อัตราโทษตามพระราชกําหนดการบริหารการจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฝาฝน
(มาตรา)
5/1
วรรคสอง

โทษ
(มาตรา)
100/1

คนตางดาวทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือทํางานนอกเหนือจากที่มี
สิทธิจะทําได
ผูใดรับ คนตา งดา วที่ไมมีใบอนุ ญ าตทํ างานเข า ทํ า งาน หรื อ ให คนต า งด า ว
ทํางานอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได
กระทําความผิดตามมาตรา 102 วรรคหนึ่งซ้ําอีก

8

101

9

102

9

102
วรรคสอง

ผูใดไมแจงการจางคนตางดาวเขาทํางาน หรือไมแจงคนตางดาวออกจากงาน
ภายในสิบหาวัน
ผูใดโฆษณาการนําคนตางดาวมาทํางานโดยที่ตนมิไดเปนผูรับอนุญาตใหนํา
คนตางดาวมาทํางาน
ผูใดประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศโดยไมได
รับอนุญาต
พนักงานเจาหนาที่ไมตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดปละครั้ง

13

103

25

104

26
วรรคหนึ่ง
30
วรรคสอง
31
วรรคหนึ่ง
32

105

33

107

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

34

107

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

107

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

107

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

43

107

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

44

107

ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

35
วรรคสอง

109

ปรับไมเกิน 5,000 บาท

110

110

จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 600,000 บาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

110/1

110/1

41

110/1
วรรคสอง

42

111

45

112

ขอหา
นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ไมตอบรับการแจงตามมาตรา 5/1
วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควร

ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําคนตางดาวมาทํางาน
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ สํานักงาน
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดา วมาทํ างานไมแจงการยา ยสํานั กงานหรือที่ตั้ง
สํานักงานชั่วคราวตอนายทะเบียน
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางาน ไมแจงการเปลี่ยนผูจัดการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลตอนายทะเบียน
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมแจงจํานวนและรายชื่อลูกจางซึ่งทํา
หนาที่เกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานตอนายทะเบียน
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานทํา สัญญานําคนตางด าวมาทํางาน
ไมเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมแจงการสงมอบคนตางดาวใหกับ
นายจางตามรายการที่อธิบดีกําหนด
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมใชชื่อบริษัทนําคนตางดาวมาทํางาน
ในประเทศในการประกอบธุรกิจ
ผูจัดการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของผูรับอนุญาตใหนําคนตาง
ดาวมาทํางาน และลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางาน
ไมมีบัตรประจําตัว หรือมีแตไมสามารถแสดงความมีอยูของบัตรประจําตัวตอ
พนักงานเจาหนาที่ได
ผูใดดําเนินการเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
โดยตนไมไดเปนลูกจา งของผู รับอนุ ญาตให นํา คนต า งด าวมาทํ า งานซึ่งทํ า
หนาที่เกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางาน
ผูรับ อนุญ าตใหนํ า คนตา งดา วมาทํ า งานนํ า คนต า งด า วไปเป น ลู ก จ า งของ
นายจางที่รับเหมาแรงงาน หรือรับเหมาคาแรงหรือนําคนตางดาวไปทํางาน
โดยที่ตนเปนผูรับเหมาแรงงาน หรือรับเหมาคาแรง
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมแจงการนําคนตางดาวมาทํางานกับ
นายจางตอนายทะเบียน
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางาน หรือลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการ
นําคนตางดาวมาทํางาน เรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินอื่นใด นอกจาก
คาบริการ หรือคาใชจาย ตามรายการและอัตราที่อธิบดีกําหนด
ผูใดใชชื่อบริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศในการประกอบธุรกิจโดย
ไมมีสิทธิใช

35
วรรคหนึ่ง
41
วรรคสอง

106
107
107

อัตราโทษ
ปรับไมเกิน 5,000 บาท
ปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท
ปรับตั้งแต 10,000 - 100,000 บาท
ตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคน
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต50,000 - 200,000
บาทตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคนหรือทั้งจําทั้งปรับและ
หามมิใหจางคนตางดาวทํางานอีกเปนเวลา ๓ ป
ปรับไมเกิน 20,000 บาท
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐0 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกตั้งแต 1 - 3 ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน 1 ป และปรับสองเทาของเงินหรือมูลคา
ทรัพยสินที่เรียกหรือรับจากนายจาง หรือคนตางดาวหรือ
คาบริการ หรือคาใชจายที่เรียกเกินกวาอัตราที่กําหนด
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือปรับอีกไมเกินวันละ
5,000 บาท ตลอดเวลาทีย่ ังฝาฝนอยู

