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 นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้วยการเตรียมประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค  
Thialand ๔.๐ ซึ่งต้องมกีารแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเป็นการยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้
เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ้ าซ้อน  ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายดังกล่าว จึงมีการด าเนินงานภายใต้โครงการ Single Window for Visa and Work Permit ซึ่งเป็น    
การบูรณาการระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง       
และกรมการจัดหางาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและช่างฝีมือชาวต่างชาติ  ในการยื่นขอวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเงินและเวลา เป็น One Stop Service Center โดยบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สามารถยื่นค าขอและเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาค าขอแบบ Online Single Entry  ผ่านระบบน าร่อง Single 
Window for Visa and Work Permit  และได้รับใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work Permit)           
บนโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ทั้งนี้ เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท างาน กรุงเทพมหานคร และน าร่องใน ๒ จังหวัด คือส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
และส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และมีแผนขยายการด าเนินการไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ ส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าวมีแผนการจัดท าระบบการขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับคนต่างด้าวด้วยระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพ่ือรองรับการให้บริการอนุญาตท างานส าหรับคนต่างด้าวทุกกลุ่ม 
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการรองรับแผนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
กรมการจัดหางาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการแก่คนต่างด้าวหรือ
คนไทยเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตท างาน  ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นค าขอและพิจารณา
อนุญาตท างานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit และใบอนุญาตท างานดิจิทัล 
(Digital Work Permit) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ในการนี้  ทีมงาน
จัดการองค์ความรู้ (KM Team)  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการยื่นค าขอและ
พิจารณาอนุญาตท างานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit และใบอนุญาตท างาน
ดิจิทัล (Digital Work Permit) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ทีมงานจัดการความรู้ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ฉบับนี้ จะให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างการท างาน และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจต่อไป 
  
        ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
        กรมการจัดหางาน 
                  กันยายน  ๒๕๖๒ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service) ก่อตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ. ๒๕๔๐  เพ่ือการบริการและ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายการท างานของคนต่างด้าว 
โดยหากค าขอถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับแต่ได้รับค าขอ 
โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมเบ็ดเสร็จในการให้บริการคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการเพ่ือการ
ท างานอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ประเทศไทยมีการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม       
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยมีเป้าหมายในการปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการเตรียมประเทศไทย    
ให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ ซึ่งต้องมีการแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รัฐบาล
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่
ประชาชน และการยกระดับคุณภาพการบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้
อย่างเท่าเทียม เป็นการยกระดับภาครัฐในภาพรวมให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ    
กรมการจัดหางาน จึงได้ร่วมมือกันในการบูรณาการการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ
ช่างฝีมือชาวต่างชาติในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตท างานแบบออนไลน์ครบวงจร  ณ จุดเดียว ซึ่งถือว่าเป็น
การปรับโครงสร้างการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงินและเวลา เป็น One Stop Service  Center  
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window  แบบ e-service ลดการมา
ติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ลดการใช้เอกสาร โดยจัดท ารูปแบบใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work 
Permit) ผ่าน Application  ชื่อ Thailand Digital Work Permit ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone   
ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของใบอนุญาตท างาน เป็นไปตามประกาศกรมการจัดหางาน 
เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตท างาน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

กรมการจัดหางานได้ประเมินผลลัพธ์แล้วเห็นว่า ใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work 
Permit) จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณแผ่นดิน   
มีการใช้งานที่มีความสะดวกและคล่องตัวกว่า  หากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการออกใบอนุญาตท างาน
รูปแบบเล่ม ซึ่งต้องมีค่าเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้จ่าย
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าโปรแกรมในรูปแบบของ Application บนโทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าว    



- ๒ - 
 

ที่ได้รับใบอนุญาตท างาน เป็นค่าใช้จ่ายคงที ่ไม่ผันแปรตามจ านวนของคนต่างด้าวที่จะได้รับใบอนุญาตท างาน 
ซึ่งมีจ านวนมากหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละปี ไม่ต้องมีการค านวณหาปริมาณการจัดท าใบอนุญาตท างาน
และงบประมาณ  และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากแหล่งผลิตใบอนุญาตท างานให้กับแต่ละหน่วยงาน
ของกรมการจัดหางานอันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ 

แผนงานและระยะเวลาในการพัฒนาระบบ Single Window for Visa and Work Permit 
และการออกใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work Permit) ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ออกเป็น 
๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ พัฒนาเพ่ือให้บริการกับช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงาน        
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop 
Service) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร และน าร่องใน ๒ จังหวัดที่จะพัฒนาเป็น Smart City คือ 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต 

ระยะที่ ๒ ขยายการให้บริการกับช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงาน        
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และใช้บริการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและส านักงานจัดหางานจังหวัด   
ทั่วประเทศ 

ระยะที่ ๓ การให้บริการกับช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการ
ทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

การด าเนินการในระยะที่ ๑ เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นเจ้าของงบประมาณ จากงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ           
เป็นเจ้าภาพหลัก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบน าร่องการจัดหา
และพัฒนาระบบ Single Window  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และให้
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการทดสอบระบบเข้าใช้งาน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

การด าเนินการในระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับโครงการจัดระบบการขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับคนต่างด้าว ด้วยระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการยื่นค าขอและพิจารณาอนุญาตท างานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit 
และใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work Permit)   
  ๒)  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการยื่นค าขอและพิจารณาอนุญาตท างาน
ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit และใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work 
Permit) ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจ 
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  ๓) เพ่ือยกระดับบริการภาครัฐ สร้างความโปร่งใส 
   ๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ราชการ 

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ สามารถเรียนรู้หรือท างานแทนกันได้ และท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไป 
    ๒) นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการยื่นค าขอและพิจารณา
อนุญาตท างานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit และใบอนุญาตท างานดิจิทัล 
(Digital Work Permit) 

๓) สามารถใช้เป็นเอกสารการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่สนใจทราบ 
๔) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน และการขยายแผน 

การด าเนินงานไปทั่วประเทศ รวมทั้งต่อยอดไปสู่การจัดท าระบบการขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับ         
คนต่างด้าวด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  

๑.๕ ค านิยาม 
  รัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การยกระดับรัฐบาลไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างแท้จริง 
  ใบอนุญาตท างานดิจิทัล หมายถึง ใบอนุญาตท างานที่อยู่ในรูปแบบของภาพที่ปรากฎโดย
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
  https://swe-expert.boi.go.th/ หมายถึง เว็บไซต์เพ่ือการยื่นค าขอรับการส่งเสริม      
การลงทุน การขอรับใบอนุญาตท างาน และการยื่นค าขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
  Application : Thailand Digital Work Permit หมายถึง แอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับการ
ใช้ใบอนุญาตท างานดิจิทัล ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
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กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๒.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ๒.๓ กฎกระทรวงแรงงานก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาต
ท างาน พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ๒.๔ กฎกระทรวงแรงงานก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างาน        
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๒.๕ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอและแจ้งการท างานของ    
คนต่างด้าว ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.๖ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตท างาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๑ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  หมวด ๔ การท างานของคนต่างด้าว 

มาตรา ๕๙ คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน   
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมิใช่เพ่ือการท่องเที่ยวหรือการเดินทางผ่าน
ราชอาณาจักร จะท างานได้ก็แต่เฉพาะงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท าตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และ
ต้องได้รับใบอนุญาตท างาน 

มาตรา ๖๒ เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอ่ืน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า  

ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้ง และในระหว่างที่ด าเนินการ ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งท างานไปพลางก่อนได้ โดยได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘  

การออกใบอนุญาตท างานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง โดยไม่อยู ่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา ๗ และใบอนุญาตท างานให้มีอายุเท่า
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานตามกฎหมายนั้น  

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ท างานได้รับการขยายระยะเวลาท างานตามกฎหมายนั้น ๆ ให้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการขยายระยะเวลาท างานนั้นต่อนายทะเบียนโดยเร็ว    
ตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด และให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตท างาน 
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มาตรา ๖๔/๑ คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตท างานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา ๑๐๑ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตท างาน หรือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓ ที่นายทะเบียนอนุญาต
ให้ท างานได้เป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ.๒๕๔๐ เพ่ือขยายขอบข่ายการบริการของศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานเพ่ิมข้ึน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผู้ขอ” แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์บริการ วีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจดัตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ผู้ขอ” หมายความว่า 

           (๑) คนต่างด้าวซ่ึงเป็นผู้บริหาร ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตาม 
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ 

๒.๓ กฎกระทรวงแรงงานก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตท างาน       
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   คนตางด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตท างานตามมาตรา ๙ ตองไมมีลักษณะต้องห้ามดังตอไปนี้  

  (๑)  เปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
(๒)  เปนผูเจ็บปวยดวยโรคดังตอไปนี้  

           (ก) โรคเรื้อน  
           (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
           (ค) โรคเท้าชางในระยะปรากฏอาการอันเปนทีร่ังเกียจแกสังคม  
           (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
           (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
           (ฉ) โรคซิฟลิสในระยะที่ ๓  
  (๓)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายวาด้วยคนเข้าเมือง หรือ
กฎหมายวาด้วยการท างานของคนตางด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
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๒.๔ กฎกระทรวงแรงงานก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว     
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ข้อ ๔  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าวส าหรับสาขาอาชีพอื่น นอกจาก
สาขาอาชีพตามข้อ ๓ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาต 
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน    ฉบับละ    ๗๕๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี ให้ช าระค่าธรรมเนียม 
ส าหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 

(๒) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 

๒.๕ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอและแจ้งการท างานของคนต่างด้าว        
ลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๒ ก าหนดให้สถานที ่ด ังต่อไปนี ้ เป็นสถานที ่ยื ่นค าขอและแจ้งการท างานของ        
คนต่างด้าวนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
และการแจ้งการท างานของต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (๒) ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับการยื่นค าขอและการแจ้งของคนต่างด้าว ดังนี้ 
        (ง) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ 

๒.๖ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตท างาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อ ๒  ในประกาศนี ้ 

“ใบอนุญาตท างาน” หมายความว่า ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว  
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร  

“ใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบอนุญาตท างานในรูปแบบข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ ๓  ใบอนุญาตท างานมี ๔ ชนิด ดังนี้  
(๑) ใบอนุญาตท างานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) ใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
(๓) ใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์  
(๔) ใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๗  ใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามแบบ บต. ๗ ท้ายประกาศนี ้



