เมียนมา ลาว และกมัพูชา 

     (ท างานกรรมกร/ผูร้บัใชใ้นบา้น) 

               

     งานใหค้นต่างดา้วตามมาตรา 13 ท าได ้



ปัจจบุนัสามารถด าเนินการไดแ้ลว้กบัแรงงานกมัพชูา 

ส าหรบัแรงงานเมียนมา และแรงงานลาว อย ูร่ะหว่าง

ด าเนินการ 

 คนต่างดา้วท างานตามมาตรา 14 

 

   หมายถึง คนต่างด้าวของประเทศท่ีมีชายแดนติด

กบัประเทศไทยเขา้มาท างานในลกัษณะ ไป - กลบั 

และท างานตามฤดกูาล 
 



 

การตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ 

ตาม พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 



อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ท างานของคนต่างด้าว 
 

มาตรา ๔๘ 

  (๑) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง                

ข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่งเอกสาร หรือ หลักฐาน 

  (๒) เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่า

มีการท างาน ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าว

ท างานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ โดยไม่

ต้องมีหมายศาล ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงเวลาพระ

อาทิตย์ตก 



มาตรา ๕๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   

   มีอ านาจในการจับกุมคนต่างด้าว ในกรณี

ที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีพบคนต่างด้าวท างาน

โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องมีหมายจับ 

   มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของ

ต่างๆที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้      



มาตรา ๔๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัว 

ตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ

นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 



               หนังสือเดินทาง  สัญชาตเิมียนมา 



        เล่มสีแดง 

เลขที่หนงัสือเดนิทาง 

ช่ือคนต่างด้าว 

วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 

วนัออกเล่ม 

วนัเล่มหมดอายุ 

ประเภทของการตรวจลงตรา 



เล่มสีม่วง 

เลขที่หนงัสือเดนิทาง ชื่อคนต่างด้าว 

วนัออกเล่ม 
วนัเล่มหมดอายุ 

วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 

ประเภทของการตรวจลงตรา 



หนังสือเดินทาง  สัญชาติกัมพูชา 

ช่ือคนต่างด้าว 

หมายเลขประจ าตัวต่างด้าว ตาม ทร.38/1 

วนัเล่มหมดอายุ 



เลขที่หนงัสือเดนิทาง 

ช่ือคนต่างด้าว 

วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 

ประเภทของการตรวจลงตรา 



หนังสือเดินทาง สัญชาติลาว 



ช่ือคนต่างด้าว 

นามสกุล 

เลขที่หนงัสือเดนิทาง 

ว/ด/ป/ เกดิ 

วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 

วนัออกเล่ม 

ประเภทของการตรวจลงตรา 



หนังสือเดินทาง 
กลุ่มน าเข้าตาม  (MOU) 

สัญชาติพม่า  ลาว  กัมพูชา 



หนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมา 



วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 

ช่ือคนต่างด้าว 

สัญชาติ 

ประเภทของการตรวจลงตรา 

แทนการระบุช่ือบริษัท 



หนังสือเดินทางสัญชาติกัมพูชา 



เลขที่หนงัสือเดนิทาง 

ช่ือคนต่างด้าว 

นามสกุล 

เลขที่หนงัสือเดนิทาง 

วนัออกเล่ม 

วนัเล่มหมดอายุ 



ระบุช่ือบริษัททีแ่รงงานต่างด้าวท างาน วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 

ประเภทของการตรวจลงตรา 



หนังสือเดินทางสัญชาติลาว 

ชื่อคนต่างด้าว 

นามสกุล 

เลขที่หนงัสือเดนิทาง 

วนัออกเล่ม 



วนัส้ินสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศในราชอาณาจกัร 
ระบุช่ือบริษัทที่แรงงานต่างด้าวท างาน 

ประเภทของการตรวจลงตรา 



บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 













ใบอนุญาตท างาน 







หนังสือเดินทาง  
กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 
พม่า  ลาว  กัมพูชา 









หนงัสอืเพิ่มทอ้งท่ี/สถานท่ีในการท างาน 



บัญชีรายช่ือแนบท้าย 



ใบโควตา้ จา้งแรงงานต่างดา้ว ๓ สญัชาติ 

 









ความผิดตาม พ.ร.บ.การท างานของตนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 



ความผิดตาม พ.ร.บ.การท างานของตนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 

ผูก้ระท า

ความผดิ 

.................. 

คนต่างดา้ว 
 

 

 

 
 

 

คนต่างดา้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          ลกัษณะกระท าความผดิ 

 

..................................................... 