ขอหา
นายจางนําคนตางดาวจากตางประเทศมาทํางานกับตนในประเทศโดยตน
เปนผูรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาคาแรง
นายจางไมแจงการนําคนตางดาวตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความ
เขาใจมาทํางานในประเทศที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศตอ
นายทะเบียน
นายจางซึ่งนําคนตางดาวตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่
รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศไมสามารถแสดงสัญญาจางไดเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ขอตรวจสอบ
นายจางซึ่งนําคนตางดาวตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่
รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศไมแจงการออกจากงานของ
คนตางดาวตอผูรับอนุญาตใหนาํ คนตางดาวมาทํางาน และนายทะเบียน
หรือไมแจงนายทะเบียนกรณีไมรับคนตางดาวเขาทํางานหรือคนตางดาวนั้น
ไมยินยอมทํางานกับนายจาง
นายจางนําคนตางดาวที่เขามาทํางานตามบันทึกความตกลง หรือบันทึกความ
เขาใจที่รัฐบาลไทยทําไวกบั รัฐบาลตางประเทศมาทํางานในประเทศกับตน
เรียก หรือรับเงิน หรือทรัพยสินอื่นใดเกีย่ วกับการนําคนตางดาวมาทํางาน
จากคนตางดาวนอกจากที่มีสิทธิเรียกได
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไมแจงตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือ
วรรคสาม
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานละเลยไมดําเนินการจัดสงคนตางดาว
กลับไปยังประเทศตนทาง
นายจางซึ่งนําคนตางดาวตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่
รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศละเลยไมดําเนินการจัดสงคนตางดาว
กลับไปยังประเทศ
คนตางดาวที่เขามาเปนการชัว่ คราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพือ่ ทํางานอัน
จําเปนเรงดวน หรืองานเฉพาะกิจทํางานโดยไมแจงตอนายทะเบียน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานไมแจงใหทราบถึงผูเปนนายจาง สถานที่
ทํางานของนายจาง และลักษณะงานหลักที่ทําตอนายทะเบียน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานไมสามารถแสดงใบอนุญาตทํางานตอ
พนักงานเจาหนาที่
ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสาร หรือหลักฐานตามคําสั่งของนาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาทีข่ องนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ใดไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ใหกับนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่กระทําการในลักษณะที่ทําใหคนตางดาว
ตองหยุดทํางานเกินสมควรแกเหตุ หรือการประกอบการของนายจางตอง
สะดุดหยุดลงหรือทําในเวลากลางคืนโดยไมจําเปน
ผูใดหลอกลวงผูอื่นวาสามารถนําคนตางมาทํางานกับนายจางในประเทศ
หรือสามารถหาลูกจางซึ่งเปนคนตางดาวใหกับนายจาง
ผูใดหลอกลวงผูอื่นวาสามารถนําคนตางมาทํางานกับนายจางในประเทศ
หรือสามารถหาลูกจางซึ่งเปนคนตางดาวใหกับนายจาง โดยการทําผิดรวมกัน
ตั้งแต 3 คนขึ้นไป หรือการทําผิดโดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรมตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ผูใดสนับสนุนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๘ ไมวาการกระทําของ
ตัวการจะไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือไม
ผูใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคนตางดาว
ผูใดไมยินยอมและไมอํานวยความสะดวกใหคน
ตางดาวสามารถเขาถึงใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัว ของคน
ตางดาวในกรณีที่คนตางดาวยินยอมใหเก็บรักษา

ฝาฝน
(มาตรา)

โทษ
(มาตรา)

113

113

ปรับไมเกิน 200,000 บาท

46
วรรคหนึ่ง
วรรคสอง

113
วรรคสอง

ปรับไมเกิน 100,000 บาท

46
วรรคสาม

113 วรรค
สาม

ปรับไมเกิน 5,000 บาท

46
วรรคสาม
50
วรรคหนึ่ง

113/1

ปรับไมเกิน 5,000 บาท

อัตราโทษ

114

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน และปรับสองเทาของเงินหรือมูลคา
ทรัพยสินที่เรียกหรือรับไวจากคนตางดาว หรือหักไวเกิน
กวาอัตราที่กําหนดและใหศาลสั่งใหนายจางคืนเงินหรือ
ทรัพยสินที่เรียกเก็บโดยไมชอบใหแกคนตางดาว

115

ปรับไมเกิน 20,000 บาท

115/1

ปรับไมเกิน 100,000 บาท
ตอคนตางดาวหนึ่งคน

55

116

ปรับไมเกิน 100,000 บาท
ตอคนตางดาวหนึ่งคน

61

119

ปรับไมเกิน 50,000 บาท

64/2

119/1

ปรับไมเกิน 20,000 บาท

68

120

ปรับไมเกิน 5,000 บาท

98 (1)

125

49
50
ววรคสี่
50
วรรคหา

98 (2) (3)
(4) หรือ (๕)
98
วรรคสาม

126

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒00,๐๐0 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

127

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

98 วรรคสี่

127/1

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

128
วรรคหนึ่ง

128
วรรคหนึ่ง

จําคุกตั้งแต 3 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 600,000 1,000,000 บาทตอคนตางดาวหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ

128
วรรคสอง

128
วรรคสอง

รับโทษหนักกวาอัตราโทษทีก่ ฎหมายบัญญัติไวกึ่งหนึ่ง

129

129

131

131

131
วรรคสอง

131 วรรค
สอง

จําคุกตั้งแต 1 - 3 ป หรือปรับตั้งแต 200,000 600,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ตั้งแต 10,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ

ตั้งแต 10,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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