บทที่ ๓ 
การให้บริการระบบ Single Window for Visa and Work Permit 

และการออกใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work Permit) 
 

  การให้บริการระบบ  Single Window for visa and Work permit เป็นการบูรณาการ 
การให้บริการร่วมกันในรูปแบบ Online ของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กรมการจัดหางาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในภารกิจการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว และการอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวในรูปแบบใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work Permit) 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุญาต โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ น าร่อง
บริการ ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ONE STOP SERVICE CENTER FOR VISA AND WORK 
PERMIT) อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต มีขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบ 
Online ดังนี้ 

ขั้นตอนการให้บริการทางระบบ Single Window for Visa and Work Permit (ทั้งระบบ) 
 ๑. บริษัทยื่นค าขอพร้อมแนบส าเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Online    
ที่ http://swe-expert.boi.go.th/  
       ๑.๑ ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
       ๑.๒ ค าขอรับใบอนุญาตท างาน  
       ๑.๓ ค าขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาค าขอและส าเนาเอกสารแนบใน
ระบบ 
       ๒.๑ กรณีค าขอผ่านการอนุมัติ จะส่งข้อมูลผ่านทางระบบต่อไปยังกรมการจัดหางาน 
เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตท างาน พร้อมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือพิจารณาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
       ๒.๒ กรณีค าขอไม่ผ่านการอนุมัติ จะส่งข้อมูลคืนค าขอผ่านทางระบบไปยังบริษัทผู้ยื่น 
โดยแจ้งเหตุผลในการคืนค าขอและช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่องข้อความ 

ขั้นตอนการให้บริการทางระบบในส่วนของกรมการจัดหางาน 
 ๑. การเข้าระบบ 
        ๑.๑ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ   
             - ขอชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ผ่านบริษัทที่ปรึกษา (ผู้จัดท าระบบ) 
             - ท าการกรอก URL ของระบบที่ http://swdoe.boi.go.th/SW-DOE/main.php 
             - กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้นท าการกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ  
 ๒. การใช้งานระบบ (ดูภาคผนวก ซ) 
       ๒.๑ การพิจารณารายการค าขอ เจ้าหน้าที่เรียกดูรายการค าขอ ซึ่งระบบจะจัดเรียงและ
ส่งให้เจ้าหน้าที่  โดยค าขอจ าแนกได้ ดังนี้ 
             - ค าขอบรรจุคนต่างด้าว 
             - ค าขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตท างาน 
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                     - ค าขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตท างานเป็น Digital Work Permit       
      - ค าขอเพ่ิมนายจ้าง 
      - ค าขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
      - ค าขอเปลี่ยนชื่อ- สกุล คนต่างด้าว 
      การพิจารณาค าขอดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินตามล าดับค าขอที่รอรับบริการ
โดยพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องจากข้อมูลและส าเนาเอกสารที่แนบเป็นข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ผ่าน
ระบบทัง้หมด ดังนี้ 
         - ส าเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 
    - ส าเนาใบอนุญาตท างานเดิม (กรณีขยายเวลาใบอนุญาตท างาน) 
    - ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 
    - ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ 
    - หนังสืออนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
    หากเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า 
    ๒.๑.๑ กรณีครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องก็จะด าเนินการส่งต่อข้อมูลผ่านทางระบบไปยัง
นายทะเบียน เพ่ือพิจารณาอนุญาตค าขอเบื้องต้น (Pre Approve) ต่อไป 
    ๒.๑.๒ กรณีที่คนต่างด้าวกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สามารถท า
การคืนค าขอให้บริษัทผู้ยื่นได้ โดยแจ้งเหตุผลในการคืนค าขอและช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่องข้อความ  
และเม่ือคนต่างด้าวแก้ไขข้อมูลแล้วให้ส่งกลับมาเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ 
   ๒.๒ การอนุญาตค าขอเบื้องต้น (Pre Approve) นายทะเบียนเปิดดูรายการค าขอในระบบ 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องตามล าดับค าขอที่รอรับบริการ โดยพิจารณาจากข้อมูล  และ
ส าเนาเอกสารทีแ่นบเป็นข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบมาทั้งหมด หากปรากฏว่า  
         ๒.๒.๑ กรณียังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ค าขอจะถูกส่งคืนทางระบบไปให้
เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข โดยแจ้งเหตุผลในการคืนค าขอในช่องข้อความ  
         ๒.๒.๒ กรณีครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องนายทะเบียนจะท าการยืนยันการอนุญาตค าขอ
เบื้องต้น (Pre Approve) โดยการอนุญาตท างานเป็นไปตามการอนุมัติของ BOI ทั้งต าแหน่งงาน และ
ระยะเวลา เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้บริษัทที่ยื่นค าขอรับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   ๓. ในกรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตค าขอเบื้องต้น (Pre Approve) เพ่ือให้ท างานพร้อม
กับอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริษัทที่ยื่นค าขอและคนต่างด้าว
ต้องด าเนินการ 
       ๓.๑ นัดหมาย ซึ่งให้เลือกวันที่ เวลา และสถานที่ที่จะให้คนต่างด้าวเดินทางไปแสดงตน 
ณ หน่วยให้บริการ 
       ๓.๒ เลือกประเภทของการจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งในระยะแรก ให้เลือกเฉพาะการจ่าย
เป็นเงินสด ณ หน่วยให้บริการ 
       ๓.๓ คนต่างด้าวเดินทางไปยังหน่วยให้บริการตามวันที่นัดหมาย 
 ๔. การด าเนินการ ณ หน่วยให้บริการ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
       ๔.๑ ขั้นตอนการรับใบอนุญาตท างาน 
    ๔.๑.๑ ขอรับบัตรคิวเพื่อเข้ารับบริการ 
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    ๔.๑.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
    ๔.๑.๓ คนต่างด้าวเข้ารับการถ่ายรูป และลงนามในเครื่องลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Signature Pad) 
    ๔.๑.๔ คนต่างด้าว Download Application ชื่อ Thailand Digital Work 
Permit ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเอง และรับค าชี้แจงการเข้าใช้งานจากเจ้าหน้าที่ 
    ๔.๑.๕ คนต่างด้าวจะได้รับ User Name และ Password ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข้าใช้งาน Application บนโทรศัพท์มือถือ ซึงจะปรากฏใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Work Permit) 
       ๔.๒ ขั้นตอนการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
    ๔.๒.๑ พบเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และประทับตรา
วีซ่าการให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวลงในหนังสือเดินทาง 
    ๔.๒.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีอ านาจอนุญาต ลงนามในวีซ่าที่อยู่ในหนังสือ
เดินทาง 
    ๔.๒.๓ ช าระค่าธรรมเนียม 
 



ส าหรับบรรจุต าแหน่งประจ า 

ยืน่ค าขอ 
อนุมัตติ าแหน่ง 

ขอวซ่ีา Non-B 
-    สถานทูต / 
สถานกงสุลไทยใน ตปท. 

ขอน าเข้าช่างฝีมอื 
ผู้ช านาญการต่างชาติ 
ภายใต้สิทธิ BOI 

ขอใบอนุญาตท างาน 
- กรมการจดัหางาน 
- จดัหางานจงัหวดั 

         ขอต่อวซ่ีา 
- ส านกังานตรวจ 
   คนเขา้เมือง (ตม.) 

ขั้นตอนการขอน าเข้าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในกจิการ 



ขั้นตอนการขอน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัตงิาน 

ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง 

ขอต่ออายุการอยู่ในประเทศของช่างฯ 

VISA 

WP 

ภายใน 60 วนั หรือ
ก่อนวซ่ีา และ
ใบอนุญาตท างานเดมิ
ส้ินสุด 

ขออนุมตัิต าแหน่งหน้าทีข่องคนต่างด้าว 

ขอบรรจุตัวคนต่างด้าวและขอให้ครอบครัวเข้า
มาในประเทศ 

VISA 

WP 

ภายใน 7 วนั  
นับตั้งแต่ได้รับการ 
Pre - Approve จาก 
กรมการจัดหางาน  
และส านักงานตรวจคน
เข้าเมอืง 



Single Window for Visa and Work Permit 
A
P
P
R
O
V
A
L 

P
R
O
C
E
S
S
 

@
O
S
O
S
 

Digital Work 
Permit ปรากฎบน

โทรศัพท์มือถือ 
คนต่างด้าว 

9. 
วางใบนัด &  

รับควิรอแสดงตน 

7.               คนต่างด้าว 
ช าระเงิน @ WORK 
PERMIT CASHIER 

(ONE STOP)  
(ใชใ้บช าระเงิน) 

6. 

ยืน่ขอบรรจุ
ช่างฯ 

1. 

WEB 

จนท.ตรวจสอบ 
และพจิารณา 

2. 

BOI 

ผอ. 
อนุมติับรรจุ 

BOI 

สตม.  
ตรวจสอบ & 

พิจารณา 

3. 

IMM 

สตม.  
ตรวจสอบ & 

PRE-APPROVED  IMM 

กรมการจัดหางาน 
ตรวจสอบ พิจารณา 

3. 

DOE 

กรมการจัดหางาน 
PRE-APPROVED 

DOE 

นัดแสดงตวั & 
นัดช าระเงนิ  

(นัดวนัเดยีวกนั) 

4. 

WEB 

PRINT 
 ใบนัด &  

ใบช าระเงนิ 

5. 

ถ่ายรูป & ลงลายมือช่ือ 
รับ ID & PW  
ส าหรับ D-WP 

8. DOE 
สารวตัรนุญาต & 
เซ็น PASSPORT 

ช าระเงิน 
IMM 

10. 



กองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ฝ่ายพิจารณาอนญุาตการท างาน 
ของคนต่างด้าวเพ่ือส่งเสริมการลงทุน  
กรมการจัดหางาน 

BOI Company 

กลุ่มช านาญการต่างประเทศ  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ONE STOP SERVICE 

 SINGLE WINDOW ณ อาคารจัตุรัสจามจุร ี



 FLOW ภาพรวมการท างาน 



Register 
Digital Work Permit 

บริษัท + คนต่างด้าว 

รับ email  
Username & 
Password 

ถา้อยู่ในช่วงเวลาท่ี
จองใหเ้ดินเขา้ไป

พบ จนท. 