-ไม่มีใบอนญุาตท างานอยู่กบัตวั หรืออยู่ 

ณ สถานท่ีท างานในระหว่างเวลาท างาน 

เพือ่แสดงต่อพนกังาน                  

เจา้หนา้ท่ีหรือนายทะเบยีน 

 

-ไม่ท างานตามประเภทหรือลกัษณะงาน

และกบันายจา้ง ณ ทอ้งท่ีหรือสถานท่ี                

และเงือ่นไขตามท่ีไดร้บัอนญุาต 

 

มาตรา               

ฝ่าฝืน 

............... 

มาครา ๒๔ 

 

 

 

 

มาตรา ๒๖ 

 

 

 

มาตรา/โทษ 

 

............................. 

มาตรา ๕๓ ปรบัไม่เกนิ 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

มาตรา ๕๒ ปรบัไม่เกนิ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 



ความผิดตาม พ.ร.บ.การท างานของตนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 

ผูก้ระท า

ความผดิ 

.................. 

คนต่างดา้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          ลกัษณะกระท าความผดิ 

 

..................................................... 

-คนต่างดา้วท างานโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

มาตรา               

ฝ่าฝืน 

............... 

มาตรา ๕๑ 

 

มาตรา/โทษ 

 

............................. 

มาตรา ๕๑ จ าคุก                    

ไม่เกนิ ๕ ปี หรือปรบั 

๒,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท หรือทัง้จ  าท ัง้ปรบั 



ความผิดตาม พ.ร.บ.การท างานของตนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 

ผูก้ระท า

ความผดิ 

.................. 

ผูใ้ด 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลกัษณะกระท าความผดิ 

 

..................................................... 

-รบัคนต่างดา้วท่ีไม่มีใบอนญุาตท างาน

เขา้ท างาน 

 

 

 

 

-รบัคนต่างดา้วท่ีมีใบอนญุาตท างานแต่

ไม่ไดร้บัอนญุาตใหท้ างานกบัตนท างาน 

 

 

มาตรา  

ฝ่าฝืน 

............... 

มาตรา ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา/โทษ 

 

...............................

มาตรา ๕๔ ปรบั 

๑๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ต่อคนต่างดา้ว    

ท่ีจา้ง ๑ คน 

 

 

มาตรา ๕๔ ปรบั                    

ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ต่อคนต่างดา้วท่ีจา้ง 

 ๑ คน 

 

 



ความผิดตาม พ.ร.บ.การท างานของตนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 

ผูก้ระท า

ความผดิ 

.................. 

ผูใ้ด 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลกัษณะกระท าความผดิ 

 

..................................................... 

-ใหค้นต่างดา้วท่ีมีใบอนญุาตท างานกบั

ตนท างานนอกเหนอืจากประเภทหรือ

ลกัษณะงานท่ีระบไุวใ้นใบอนญุาต ณ 

ทอ้งท่ีหรือสถานท่ี ท่ีระบไุวใ้นใบอนญุาต 

 

มาตรา  

ฝ่าฝืน 

............... 

มาตรา ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา/โทษ 

 

.............................. 

มาตรา ๕๔ ปรบัไม่เกนิ 

๑๐.๐๐๐ บาท ต่อคน

ต่างดา้วท่ีจา้ง ๑ คน 



ความผิดตาม พ.ร.บ.การท างานของตนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 
ผูก้ระท า

ความผดิ 

.................. 

ผูใ้ด 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถ 

ลกัษณะกระท าความผดิ 

 

.................................................... 

-ไม่ปฏิบตัิตามหนงัสอืสอบถาม หรือ

หนงัสอืเรียก หรือไม่ยอมใหข้อ้เท็จจริง 

หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานแก่                  

นายทะเบยีน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซึง่

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๔๘ โดยไม่มีเหตุ

อนัสมควร 

มาตรา  

ฝ่าฝืน 

............... 

มาครา ๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา/โทษ 

 

............................... 

มาตรา ๕๕ ปรบัไม่เกนิ 

๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคน

ต่างดา้วท่ีจา้ง ๑ คน 

 



การเปรียบเทียบปรบั 

ตาม พรบ. การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ปรบัโดยคณะกรรมการ

เปรยีบเทียบ                

ซึง่ รมว. แต่งต ัง้ 

ปรบัโดยศาล 

กระบวนวิธีพจิารณาตาม 

ป.วิ.อ. 