Check In Counter 

คนต่างด้าว 

Scan ใบนดัหมาย 

2.1 คนต่างด้าว 

รับคิว 

2.2 

02 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน DOE 

DOE Cashier Counter Photo & Sign Counter 

เจ้าหน้าท่ี 

Scan ใบนดั  

3.1 

ถ่ายรูปและลงลายเซ็นต ์

คนต่างด้าว 3.2 

เม่ือบนัทึกขอ้มูลภาพถ่ายและลายเซ็นแลว้ 
(1) ระบบ SW ส่ง  
•Username & Password 
•Instruction for D-WP 
•ประวติั WP (กรณีท่ีขอขยาย/เปลี่ยนแปลงรายการ) 

ไปยงั email ของบริษทั และ CC คนต่างดา้ว 
(2) ระบบส่งส าเนา Work Permit & ประวติั WP ใหเ้คาน์เตอร์ ตม. พร้อมค าขอ 

กรณี สตม. พบว่าคนต่างด้าวติด Blacklist  
1. ระบบจะแจ้งสถานะยกเลกิค าขอของ ตม.  
2. ระบบออกหนังสือเพิกถอนใบอนุญาตท างานท่ีออกไปแล้ว 
3. ระบบออกหนังสือพ้นต าแหน่งของ BOI 
(ถ้านายช่างถูกแจ้งพ้น/ยกเลกิ ครอบครัวท่ีตามมาต้องถูกแจ้งพ้นด้วย)  

(1)  เรียกค าขอ 
(2)  บนัทึกเล่มที่ เลขที่ใบเสร็จ 
(3)  พิมพใ์บเสร็จ 

Delphi  

(1)  Scan ใบแจง้ช าระเงิน  
(2)  บนัทึกเล่มที่  

  เลขที่ใบเสร็จ 

Single Window 

1 2 3 

4 
IMM Counter 

จนท. 5.1 

Stamp Visa Scan ใบนัด  
ตรวจสอบหนังสือเดินทางเอกสารแนบ ส าเนา Work Permit + 

ระยะเวลาอยู ่90 วนั 

ถา้พบปัญหาระบบอนุญาตให ้Pending ค าขอนั้นไวจ้นกวา่ บริษทั/คนต่างดา้ว จะแกไ้ขเสร็จ โดยไม่
ตอ้งกลบัไปแกท่ี้ BOI หรือ DOE อีก 

5 

สารวตัร Scan ใบนดั อนุมติัผา่นระบบ และ เซ็น Passport 

สารวัตร 5.2 

เจ้าหน้าที่การเงิน IMM 

(1)  เรียกค าขอ 
(2)  บนัทึกเล่มท่ี เลขท่ีใบเสร็จ 
(3)  พิมพใ์บเสร็จ 

IMM Cashier Counter 

PIBICS  

(1)  Scan ใบแจง้ช าระเงิน  
(2)  บนัทึกเล่มท่ี เลขท่ีใบเสร็จ 

Single Window 

เกิน 90 วัน ช าระค่าปรับในระบบ PIBICS 

6 

7 เดินกลบัไปรับ Passport 

FLOW : @ OSOS 



บรษิทั + คนตา่งดา้ว 4 

รับ email  
Username & 
Password 

กรณีขอขยาย/เปลีย่นแปลง จะไมไ่ดรั้บ Username & Password เพราะ
ใชค้รัง้แรกเทา่นัน้ 

เจา้หนา้ท ีก่ารเงนิ DOE  

(1) เรยีกค าขอจากระบบ Delphi  
(2) บันทกึเลม่ที ่เลขทีใ่บเสร็จใน Delphi และ 
พมิพใ์บเสร็จ 

(3) Scan ใบแจง้ช าระเงนิทีร่ะบบ SW 
(4) บันทกึเลม่ที ่เลขทีใ่บเสร็จใน SW  

 

3 

การเงนิ @ DOE – สจจ.เชยีงใหม ่/ สจจ.ภเูก็ต @ DOE – สจจ.เชยีงใหม ่/ สจจ.ภเูก็ต   
Photo & Sign Counter 

เจา้หนา้ท ี ่

Scan ใบนัด  

1 

ถา่ยรูปและลงลายเซ็น 

คนตา่งดา้ว 2 

เมือ่บันทกึขอ้มลูภาพถ่ายและลายเซ็นตแ์ลว้ 
(1) ระบบ SW สง่  
•Username & Password 
•Instruction for D-WP 
•ประวตั ิWP (กรณีทีข่อขยาย/เปลีย่นแปลงรายการ) 

ไปยงั email ของบรษัิท และ CC คนตา่งดา้ว 
(2) ระบบสง่ส าเนา Work Permit & ประวตั ิWP ให ้ดา่น ตม. จงัหวดัเดยีวกนั พรอ้มค าขอ 
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

@ IMM – ตม. เชยีงใหม ่/ ตม. ภเูก็ต 
 Photo & Sign Counter 

เจา้หนา้ท ี ่

Scan ใบนัด  

1 

ถา่ยรูปและลงลายเซ็น 

คนตา่งดา้ว 2 

IMM 

Stamp Visa ตรวจสอบ 
- หนังสอืเดนิทาง 
- เอกสารแนบ  
- ส าเนา Work Permit 
- ระยะเวลาอยู่ 90 วัน 

สารวัตร Scan ใบนัด 
อนุมัตผิ่านระบบ & 
เช็นหนังสอืเดนิทาง 

ที่ท าการตรวจคนเข้าเมือง 

เจา้หนา้ท ีก่ารเงนิ IMM 

(1) เรยีกค าขอจากระบบ PIBICS  
(2) บันทกึเลม่ที ่เลขทีใ่บเสร็จใน       

  PIBICS และ พมิพใ์บเสร็จ 
(3) Scan ใบแจง้ช าระเงนิทีร่ะบบ SW 
(4) บันทกึเลม่ที ่เลขทีใ่บเสร็จใน SW 

การเงนิ @ IMM – ตม. เชยีงใหม ่/ ตม. ภเูก็ต 

FLOW : @ เชียงใหม่ และ ภูเก็ต 



 DIGITAL WORK PERMIT 



ใบอนุญาตท างานแบบสมุด และ อเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Work Permit) 

ใบอนญุาตท างานอิเล็กทรอนิกส์ Digital Work Permit  ใบอนญุาตท างานรูปแบบเล่ม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 

พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นปีที่ ๒ ในรชักาลปัจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว และ

กฎหมายว่าด้วยการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 
พระราชกําหนดนี้มีสาระสําคัญเป็นการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศและการทํางานของคนต่างด้าว และให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต่างด้าวซึ่งมีอํานาจกําหนดนโยบายและกํากับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
ซึ่งพระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา 
สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกว่า “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) พระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มาตรา ๔  พระราชกําหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของ

คนต่างด้าวเฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 
(๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล 
(๓) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวง

การชํานัญพิเศษ 
(๔) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทํางานประจําอยู่กับบุคคล

ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาล

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๖)๒ บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นครั้งคราวเพื่อจัดหรือร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น 

บรรยาย หรือสาธิตในการประชุม การอบรม ดูงาน หรือสัมมนา หรือการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม หรือ
การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นใด ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ในการกําหนดดังกล่าว คณะรัฐมนตรี
จะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

(๗)๓ บุคคลซึ่งเข้ามาเพื่อประกอบการหรือลงทุนหรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
หรือทักษะสูง อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๘)๔ ผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
มาตรา ๕  ในพระราชกําหนดนี้ 
“การนําคนต่างด้าวมาทํางาน”๕ หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ เพื่อนําคนตา่งด้าว

เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทํางาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๑/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๒ มาตรา ๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓ มาตรา ๔ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔ มาตรา ๔ (๘) เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “การนําคนต่างด้าวมาทํางาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการ

บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ทํางาน”๖ หมายความว่า การประกอบอาชีพใด ๆ ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่ 
แต่ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้

หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศกับตนด้วย 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง 
“ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน”๗ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
“ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน”๘ หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการนํา

คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
“ใบอนุญาตทํางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว 
“ผู้รับอนุญาตให้ทํางาน” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน 
“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการนํา

คนต่างด้าวมาทํางาน 
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต่างด้าว 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราช

กําหนดนี้ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตาม

ข้อเสนอแนะของอธิบดี เพื่อออกใบอนุญาตทํางานและปฏิบัติการอื่นตามพระราชกําหนดนี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๕/๑๙  การใดที่พระราชกําหนดนี้บัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีกําหนด การออกกฎกระทรวง

                                                 
๖ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “ทํางาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙ มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือการกําหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร และต้องกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน 

ในกรณีที่พระราชกําหนดนี้บัญญัติให้ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งให้อธิบดี นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ให้อธิบดีกําหนดวิธีการแจ้งให้ผู้แจ้งสามารถดําเนินการได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว โดยอาจทําเป็นหนังสือ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด ที่ประชาชน
สามารถดําเนินการได้โดยไม่เกิดภาระเกินสมควร และต้องกําหนดระยะเวลาที่อธิบดี นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตอบรับการแจ้งนั้นไว้ด้วย 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และ

ให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชกําหนดนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดนี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗๑๐  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้
งานใดเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําก็ได้ โดยจะห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบ
อาชีพและวิชาชีพของคนไทย การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย และความต้องการแรงงาน
ต่างด้าวที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมตลอดทั้งความผูกพันหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ใน
ลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติประกอบด้วย 

 
มาตรา ๘๑๑  ห้ามคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจาก

ที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๙๑๒  ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวทํางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางาน

หรือให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๑๐๑๓  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๐ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๑๑๔  เพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ

ของคนไทย ให้กรมการจัดหางานประกาศรับคนหางานที่มีสัญชาติไทยและขึ้นทะเบียนผู้สมัครไว้ 
และให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประจําทุกวัน 

ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเพื่อทํางานประเภทที่มีคนหางานที่มีสัญชาติไทยขึ้น
ทะเบียนเพื่อทํางานในประเภทและท้องที่เดียวกันไว้กับกรมการจัดหางาน ถ้าจํานวนคนทํางานดังกล่าว
มีต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป ให้จ้างคนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  ทั้งนี้ เว้นแต่จะชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยจะ
กําหนดเป็นค่าธรรมเนียมต่อจํานวนคนต่างด้าวที่มิได้เป็นไปตามที่กําหนดตามวรรคสองก็ได้ 

การนับจํานวนคนต่างด้าวตามวรรคสอง ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
ทํางานตามมาตรา ๖๓/๑ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระ 

ความในมาตรานี้จะใช้บังคับแก่งานใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๒๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๑๖  ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและ

สัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้น
ออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้ง
ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๔๑๗  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา

ความมั่นคง หรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะ
ยกเว้นไม่จําต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ในกรณีใด ๆ ก็ได้ 

 

                                                                                                                                            
๑๓ มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๔ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๖ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๗ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๕๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๖  บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว

มาทํางานกับคนต่างด้าว ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง หรือนายจ้างกับคนต่างด้าว 
อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ให้อยู่ในเขต
อํานาจของศาลแรงงาน 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
   

 
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการ

บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู ้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานสภาหอการค้าไทย 
และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ผู้แทนองค์กรลูกจ้างซึ่ง
อธิบดีเสนอชื่อให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มี
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในระหว่างที่กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๒๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้าง 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๘ 
 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

โดยมีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการทํางานของคนต่างด้าว รวมทั้ง
กําหนดแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(๒) พิจารณาและเสนอให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการทํางานของคนต่างด้าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 

(๓) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายที่ได้จัดทําตาม (๑) ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการและกํากับการ
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

 
หมวด ๓ 

การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
(๒) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
 
มาตรา ๒๔๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕  ห้ามผู้ใดโฆษณาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

เว้นแต่เป็นผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

   
 

มาตรา ๒๖  ห้ามผู้ใดประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ผู้ขออนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็น

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า

หนึ่งล้านบาท 
(๒) มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมด 

และจะต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เว้นแต่
                                                 

๑๙ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่มีสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตาม
พันธกรณีนั้น 

(๓) มีสํานักงานอยู่ในที่ต้ังที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน และไม่เป็น
สถานที่ต้องห้ามตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๔) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
ตามพระราชกําหนดนี้ 

(๕) ไม่เป็นผู้รับอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

(๖) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหา
งาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 

(๗) มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(ค) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต

ให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน
ตามพระราชกําหนดนี้ 

(ง) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต 
หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน 

(จ) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต
จัดหางาน หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล 

(ฉ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(ช) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(ซ) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้

ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชกําหนดนี้ กฎหมายว่าด้วย
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 
มาตรา ๒๘  ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทไว้กับอธิบดี เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนําคนต่างด้าวมา
ทํางานกับนายจ้างในประเทศตามพระราชกําหนดนี้ ก่อนที่อธิบดีจะอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานวางไว้ตามวรรคหนึ่ง
ลดลงเพราะได้จ่ายไปตามพระราชกําหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานวางหลักประกันเพิ่มจนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม การวางหลักประกันเพิ่ม และการรับหลักประกันคืน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง๒๐ 

 
มาตรา ๒๙๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๐๒๒  ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา ๒๖ ให้มีอายุห้าปีนับ

แต่วันที่ออกใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน แต่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายปีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้
อย่างน้อยปีละครั้ง 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่าง
ด้าวมาทํางาน ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และเมื่อได้ย่ืนคําขอดังกล่าว
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากอธิบดี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานและการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่สองของอายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานนั้นและของปีต่อไป 
โดยจะชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว 
ให้แจ้งนายทะเบียนทราบพร้อมสําเนาหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น 

ถ้าผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคห้า อธิบดีจะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา ๘๖ ก็ได้ 

 
มาตรา ๓๑  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานในกรณีที่ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ดังกล่าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน และการออกใบแทนใบอนุญาต
นําคนต่างด้าวมาทํางาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน

ต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๑ มาตรา ๒๙ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๒ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๒  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องแสดงใบอนุญาตนําคนต่างด้าว
มาทํางานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมา
ทํางาน 

 
มาตรา ๓๓๒๓  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานที่ประสงค์จะย้ายสํานักงาน

หรือต้ังสํานักงานชั่วคราวที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน ให้แจ้งต่อ
นายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 
มาตรา ๓๔๒๔  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการ

ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 
มาตรา ๓๕๒๕  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องแจ้งจํานวนและรายชื่อ

ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ผู้จัดการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการ
นําคนต่างด้าวมาทํางานของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องมีบัตรประจําตัว พร้อมสําเนา
ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน และสามารถแสดงความมีอยู่ของบัตรประจําตัวและใบอนุญาต
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ 

บัตรประจําตัวต้องทําตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๖๒๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘  หลักประกันที ่ผู ้ร ับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานวางไว้ตาม

มาตรา ๒๘ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน
ยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ หรือผู้รับอนุญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว แต่ยังมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราช
กําหนดนี้ 
                                                 

๒๓ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๔ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๖ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๗ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเลิก
ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางาน และไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกําหนดนี้ 
ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานยื่นคําขอรับหลักประกันคืนต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีตรวจสอบ
แล้วพบว่าผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกําหนดนี้ 
ให้แจ้งแก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเป็นหนังสือเพื่อมารับหลักประกันคืน๒๘ 

ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่รับหลักประกันคืน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

 
มาตรา ๓๙๒๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๓๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๑๓๑  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานจะนําคนต่างด้าวมาทํางานได้

เฉพาะเมื่อมีสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าว พร้อมทั้งรายชื่อ 
สัญชาติ และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว และนายจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ
รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง และจะนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานได้เฉพาะตามจํานวนและตาม
รายชื่อดังกล่าว 

สัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

เมื่อจะนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานส่ง
สําเนาสัญญากับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียน และในกรณีจําเป็น
จะขอให้นายทะเบียนรับรองสัญญาและความมีอยู่จริงของนายจ้างและงานของนายจ้างให้ก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้นเมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ออกหนังสือรับรองให้ และเมื่อได้รับรายชื่อ
และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่จะมาทํางานแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน
แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนทราบและให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

เมื่อได้แจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนตามวรรคสามแล้ว ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวที่จะเข้ามาตามที่แจ้งไว้ตามวรรคสามก็ได้ 

 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๐ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๑ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๒๓๒  ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ห้ามผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางาน เรียกหรือ
รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้างหรือคนต่างด้าว เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากนายจ้างตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๓๓๓  เมื่อผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวส่งมอบ

ให้นายจ้างแล้ว ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งมอบคนต่างด้าวให้
นายจ้าง  ทั้งนี้ ตามรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน ต้องใช้ช่ือ คําแสดงชื่อ หรือคํา

อ่ืนใดในการประกอบธุรกิจว่า “บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ” และจะใช้ถ้อยคําหรือ
อักษรต่างประเทศอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๔๕  ห้ามผู้ใดนอกจากผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน ใช้ช่ือ คํา

แสดงชื่อ หรือคําอ่ืนใดในทางธุรกิจว่า “บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ” หรือใช้คําหรือ
อักษรต่างประเทศที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน 

 
ส่วนที่ ๓ 

นายจ้างนําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนในประเทศ 
   

 
มาตรา ๔๖๓๔  นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง

ผู้ใดประสงค์จะนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึก
ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบจํานวนประเทศ
ที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ งานที่ประสงค์จะให้คนต่างด้าวมาทํา และรายการอื่นตามที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่ต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ ให้นายจ้างดําเนินการต่อไปเมื่อได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว 

ในกรณีที่ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือได้ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้นายจ้างดําเนินการเพื่อให้ทราบชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามา
ทํางาน และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ และให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงานตรวจคน
เข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ในการนี้ อธิบดีจะกําหนดให้นายจ้างที่นําคนต่างด้าวเข้ามา
ทํางานประเภทที่กําหนดวางหลักประกันเพื่อประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ด้วยก็ได้  

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๓ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๔ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทั้งนี้ การวางหลักประกัน อัตราของหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน 
การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม การวางหลักประกันเพิ่ม และการรับ
หลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้าง ให้นายจ้างจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 
โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของนายจ้าง
เพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าว
เพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้  ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นายจ้างแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงาน
ของคนต่างด้าวนั้นด้วย 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน
หรือรับเหมาค่าแรงที่ประสงค์จะนําคนต่างด้าวจากประเทศอื่นที่ประเทศไทยมิได้มีความตกลงหรือ
บันทึกความเข้าใจที่ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีหลักประกันที่นายจ้างวางไว้ตามมาตรา ๔๖ ลดลงเพราะไดจ้า่ยไป

ตามพระราชกําหนดนี้ และนายจ้างยังมีภาระต้องรับผิดชอบตามพระราชกําหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งเป็น
หนังสือให้นายจ้างวางหลักประกันเพิ่มจนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คําสั่ง 

นายจ้างผู้ใดไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องชําระเงิน
เพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วน 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่นายจ้างขอรับหลักประกันคืน นายจ้างต้องไม่มีความรับผิดที่

ต้องชดใช้ตามพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างได้ขอรับหลักประกันคืน ให้อธิบดีตรวจสอบว่า
นายจ้างไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกําหนดนี้ แล้วจึงแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างมารับ
หลักประกันคืน 

ในกรณีที่นายจ้างไม่รับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี 
ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

 
มาตรา ๔๙๓๕  นายจ้างซึ่งเป็นผู้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนในประเทศจะเรียก

หรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานจากคนต่างด้าวไม่ได้ เว้นแต่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง 
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตทํางาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนทํานองเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้นายจ้างหักได้จากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยให้
นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน 

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงว่านายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ลูกจ้าง 
และนายจ้างได้ออกค่าเดินทางให้ก่อน ให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามวรรคหนึ่งได้ 
                                                 

๓๕ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   

 
มาตรา ๕๐๓๖  เมื่อผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวมาส่ง

มอบให้นายจ้างตามมาตรา ๔๓ แล้ว ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ให้นายจ้างแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางานและนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(๑) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าทํางาน 
(๒) คนต่างด้าวไม่ยินยอมทํางานกับนายจ้าง 
(๓) คนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) หรือ (๓) เฉพาะที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง และคนต่างด้าว

นั้นประสงค์จะทํางานกับนายจ้างรายอื่น ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานอาจจัดให้คนต่างด้าว
ทํางานกับนายจ้างรายอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างไม่รับเข้าทํางาน แต่ระยะเวลาการ
ทํางานกับนายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางาน 