เฉพาะความผิด ม. ๕๒ - ๕๕ 



อ านาจการเปรียบเทียบปรับ 

มาตรา ๕๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากความผิดตามมาตรา ๕๑ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรีบเทียบ

ได ้

ผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ

ภายใน ๓๐ วัน ให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกัน ตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 



ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ                                       

โดยคณะกรรมการเปรยีบเทียบ  ซึ่ง รมว. แต่งตั้ง      

ตาม พรบ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ค าส ัง่กระทรวงแรงงาน ท่ี ๗๖/ ๒๕๕๑ ลว. ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ

กรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ

จงัหวดั 



คณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง        ตาม 

พรบ. การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

คกก. เปรียบเทียบ

กรงุเทพมหานคร 

๑.  อธิบดกีรมการจดัหางาน 

๒. ผบ. ตร. / พนกังานสอบสวน

ที่ไดร้บัมอบหมาย 

๓. ผอ. กองนิติการ / นิติกร ๗ 

ที่ไดร้บัมอบหมาย 

คกก. เปรียบเทียบจงัหวดั 

๑.  ผูว่้าราชการจงัหวดั 

๒. ผูบ้งัคบัการต ารวจภธูร / 

พนกังานสอบสวนที่ไดร้บั

มอบหมาย 

๓. จดัหางานจงัหวดั / ขา้ราชการ

ระดบั ๖ ที่ไดร้บัมอบหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบงัคบัใชพ้ระราชก าหนด 

การน าคนต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๙               

  

 



เจตนารมณ์ 

           เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ จากการที่ประเทศไทยได้ประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนต่างๆท าให้การประกอบธุรกิจจัดหาคนต่างด้าวมา

ท างานกับนายจ้างในประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจ านวนมากส่งผลให้มาตรการทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวทีมี่อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกัน

การลักลอบน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศไดอ้ย่างทันทว่งท ีรัฐบาลจึง

จ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและกาสร้างโอกาส

ในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว อันน าไปสู่การจัด

ระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ รวมทั้งมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์เพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานในการท างานของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและสามารถรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

อาเซียนเพื่อสร้างความม่ันคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ต่อไป อันเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

 



 

การบังคับใช้กฎหมาย 

  

 

- ตรวจสอบผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ตรวจสอบนายจ้างน าคนต่างด้าวมาท างานกับตนประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

-   ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ด าเนินคดี นายจ้าง/ผู้ที่ไม่ได้รับ 

    อนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

- ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ด าเนินคดี ผู้ที่หลอกลวงผู้อ่ืนว่าสมารถน าคนต่างด้าวมาท างานกับ

นายจ้างในประเทศ  

- ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามข้อตกลง MOU ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย   

- รับเร่ืองร้องเรียน กรณี การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ  

 

 

  

 

 



                                          นิยาม 

 

         มาตรา 4 ในพระราชก าหนดนี้ 

        “การน าคนต่างด้าวมาท างาน” หมายความว่า การด าเนินการใดๆ 

เพ่ือน าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า

ด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาล

ไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจ้าง

แรงงานมาท างานกับนายจ้างในประเทศ โดยจะมีค่าบริการหรือค่าตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม 

       “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 



         “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลที่ประสงค์จะน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศกับตนด้วย 

         “ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็น

การตอบแทนการน าคนต่างด้าวมาท างาน“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า 

ค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าวมาท างาน 

         “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมา

ท างานกับนายจ้างในประเทศ 
 



     “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตน า                

คนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

     “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานของผู้รับอนุญาต 

     “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 

     “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน 

     “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม         

พระราชก าหนดนี้ 

 



 

 

 

 

 

อ านาจหน้าที่ของอธิบดี / พนักงานเจ้าหน้าที่ 



        มาตรา 37 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจดังต่อไปนี้ 

         (1)มีหนังสือเรียกหรือส่ังให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

         (2)เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศในระหว่าง

เวลาท าการเพื่อตรวจสอบควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

          (3) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เม่ือมีเหตุอันควร

เช่ือได้ว่ามีพยานหลักฐานในการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หรือเพื่อพบและช่วยคนต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูก

โยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท าลายไปเสียก่อน หรือคนต่างด้าวนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือ

ซ่อนเร้น 
 



         (4) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน า

คนต่างด้าวมาท างานในประเทศในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการ

กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 

          ในการใช้อ านาจตาม (3) อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าค้น

ให้รายงานเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็น

หนังสือต่ออธิบดี และให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเข้าค้นจัดท า

ส าเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น 

ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบส าเนารายงานนั้นให้แก่ผู้

ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ 
 



 และหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้นพนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้

เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือเป็นขา้ราชการต ารวจ

ตั้งแต่ระดับรองผู้ก ากับการหรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดบัช านาญการขึ้นไป 