ในกรณีตาม (๒) เฉพาะที่เป็นความผิดของนายจ้าง ให้นํามาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
เป็นประการใด ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) หรือ (๒) และคนต่างด้าวนั้นไม่ได้ทํางานกับนายจ้างรายใหม่
ภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานจัดส่งคนต่างด้าวนั้น
กลับไปยังประเทศต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ และส่ง
หลักฐานการออกนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าวให้นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่ง
คนต่างด้าวนั้นกลับ ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการดังกล่าวได้ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามวัน
นับแต่พ้นกําหนดเวลาการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ และให้นายทะเบียนแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการเพื่อให้มีการส่งคนต่างด้าวนั้นออก
นอกราชอาณาจักรโดยเร็ว ในกรณีเช่นนั้นผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ไม่เกินอัตราที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ส่งหลักฐานการออกนอก
ราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาตามวรรคห้า ให้ชําระค่าปรับทางปกครองต่อนายทะเบียนวันละ
หนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อคน
ต่างด้าวหนึ่งคน 

 

                                                 
๓๖ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๑๓๗  คนต่างด้าวที่ทํางานกับนายจ้างตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๖ 
ถ้าออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง จะทํางานกับนายจ้างอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียน
เห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือได้ชําระค่าเสียหายให้นายจ้าง
เดิมแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้ใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาต
ทํางานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้าง 

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการนําคนต่างด้าวนั้นมาทํางาน
คํานวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นทํางานไปแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง และ
ออกจากงานในระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่ 

 
มาตรา ๕๒๓๘  คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา ๕๑ ต้องทํางานกับ

นายจ้างรายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกทํางานกับนายจ้างรายเดิม และในกรณีที่คนต่างด้าว
นั้นทํางานประเภทที่นายจ้างต้องวางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกัน
ต่ออธิบดีตามมาตรา ๔๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น 

 
มาตรา ๕๓๓๙  คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา ๕๑ หรือคนต่างด้าว

ซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ทํางานกับนายจ้างรายอื่นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ ให้
ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน หรือพ้น
กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของ
คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกัน
ตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
กลับไปยังประเทศต้นทาง แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๔๔๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕๔๑  เมื่อคนต่างด้าวที่ทํางานกับนายจ้างตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๖ 

ทํางานจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือสัญญาจ้าง
แล้ว ให้ผู ้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตาม
                                                 

๓๗ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๘ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๙ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔๐ มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔๑ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ จัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง เว้นแต่จะมีการต่ออายุ
สัญญาจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นจะทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ 

ให้นําความในมาตรา ๕๐ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับแก่การจัดส่งคนต่างด้าว
กลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าว
มาทํางาน ให้นายทะเบียนคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน เมื่อผู้รับ
อนุญาตดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าได้ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสองปี
นับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานยังไม่สามารถแสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับต่อนายทะเบียนได้ ให้หลักประกันนั้น
ตกเป็นของกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานแสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับได้เพียงบางส่วนภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้อธิบดีคืนหลักประกันให้ตามอัตราส่วนและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖๔๒  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทํางานตามความในหมวดนี้ และต้องถูกส่งตัว

กลับไปยังประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่ดําเนินการ
ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าว
เดินทางกลับจากผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างที่วางหลักประกันได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างมิได้ชดใช้เงินคืนภายใน
เวลาที่หน่วยงานตามวรรคหนึ่งกําหนด ให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้เพื่อคืน
ให้แก่หน่วยงานที่ดําเนินการส่งคนต่างด้าวดังกล่าวกลับไปยังประเทศต้นทาง 

 
มาตรา ๕๗๔๓  คนต่างด้าวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้รับอนุญาตให้นําคน

ต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ อาจเข้ามอบตัวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ ่งอธิบดี
มอบหมายเพื ่อขอให้จ ัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศ และให้อธิบดีหรือผู ้ซึ ่งอธิบดีมอบหมาย
ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับประเทศโดยเร็ว และให้นําความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘๔๔  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างราย

สุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ ไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศ
ต้นทางตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นคนต่างด้าวดังกล่าว 
ให้ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง 

                                                 
๔๒ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๓ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๔ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนไปก่อน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่าง
ด้าวมาทํางานหรือนายจ้างตามวรรคหนึ่งมาชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าว
เดินทางกลับและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจําเป็นภายในเวลาที่กําหนด ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้นําเงินมา
ชําระคืนภายในกําหนดเวลาให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างดังกล่าวได้วางไว้ แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ดําเนินการหักหลักประกันตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้
นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างทราบโดยไม่ชักช้า 

 
หมวด ๔ 

การทํางานของคนต่างด้าว 
   

 
มาตรา ๕๙๔๕  คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามา

ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมิใช่เพื่อการท่องเที่ยวหรือการ
เดินทางผ่านราชอาณาจักร จะทํางานได้ก็แต่เฉพาะงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทําตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และต้องได้รับใบอนุญาตทํางาน 

ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทํางานตาม
วรรคหนึ่ง ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อนายทะเบียน และในกรณีที่มีนายจ้างแล้วให้ระบุช่ือนายจ้างด้วย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยจะกําหนดให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตทํางาน 

ในกฎกระทรวงตามวรรคสามต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้ังแต่วันที่ได้รับคําขอ
อนุญาตจนถึงวันที่ออกใบอนุญาตทํางานไว้ด้วยซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ ในกรณีที่นายทะเบียน
ไม่สามารถออกใบอนุญาตทํางานให้ได้ภายในกําหนดเวลา ให้รัฐมนตรีหรืออธิบดีดําเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ในกรณีที่การไม่ออกใบอนุญาตทํางานนั้นเป็นไปโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย และให้มีการดําเนินการทางวินัยต่อไป 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ผู้รับอนุญาตให้ทํางานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิทํางานที่มิได้มี
ประกาศห้ามคนต่างด้าวทําตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่งได้ทุกชนิด 

 
มาตรา ๖๐๔๖  คนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทํางาน

ในราชอาณาจักร อาจยื่นคําขออนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

                                                 
๔๕ มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๖ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายจ้างผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักร 
จะยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าว
ก็ได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทํางานและค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๑๔๗  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทํางานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลา
ทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน จะทํางานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

งานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

คนต่างด้าวที่ทํางานตามวรรคหนึ่ง หากไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าว อาจขอ
ขยายเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวันโดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนครบกําหนดดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม และการออกหนังสือรับแจ้ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒๔๘  เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างที่ดําเนินการ ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งทํางานไปพลางก่อนได้ 
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ 

การออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา ๗ และใบอนุญาตทํางาน ให้มีอายุ
เท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตามกฎหมายนั้น 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ทํางานได้รับการขยายระยะเวลาทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานนั้นต่อนายทะเบียน
โดยเร็วตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด และให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลานั้นลงใน
ใบอนุญาตทํางาน 

 
มาตรา ๖๓๔๙  คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียน

เพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ ผลกระทบต่อสังคม และมนุษยธรรม 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๘ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบ
อาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๓/๒ 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่ากับ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน และให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางานได้เท่าที่จําเป็นแต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี 

เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้คนต่างด้าวผู้ใดแล้ว ให้แจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ 

ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งว่า
ยังมิได้เนรเทศหรือส่งตัวกลับ หรือไม่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ให้นายทะเบียนมีอํานาจต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอจากคนต่างด้าว
ได้และเมื่อได้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานแล้ว ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองทราบ 

 
มาตรา ๖๓/๑๕๐  คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียน

เพื่อทํางานได้ 
(๑) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๒) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
(๓) คนต่างด้าวซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
(๔) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจําตัวตาม

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ 

แต่คณะรัฐมนตรีจะกําหนดมิให้ทํางานบางประเภทหรือทําโดยมีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ โดยให้คํานึงถึง
ความมั่นคงของชาติ ผลกระทบต่อสังคม และมนุษยธรรม 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาตทํางาน และให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้คราวละห้าปี  ทั้งนี้ บุคคลตาม (๑) (๓) และ
                                                                                                                                            

๔๙ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๐ มาตรา ๖๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ทํางาน สําหรับบุคคลตาม (๒) จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๖ 

 
มาตรา ๖๓/๒๕๑  ในกรณีที่รัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอนุญาตให้คน

ต่างด้าวผู้ใดหรือจําพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้น
ให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจําพวกใดไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คณะรัฐมนตรีจะ
กําหนดให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจําพวกนั้นบรรดาที่มิใช่คนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓/๑ ขออนุญาต
ทํางานได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะกําหนดประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจทําได้ไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การขออนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขไว้ใน
ใบอนุญาตทํางานด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่เกินสองปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน 

 
มาตรา ๖๔  คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศ

ไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรอื่นใดทํานองเดียวกันที่อธิบดีกําหนด 
อาจได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ทํางานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือ
ตามฤดูกาลและในท้องที่ที่กําหนดได้๕๒ 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้บังคับกับท้องที่ใด สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื่อทํางาน
ประเภทหรือลักษณะใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

วรรคสี่๕๓ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๔/๑๕๔  คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา ๑๐๑ เว้นแต่ได้
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตทํางาน หรือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓ 
ที่นายทะเบียนอนุญาตให้ทํางานได้เป็นกรณีพิเศษ 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๓/๒ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๒ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๓ มาตรา ๖๔ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๔ มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่การออกใบอนุญาตทํางานจําเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพของคนต่างด้าว
ก่อน ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างของคนต่างด้าวนั้นนําคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาล
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓/๑ 
 
มาตรา ๖๔/๒๕๕  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึง

ผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทํางานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทํา  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่เข้าทํางาน และต้องแจ้งทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง 

 
มาตรา ๖๕๕๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๖๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๗  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานซึ่งประสงค์จะทํางานต่อไปให้ย่ืนคําขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทํางานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตทํางานจะสิ้นอายุ 
เมื่อได้ย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานนั้นทํางานไป

พลางก่อนจนกว่านายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๓/๑ การต่ออายุใบอนุญาตทํางานให้ต่อให้

ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินครั้งละสองปี โดยให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น๕๘ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานและการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๘๕๙  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตทํางานต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ 
 