ทั้งนี้ ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเข้าค้นส่งส าเนารายงานเหตุผลและผล

การตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือคนต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการน า

คนต่างด้าวมาท างานในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึด

หรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่ท าการค้นหรือศาลอาญา 

ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากส้ินสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

           ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) ให้ผู้ซ่ึงเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 



           มาตรา 39 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ให้

อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

        เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท า

ความผิดตามพระราชก าหนดนี้ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี

มอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
 



     มาตรา 56 ผู้ใดไม่มาช้ีแจงข้อเท็จจริง ไม่ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานตามมาตรา 37 (1)ไม่อ านวยความสะดวกตามมาตรา 

37 (2) หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 37 (3) และ 

(4)ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



    บทก าหนดโทษ 



 ฝ่าฝืน มาตรา 6 วรรคสอง 

          มาตรา 6 การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศมี 2 กรณี ดังนี้ 

 (1) กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

 (2) กรณีที่นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าคนต่างด้าวมาท างานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 โทษ 

            มาตรา 44 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 วรรคสอง ในการน า

คนต่างด้าวมาท างานในประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืน

บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 

 ฝ่าฝืน มาตรา 8  

         มาตรา 8 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนเองในประเทศ ต้อง

ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

 โทษ 

          มาตรา 45 นายจ้างผู้ใด น าคนต่างด้าวมาท างานให้กับตนเองในประเทศโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 

 



 

 ฝ่าฝืน มาตรา 9  

           มาตรา 9 ห้ามผู้ใดประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ

นายจ้างในประเทศเว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากอธิบดี 

           การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 โทษ 

            มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงสามปีหรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 

 ฝ่าฝืน มาตรา 10 (5)    *** 

           มาตรา 10 ผู้ขออนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัท

มหาชนจ ากัด และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (5) มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 

      (ก) มีสัญชาติไทย 

      (ข) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

      (ค) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต หรือในขณะท่ีนิติบุคคลนั้นถูก

เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชก าหนดนี้กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานทางทะเล 

      (ง) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

      (จ) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

      (ฉ)ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็น

องค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชก าหนดนี้ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน หรือ

กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 

 

 



            มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๑๐ หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชก าหนดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่

ออกตามพระราชก าหนดนี้ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการ

แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดคร้ังละไม่เกินหนึ่ง

ร้อยยี่สิบวัน 



 

       มาตรา 19 ลูกจ้างซ่ึงท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10 (5) และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

       (1)เป็นลูกจ้างซ่ึงท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศของ

ผู้รับอนุญาตรายอ่ืนตามพระราชก าหนดนี้ 

       (2)เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซ่ึงท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล ใน

ขณะเดียวกัน 

 โทษ 

         มาตรา 47 ลูกจ้างผู้ใด ท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างใน

ประเทศโดยที่ตนเองมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 (5) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

 



         มาตรา 48 ผู้รับอนุญาตผู้ใด กระท าการหรือไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

         (1) ไม่ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่

เปิดเผยและเห็นได้ง่ายตามมาตรา 14 หรือย้ายส านักงานหรือตั้งส านักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามมาตรา 15วรรคหนึ่ง 

          (2) เปลี่ยนผู้จัดการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ไม่จดทะเบียน

ลูกจ้างซ่ึงท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา 18 

วรรคหนึ่งหรือใช้บุคคลอ่ืนใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างที่ได้จดทะเบียนให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่าง

ด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา 18 วรรคสอง 

 



      (3) ไม่แจ้งต่อนายจ้างหรือไม่แจ้งต่ออธิบดีหรือไม่ส่งใบอนุญาตคืนตาม

มาตรา 20 วรรคสองหรือวรรคสาม ไม่ย่ืนค าขอรับใบแทนบัตรประจ าตัวตาม

มาตรา 22 วรรคสาม หรือไม่ส่งบัตรประจ าตัวที่ได้รับจากผู้จัดการหรอืลูกจ้างแก่

อธิบดีตามมาตรา 23 วรรคสอง 

      (4) ไม่ท าสัญญาหรือท าสัญญาโดยฝ่าฝืนมาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือไม่ออก

ใบรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้างตามมาตรา 25 วรรคสอง 

       (5) ไม่ส่งรายงานหรือส่งรายงานไม่เป็นไปตามแบบรายงานที่อธิบดีก าหนด

ตามมาตรา 26 

       (6) ไม่ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา 29 

       (7) ใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนมาตรา 34  

       ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 



 

         มาตรา 49 ผู้รับอนุญาตผู้ใด ไม่แสดงทะเบียนลูกจ้างซ่ึงท าหน้าที่

เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา 

18 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

         มาตรา 50 ผู้จัดการหรือลูกจ้างผู้ใด ไม่แสดงบัตรประจ าตัวต่อ

ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้อง เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกส านักงานหรือไม่ยื่นค าขอรับ

ใบแทนบัตรประจ าตัวตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งหรือวรรคสามหรือไม่

ส่งคืนบัตรประจ าตัวเม่ือพ้นจากความเป็นผู้จัดการหรือลูกจ้างตาม

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 

 

 



 ********* 

         มาตรา 51 ผู้ใดแสดงตนว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างใน

ประเทศของผู้รับอนุญาตอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

         มาตรา 52 ผู้รับอนุญาตผู้ใด เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ไม่ใช่ค่าบริการหรือ

ค่าใช้จ่ายที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 25 (1) หรือฝ่าฝืน (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งปีและปรับห้าเท่าของเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่รับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวผู้รับ

อนุญาตผู้ใดเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากนายจ้างเกินกว่าอัตราที่อธิบดีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา 25 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนและปรับห้าเท่าของค่าบริการ

หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดีก าหนด 

 

 



 ************** 

 ฝ่าฝืน มาตรา 28 วรรคหนึ่ง  

          มาตรา 28 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนเองในประเทศ หาก

นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าว คนต่างด้าวลาออกจากงานหรือคนต่างด้าวท างานกับนายจ้างจน

ครบก าหนดตามสัญญาการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ นายจ้างต้องแจ้งต่อ

อธิบดีและต้องจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่                   

คนต่างด้าวไม่ได้ท างานกับนายจ้างหรือวันที่ครบก าหนดตามสัญญา แล้วแต่กรณี 

           หากนายจ้างไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหนึ่งให้

อธิบดีด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่ายจาก

หลักประกันที่นายจ้างได้วางไว้ตามมาตรา 27 

 โทษ 

 มาตรา 53 นายจ้างผู้ใด ไม่แจ้งต่ออธิบดีหรือไม่จัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง

ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

 



 

ฝ่าฝืน มาตรา 35    

        มาตรา 35 ห้ามผู้ใดใช้ช่ือ ค าแสดงชื่อ หรือค าอื่นใดว่า 

“บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ” หรือถ้อยค าหรือ

อักษรต่างประเทศอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 

โทษ 

มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท 
 



 

ฝ่าฝืน มาตรา 36 

มาตรา 36 ห้ามผู้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอื่นตามที่

อธิบดีประกาศก าหนด 

โทษ 

มาตรา 55 ผู้รับอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวาง

โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 
 



           มาตรา 57 ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถน าคนต่างด้าวมา

ท างานกับนายจ้างในประเทศและโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซ่ึง

เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวงต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

          ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยร่วมกัน

ตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวาง

โทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ึงหนึ่ง 
 



 

 

         มาตรา 58 ผู้ใดสนับสนุนการกระท าความผิด

ตามมาตรา 57 แม้ว่าการกระท าของตัวการจะอยู่นอก

ราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี 

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาทหรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 
 



            มาตรา 59 การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจากการ

กระท าความผิดตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แทนผู้เสียหาย พนักงานอัยการ

จะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรือจะย่ืนค าร้องในภายหลังขณะทีค่ดีอาญานั้นยังอยู่

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะย่ืน

ค าร้องเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเพิ่มเติมได้ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนที่ศาลจะมีค าวินิจฉัยชี้ขาดคดี                  

            ถึงแม้ไม่มีค าขอให้ใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปตามวรรคหนึ่ง หาก

ศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย ศาลจะส่ังในค าพิพากษาคดีอาญาให้จ าเลยใช้

ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปแก่ผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้ ค าส่ังดังกล่าว

ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอา

ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

 



             

            มาตรา 60 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้า

การกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือ

การกระท าของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็น

หน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่ง

รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นผู้นั้นต้องรับโทษ

ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 
 



               มาตรา 61 บรรดาความผิดตามพระราชก าหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 

ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเปรียบเทียบ ดังนี้ 

              (1) อธิบดีส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

              (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น 

              ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท า

ความผิดตามพระราชก าหนดนี้ที่มีโทษอยู่ในเกณฑ์ที่จะท าการเปรียบเทียบได้ และบุคคล

นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

              เม่ือผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่

ก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

 

อ านาจเปรียบเทียบปรับ 



ขอบคุณครับ 
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