มาตรา ๖๙  ถ้าใบอนุญาตทํางานสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ให้ผู้รับอนุญาตให้ทํางานยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว 

                                                 
๕๕ มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๖ มาตรา ๖๕ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๗ มาตรา ๖๖ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๘ มาตรา ๖๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๙ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานและการออกใบแทนใบอนุญาตทํางานให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด๖๐ 

 
มาตรา ๗๐๖๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๑๖๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๒๖๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๓๖๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๔๖๕  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

   
 

มาตรา ๗๕  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า “กองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

 
มาตรา ๗๖  ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๔๐ 
(๒)๖๖ เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า และมาตรา ๔๗ วรรคสอง และค่าปรับทาง

ปกครองที่ปรับตามพระราชกําหนดนี้ 

                                                 
๖๐ มาตรา ๖๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๑ มาตรา ๗๐ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๒ มาตรา ๗๑ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๓ มาตรา ๗๒ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๔ มาตรา ๗๓ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๕ มาตรา ๗๔ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกําหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลัง

อนุญาต ให้นําไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจําเป็น 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นําส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน 
 
มาตรา ๗๗  เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทํางานตามพระราชกําหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตาม

กฎหมายด้านแรงงาน 
(๒) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๓) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือ

แผนงานในการดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การ
สาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว 

(๔) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการดังกล่าว 

(๕) บริหารกองทุน 
(๖) บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวตามพระราชกําหนดนี้ 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 
มาตรา ๗๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ

บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดย
ตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้าน
แรงงาน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหาร หรือด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งต้ังข้าราชการกรมการจัดหางานจํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
                                                                                                                                            

๖๖ มาตรา ๗๖ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๙  กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๘๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือทุจริต มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 
มาตรา ๘๑  ให้คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนนิงานใหเ้ป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา

ผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุน เพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าวและการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดําเนินการดังกล่าว 
 
มาตรา ๘๒  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อ

พิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้ 
 
มาตรา ๘๓  ให้กรมการจัดหางานจัดทําบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามระบบการ

บัญชีอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี 

 
มาตรา ๘๔  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘๕  ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้กรมการจัดหางานเผยแพร่
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

 
หมวด ๖ 

มาตรการทางปกครอง 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
การเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน และการเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน 

   
 

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชกําหนดนี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าว
มาทํางานไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง 
หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานกระทําความผิดตาม

พระราชกําหนดนี้และอยู่ระหว่างการดําเนินคดี ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๘๘  ให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน เมื่อมีกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ปฏิบัติหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตาม

คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๘๖ 
(๒) ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าว

มาทํางานมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี หรือเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานมาแล้ว
สองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานอีก 

(๓) ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศต้นทาง มีส่วนรู้เห็นหรือเป็นผู้สนับสนุนการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ดังกล่าวในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ และอธิบดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง หรือห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
แต่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนของอธิบดีภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนนั้น 

(๔) ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ วรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) อธิบดีเห็นว่าการที ่ผู ้ร ับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชกําหนดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ 
เป็นกรณีที่ร้ายแรง 

(๖) อธิบดีเห็นว่าผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่สามารถปฏิบัติตาม
พระราชกําหนดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ได้ 

 
มาตรา ๘๙  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานและคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน ให้ทําเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือผู้รับอนุญาตให้นําคน
ต่างด้าวมาทํางานไม่ยอมรับคําสั่ง ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สํานักงาน และ
ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วต้ังแต่วันที่ปิดคําสั่ง 

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางานดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
เว้นแต่การดําเนินการที่ต้องกระทําต่อเนื่องจากการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
ก่อนวันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต่างด้าว
มาทํางานต้องรับผิดชอบในการจัดส่งคนต่างด้าวซึ่งยังอยู่ในความรับผิดชอบของตนกลับไปยังประเทศ
ต้นทางจนกว่าจะพ้นจากความรับผิดตามพระราชกําหนดนี้ และให้รายงานให้อธิบดีทราบเกี่ยวกับ
คนต่างด้าวซึ่งยังอยู่ในความรับผิดชอบของตน 

 
มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตให้ทํางานฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน 
 
มาตรา ๙๑  อธิบดีอาจประกาศรายชื่อนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว

มาทํางาน ซึ่งได้รับโทษเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๙๒๖๗  ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตตามมาตรา ๒๖ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตนํา
คนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา ๓๐ หรือได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพิ่มตามพระราช
กําหนดนี้ ผู้ขออนุญาต หรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

                                                 
๖๗ มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๓๖๘  ในกรณีที่อธิบดีได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพิ่มตาม
พระราชกําหนดนี้ นายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
ดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๙๔  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนําคน

ต่างด้าวมาทํางาน หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๙๕๖๙  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา 

๖๓ มาตรา ๖๓/๑ มาตรา ๖๓/๒ หรือมาตรา ๖๔ หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๖๗ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๙๐ คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตทํางาน ผู้ซึ่งขออนุญาตแทน
คนต่างด้าว หรือผู้รับอนุญาตให้ทํางาน แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๙๖  เมื่อรัฐมนตรีได้รับคําอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ 

หรือมาตรา ๙๕ ให้พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือ
แจ้งแก่ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

กรณีที่พ้นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ารัฐมนตรีพิจารณาคําอุทธรณ์
แล้วยืนยันตามคําสั่งเดิม 

 
มาตรา ๙๗  การอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ 

ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว้นแต่กรณีการอุทธรณ์คําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตาม
มาตรา ๖๗ 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 

                                                 
๖๘ มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๙ มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ ให้นายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศในระหว่าง
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ 

(๓)๗๐ เข้าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าทํางานในระหว่างเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ 

(๔) ค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศหรือมี
คนต่างด้าวทํางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค้นเพื่อหาและช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งตกเป็น
ผู้เสียหายจากการกระทําที่ฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ 

(๕) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน การนําคนต่างด้าว
มาทํางานในประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

การค้นตาม (๔) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้ คนต่างด้าวนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น หรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น ทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือถูกทําลายไปเสียก่อน ให้
ดําเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

การใช้อํานาจตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องไม่ทําในลักษณะที่ทําให้คนต่างด้าวต้อง
หยุดทํางานเกินสมควรแก่เหตุ หรือทําให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลงหรือทําใน
เวลากลางคืนโดยไม่จําเป็น๗๑ 

 
มาตรา ๙๙  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบท่ี

รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
 
มาตรา ๑๐๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ ให้นายทะเบียนและ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                                                 

๗๐ มาตรา ๙๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗๑ มาตรา ๙๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทํางาน
หรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งให้คนต่างด้าวไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่คนต่างด้าวผู้นั้นไม่
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือจะหลบหนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ 
และให้นําตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที๗๒ 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๐/๑๗๓  อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ตอบรับการ

แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕/๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 

 
มาตรา ๑๐๑๗๔  คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าพันบาท

ถึงห้าหมื่นบาท และเมื่อได้ชําระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยเร็ว เว้นแต่เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๓/๑ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือพยานในคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ยินยอมเดินทาง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการร่วมกําหนดแล้วแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ และเมื่อได้
ดําเนินการให้คนต่างด้าวนั้น เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คณะกรรมการร่วมตามวรรคสาม ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมการจัดหางานเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับที่คณะกรรมการร่วมกําหนด
ตามวรรคสาม ให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทําความผิด การกระทําความผิดซ้ํา และ
การป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๗๒ มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗๓ มาตรา ๑๐๐/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗๔ มาตรา ๑๐๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐๒๗๕  ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวาง
โทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจาํทั้งปรับ และห้ามผู้
นั้นจ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ 

มิให้ถือว่าผู้ซึ ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานตาม
วรรคหนึ่งมีความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 

 
มาตรา ๑๐๓๗๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี

ถึงสามปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖๗๗  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๗๗๘  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ 
หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐๘๗๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๙๘๐  ผู ้จัดการผู ้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือลูกจ้างตาม

มาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
                                                 

๗๕ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗๖ มาตรา ๑๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗๗ มาตรา ๑๐๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗๘ มาตรา ๑๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗๙ มาตรา ๑๐๘ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘๐ มาตรา ๑๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๑๐๘๑  ผู้ใดมิได้เป็นลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางาน

ตามมาตรา ๓๕ แต่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐/๑๘๒  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดนําคนต่างด้าวไปเป็น

ลูกจ้างของนายจ้างที่รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง หรือนําคนต่างด้าวไปทํางานโดยตนเป็น
ผู้รับเหมาแรงงาน หรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างโดย
ไม่แจ้งนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๑๘๓  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่

เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีและ
ปรับสองเท่าของเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สินอย่างอื่นที่เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือ
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด และให้ศาลสั่งให้ผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือ ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งกระทําความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บ
โดยไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่ง
ศาลภายในสามสิบวัน เมื่อนายจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้อธิบดีหักหลักประกันของผู้รับ
อนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของศาลก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท และปรับอีก

ไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 
มาตรา ๑๑๓๘๔  นายจ้างผู้ใดนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตนใน

ประเทศโดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
นายจ้างตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งผู้ใดนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตน

ในประเทศโดยไม่แจ้งตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

                                                 
๘๑ มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๒ มาตรา ๑๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๓ มาตรา ๑๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๔ มาตรา ๑๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายจ้างผู้ใดไม่อาจแสดงสัญญาจ้างงานเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบตาม
มาตรา ๔๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๓/๑๘๕  นายจ้างผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนหรือผู้รับอนุญาตให้นําคน

ต่างด้าวมาทํางานเมื่อคนต่างด้าวออกจากงานตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๔๘๖  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน

และปรับสองเท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้เกินกว่าอัตราที่
กําหนด และให้ศาลสั่งให้นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว 

ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่งศาลภายในสามสิบวัน เมื่อคน
ต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของศาลก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๕๘๗  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

๕๐ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๕/๑๘๘  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการ

จัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๕๐ วรรคห้า หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 

 
มาตรา ๑๑๖๘๙  นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง

ประเทศต้นทางตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๑๗๙๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๘๙๑  (ยกเลิก) 

                                                 
๘๕ มาตรา ๑๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๖ มาตรา ๑๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๗ มาตรา ๑๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๘ มาตรา ๑๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๙ มาตรา ๑๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๐ มาตรา ๑๑๗ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๑๙๙๒  คนต่างด้าวผู้ใดทํางานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 

๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๙/๑๙๓  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔/๒ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๒๐๙๔  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๑๒๑๙๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๒๙๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๙๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๔๙๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๕  ผู ้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานตาม

มาตรา ๙๘ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๖  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                                                                                                            
๙๑ มาตรา ๑๑๘ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๒ มาตรา ๑๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๓ มาตรา ๑๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๔ มาตรา ๑๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๕ มาตรา ๑๒๑ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๖ มาตรา ๑๒๒ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๗ มาตรา ๑๒๓ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๘ มาตรา ๑๒๔ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามมาตรา ๙๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๒๗/๑๙๙  นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

๙๘ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง

ในประเทศ หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น 
ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยร่วมกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป หรือ
โดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดสนับสนุนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๘ ไม่ว่าการกระทํา

ของตัวการจะได้กระทํานอกราชอาณาจักรหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือ
ปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ แทนผู้เสียหาย พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้อง
คดีอาญา หรือจะยื่นคําร้องในภายหลังขณะที่คดีอาญานั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
ก็ได้  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคําร้องเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเพิ่มเติมได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยช้ีขาดคดี 

ในกรณีที่ไม่มีคําขอให้ใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปตามวรรคหนึ่ง หากศาลมี
คําพิพากษาลงโทษจําเลย ศาลจะสั่งในคําพิพากษาคดีอาญาให้จําเลยใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไป
แก่ผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้ คําสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจําเลย
เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอาทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

 
มาตรา ๑๓๑๑๐๐  ผู้ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคน

ต่างด้าวไว้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารตาม
วรรคหนึ่งไว้ ผู้นั้นต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้
                                                 

๙๙ มาตรา ๑๒๗/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐๐ มาตรา ๑๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตลอดเวลาตามที่คนต่างด้าวร้องขอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๓๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๑๓๓  บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 

นอกจากความผิดตามมาตรา ๑๐๑ ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
(๑) อธิบดีสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น๑๐๑ 
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชกําหนดนี้ที่มีโทษอยู่ในเกณฑ์ที่จะทําการเปรียบเทียบได้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 
ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
บุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด
แต่ไม่เกินสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๓๔  ในระหว่างที่ยังมิได้มีประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ ให้นายทะเบียน
อนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานใด ๆ ได้ เว้นแต่งานที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๓๕  คนต่างด้าวผู้ใดได้รับใบอนุญาตทํางานหรือได้รับการผ่อนผันให้ทํางาน

ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตทํางานหรือได้รับการผ่อนผันให้ทํางานตามพระราชกําหนดนี้ 

ใบอนุญาตทํางานที่ออกให้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตทํางานนั้น 

 
มาตรา ๑๓๖  นายจ้างผู้ใดได้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนในประเทศ

ตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดําเนินการ
นําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนเองในประเทศได้ต่อไป 

 
                                                 

๑๐๑ มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม
พระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ก่อนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามพระราชกําหนดนี้ 

ในกรณีที่ผู ้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม
วรรคหนึ่ง ประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศภายหลังจากวันที่พระราชกําหนด
นี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ก่อนนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

 
มาตรา ๑๓๘  บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชกําหนดนี้ และให้อธิบดี
เรียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอที่กําหนดไว้ตามพระราชกําหนดนี้ให้ครบถ้วน 

 
มาตรา ๑๓๙  บรรดาคําอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําอุทธรณ์ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราช
กําหนดนี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ ความรับผิด ทรัพย์สิน และหนี้สินของ

กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวตาม
พระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๑๔๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
กําหนดนี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้
ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๔๒  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ

ทํางานของคนต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๗๘ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
กําหนดนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๔๓  ลูกจ้างซึ่งถูกหักเงินค่าจ้างและนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว

กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่
พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้มี
สิทธิได้รับเงินที่ถูกหักไว้คืนภายในสองปีนับจากวันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม่ขอรับ
เงินคืนภายในเวลาที่กําหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๔๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ 
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งต้ังตามมาตรา ๕๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้รับการแต่งต้ังอยู่ก่อนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ 

บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ 
ให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งพระราช
กําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ 

 
มาตรา ๑๔๕  บรรดากฎหรือคําสั่งใด ๆ ที่ได้ออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความ

พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชกําหนดนี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคําสั่งใด ๆ ที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๑/๑)๑๐๒ ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๐  ครั้งละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๒) การต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  ครั้งละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔)๑๐๓ (ยกเลิก) 
(๕)๑๐๔ (ยกเลิก) 
(๖)๑๐๕ (ยกเลิก) 
(๗)๑๐๖ (ยกเลิก) 
(๘) ใบอนุญาตทํางาน  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๙) การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน  ครั้งละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

หรือการขยายระยะเวลาการทํางาน 
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาตทํางาน  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๑๑)๑๐๗ (ยกเลิก) 
(๑๒) การจ้างคนต่างด้าว  คนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ค่าย่ืนคําขอ  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๔) การรับรองสําเนาเอกสาร 

(ก) ภาษาไทย  หน้าละ  ๕๐  บาท 
(ข) ภาษาต่างประเทศ  หน้าละ  ๑๐๐  บาท 

(๑๕) การออกหนังสือรับรอง 
(ก) ภาษาไทย  หน้าละ  ๕๐๐  บาท 
(ข) ภาษาต่างประเทศ  หน้าละ  ๑,๐๐๐  บาท 

(๑๖) การแปลภาษาต่างประเทศ  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ครั้งละ  ๑,๐๐๐  บาท 

                                                 
๑๐๒ อัตราค่าธรรมเนียม (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๓ อัตราค่าธรรมเนียม (๔) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๔ อัตราค่าธรรมเนียม (๕) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๕ อัตราค่าธรรมเนียม (๖) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๖ อัตราค่าธรรมเนียม (๗) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๗ อัตราค่าธรรมเนียม (๑๑) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม จะกําหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน 
โดยคํานึงถึงสาขาอาชีพ หรือสาขาอาชีพและท้องที่ทํางานของคนต่างด้าวก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ทําให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  ดังนั้น 
เพื่อให้สามารถทําการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย 
รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
ได้ทั้งระบบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งเป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
       
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว๑๐๘ 
 

ข้อ ๑  ให้มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
ข้อ ๒  ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

ในกรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดมีความจําเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อ
กลับไปยังประเทศต้นทางหรือเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้
ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้คนต่างด้าวผู้นั้นได้รับยกเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออก
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดเป็นการชั่วคราวโดยการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 
ข้อ ๓  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินการตามกฎหมายหรือคําสั่งนี้ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบ หรือกระทําหรือไม่กระทําการ
อย่างใดในตําแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นดําเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

 

                                                 
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง/หน้า ๒๑/๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๔  ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าวเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
การค้ามนุษย์ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยให้กระทรวง
แรงงานเสนอรายงานผลการดําเนินการต่อนายกรัฐมนตรีทราบเป็นประจําทุกเดือน 

ในการพิจารณาจัดทําร่างกฎหมายตามวรรคหนึ่งและอนุบัญญัติที่ออกตามความใน
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงแรงงานรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและนํามาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ข้อ ๕  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 
 
ข้อ ๖  คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๑๐๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๖๗  ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางานอยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับโดย

คนต่างด้าวนั้นมีใบอนุญาตทํางานโดยชอบ ให้แจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ให้
นายทะเบียนทราบ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ โดยให้อธิบดีกําหนด
วิธีการแจ้งที่สามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ย่ืนคําขอจ้างคนต่างด้าวทํางานและได้รับหนังสือรับรอง

การเดินทางไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร
แล้ว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางาน
และการอนุญาตให้ทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้
จนกว่านายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตทํางานให้ 

ในกรณีจําเป็นรัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาที่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องดําเนินการตรวจสัญชาติหรือการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางาน
ต้องทําให้แล้วเสร็จก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ยังทําไม่แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้รัฐมนตรีดําเนินการทางวินัยแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน 

                                                 
๑๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๒๙/๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๖๘  บรรดาประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ และการกําหนดของ

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๓/๑ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ที่ออกภายหลังวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับ มิให้มีผลกระทบต่อคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานใดอยู่แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และให้คนต่างด้าวดังกล่าวทํางานนั้นได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตทํางาน
จะสิ้นอายุ และหากประสงค์จะขออนุญาตทํางานต่อไป ให้ดําเนินการตามพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๖๙  บรรดาคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓/๑ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตให้ทํางาน ให้ทํางานได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๓/๑ วรรคสามแห่งพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ให้คนต่างด้าวนั้นยื่นคําขออนุญาต
ทํางานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคําขออนุญาตทํางานแล้ว 
ให้ทํางานได้ต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะไม่ออกใบอนุญาตทํางานให้ 

ระยะเวลาหกสิบวันตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะประกาศขยายออกไปตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๗๐  มิให้นํามาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และให้ผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนํา
คนต่างด้าวมาทํางานนั้นจะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๗๑  มิให้นํามาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้มาใช้บังคับ จนกว่าจะถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มาตรา ๗๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน 
นายจ้าง และคนต่างด้าว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ โดยมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและ
ใช้ระบบอนุญาตเกินความจําเป็นไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
อีกทั้งยังกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษในอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระทําความผิดฐานค้า
มนุษย์ แม้การใช้แรงงานต่างด้าวโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชกําหนดนี้จะมิได้กระทําโดยมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ก็ตามทําให้เกิดความต่ืนตระหนกและส่งผลกระทบต่อนายจ้างทั้งในภาค
ครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคการค้า
และอุตสาหกรรม จนกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
ดังกล่าวโดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จําเป็นและกําหนดกระบวนการในการควบคุมและ
ตรวจสอบการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน การทํางานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน 
ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ รวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ โดยท่ี
การดําเนินการตามมาตรการชั่วคราวที่ผ่อนผันระยะเวลาการใช้บังคับบทกําหนดโทษเพื่อให้นายจ้าง
และคนต่างด้าวได้มีเวลาดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชกําหนดดังกล่าว ตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอีกภายหลังระยะเวลาผ่อนผัน
สิ้นสุดลง จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พิมพ์มาดา/เพิ่มเติม 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนญุาตท างาน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àπâ“ 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÛı ß ˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√«’´à“·≈–„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π (©∫—∫∑’Ë ı)

æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬

°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√«’´à“·≈–„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π æ.». ÚıÙ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬¢Õ∫¢à“¬

°“√∫√‘°“√¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√«’´à“·≈–„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (¯)  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß

»Ÿπ¬å∫√‘°“√«’´à“·≈–„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙ˜é

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°∫∑π‘¬“¡§”«à“ çºŸâ¢Õé „π¢âÕ Ù ·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°

π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√«’´à“·≈–„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π æ.». ÚıÙ

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√«’´à“

·≈–„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ççºŸâ¢Õé À¡“¬§«“¡«à“

(Ò) §πµà“ß¥â“«´÷Ëß‡ªìππ—°≈ß∑ÿπ ºŸâ∫√‘À“√ À√◊ÕºŸâ™”π“≠°“√ ·≈–∫‘¥“¡“√¥“

§Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ

(Ú) §πµà“ß¥â“« ÷́Ëß‡¢â“¡“ª√–®” ”π—°ß“πºŸâ·∑π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈µà“ßª√–‡∑»

„π∏ÿ√°‘®°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑»À√◊Õ ”π—°ß“π¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß∫√‘…—∑¢â“¡™“µ‘ ·≈–∫‘¥“¡“√¥“

§Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ



Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÛı ß ˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

(Û) §πµà“ß¥â“« ÷́Ëß‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ ºŸâ™”π“≠°“√ À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ´÷Ëß‰¥â√—∫

 ‘∑∏‘æ‘‡»…µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ªî‚µ√‡≈’¬¡ °ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ

·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π‘§¡Õÿµ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§Ÿà ¡√ À√◊Õ∫ÿ§§≈

´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–

(Ù) §πµà“ß¥â“«´÷Ëß‡¢â“¡“ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°∑“ß√“™°“√

·≈–∫‘¥“¡“√¥“ §Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ

(ı) §πµà“ß¥â“«´÷Ëß‡ªìππ—°«‘®—¬·≈–æ—≤π“∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

·≈–∫‘¥“¡“√¥“ §Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ

(ˆ) §πµà“ß¥â“« ÷́Ëß‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß “¢“∏π“§“√µà“ßª√–‡∑»  ”π—°ß“π

«‘‡∑»∏π°‘®¢Õß∏π“§“√µà“ßª√–‡∑» ·≈– ”π—°ß“πºŸâ·∑π¢Õß∏π“§“√µà“ßª√–‡∑»

´÷Ëß‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°∏π“§“√·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–∫‘¥“¡“√¥“ §Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√

´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ

(˜) §πµà“ß¥â“«´÷Ëß‡ªìπºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·≈–∫‘¥“¡“√¥“

§Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ

(¯) §πµà“ß¥â“« ÷́ËßªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®” ”π—°ß“πªØ‘∫—µ‘°“√¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–∫‘¥“

¡“√¥“ §Ÿà ¡√  À√◊Õ∫ÿµ√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡Õÿª°“√–·≈–‡ªìπ à«π·Ààß§√—«‡√◊Õπ

(˘) §πµà“ß¥â“«∑’Ë‡¢â“¡“∑”ß“πµ“¡æ—π∏°√≥’∑’Ë√—∞∫“≈∑”‰«â°—∫√—∞∫“≈µà“ßª√–‡∑»

(Ò) §πµà“ß¥â“«µ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนญุาตท างาน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 

กฎกระทรวงแรงงาน 
ก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับ

ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

คนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙  ตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนผูเจ็บปวยดวยโรคดังตอไปนี้ 
 (ก) โรคเร้ือน 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอันเปนที่รังเกียจแกสังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
 (ฉ) โรคซิฟลิสในระยะที่  ๓ 
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

หรือกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว  ภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ไพฑูรย  แกวทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติใหคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙  
ตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 

กฎกระทรวงแรงงาน 
ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

 

 
 

 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการทํางานและการจ้างคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับอาชีพรับจ้างทํางานในบ้าน

และอาชีพกรรมกร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาต 
 (ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ ๒๒๕ บาท 
 (ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือน 
  แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๔๕๐ บาท 
 (ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือน 
  แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๙๐๐ บาท 
 (ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี  ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน  (ก)  (ข)  หรือ  (ค) 
(๒) การต่ออายุใบอนุญาต 
 (ก) การต่ออายุใบอนุญาตไม่เกินสามเดือน คร้ังละ ๒๒๕ บาท 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

 (ข) การต่ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน 
  แต่ไม่เกินหกเดือน คร้ังละ ๔๕๐ บาท 
 (ค) การต่ออายุใบอนุญาตเกินหกเดือน  
  แต่ไม่เกินหนึ่งปี คร้ังละ ๙๐๐ บาท 
 (ง) การต่ออายุใบอนุญาตเกินหนึ่งปี  ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน  (ก)  (ข)  หรือ  (ค) 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๔) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน คร้ังละ ๙๐๐ บาท 
(๕) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง คร้ังละ ๙๐๐ บาท 
(๖) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่ 
 หรือสถานที่ทํางาน คร้ังละ ๙๐๐ บาท 
(๗) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเง่ือนไขในการอนุญาต คร้ังละ ๑๕๐ บาท 
ข้อ ๔ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับสาขาอาชีพอื่น  นอกจาก

สาขาอาชีพตามข้อ  ๓  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาต 
 (ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ ๗๕๐ บาท 
 (ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือน 
  แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
 (ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือน 
  แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี  ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน  (ก)  (ข)  หรือ  (ค) 
(๒) การต่ออายุใบอนุญาต 
 (ก) การต่ออายุใบอนุญาตไม่เกินสามเดือน คร้ังละ ๗๕๐ บาท 
 (ข) การต่ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน  
  แต่ไม่เกินหกเดือน คร้ังละ ๑,๕๐๐ บาท 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

 (ค) การต่ออายุใบอนุญาตเกินหกเดือน 
  แต่ไม่เกินหนึ่งปี คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ง) การต่ออายุใบอนุญาตเกินหนึ่งปี  ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน  (ก)  (ข)  หรือ  (ค) 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๔) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๖) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่ 
 หรือสถานที่ทํางาน คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเง่ือนไข 
 ในการอนุญาต  คร้ังละ ๑๕๐ บาท 
ข้อ ๕ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ข้อ ๖ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางาน

สําหรับสาขาอาชีพรับจ้างทํางานในบ้านและอาชีพกรรมกรในทุกกิจการ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียม
การทํางานของคนต่างด้าวและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมท้องที่หรือสถานท่ีทํางาน
สําหรับคนต่างด้าวที่ทํางานในสาขาอาชีพรับจ้างทํางานในบ้านและอาชีพกรรมกรในทุกกิจการ  เพ่ือจูงใจให้คนต่างด้าว
ที่อยู่นอกระบบการจ้างงานเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยถูกต้องตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เรื่อง ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอและแจ้งการท างาน 

ของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เรื่อง  กําหนดสถานที่ยื่นคําขอและแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๖  (๓)  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออก
ใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่ยื่นคําขอและแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  

นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๖  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต   
และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

(๑) สํานักจัดหางานกรุงเทพ  สําหรับการยื่นคําขอและการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๒) ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
กระทรวงอุตสาหกรรม  สําหรับการยื่นคําขอและการแจ้งของคนต่างด้าว  ดังนี้ 

 (ก) คนต่างด้าวซ่ึงนําเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทย   ตั้งแต่  ๒  ล้านบาทขึ้นไป   
และบิดามารดา  คู่สมรส  หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 

 (ข) คนต่างด้าวซ่ึงขออนุญาตทํางานกับสถานประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วหรือทุนดําเนินการตั้งแต่  ๓๐  ล้านบาทขึ้นไป  และบิดามารดา  คู่สมรส  
หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน   

 (ค) คนต่างด้าวซ่ึงประสงค์จะทํางานหรือได้รับอนุญาตให้ทํางานในสํานักงานผู้แทน 
ของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  หรือสํานักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ 
ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  และบิดามารดา  คู่สมรส  
หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน   

 (ง) คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืนตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และคู่สมรสหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะ   

 (จ) คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย 
การปิโตรเลียม  และคู่สมรสหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะ 

 (ฉ) คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ส่ือมวลชนที่ ได้รับอนุญาตจากทางราชการ   
และบิดามารดา  คู่สมรส  หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน   

 (ช) คนต่างด้าวซ่ึงเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และบิดา
มารดา  คู่สมรส  หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน   



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 (ซ) คนต่างด้าวซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ  สํานักงานวิเทศธนกิจ 
ของธนาคารต่างประเทศ  และสํานักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย  และบิดามารดา  คู่สมรส  หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน   

 (ฌ) คนต่างด้าวซ่ึงเป็นผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบิดามารดา  คู่สมรส  
หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 

 (ญ) คนต่างด้าวซ่ึงปฏิบัติงานประจําสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  และบิดามารดา   
คู่สมรส  หรือบุตร  ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน   

 (ฎ) คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาทํางานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ประวิทย์  เคียงผล 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน  
เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตท างาน  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๙  วรรคสาม  มาตรา  ๖๒  วรรคสาม  มาตรา  ๖๓  วรรคสาม  
และมาตรา  ๖๔  วรรคสี่  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  เว้นแต่ข้อ  ๓  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ใบอนุญาตทํางาน”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว 
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือประมวลผล 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
โทรเลข  โทรพิมพ์  หรือโทรสาร 

“ใบอนุญาตทํางานอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทํางานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตทํางานมี  ๔  ชนิด  ดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตทํางานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
(๒) ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
(๓) ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ 
(๔) ใบอนุญาตทํางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๔ ใบอนุญาตทํางานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้เป็นไปตามแบบ  บต.๓  และ  

บต.๔  ท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๕ ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้เป็นไปตามแบบ  บต.๓  บต.๔  

และ  บต.๕  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์  ให้เป็นไปตามแบบ  บต.๖  

ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๗ ใบอนุญาตทํางานอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามแบบ  บต.๗  ท้ายประกาศน้ี   
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้ใช้บังคับข้อ  ๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใบอนุญาตทํางานที่ไม่ได้ออก

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแบบ  ตท.๑๑  
ตท.๑๑/๒  และ  ตท.๑๕  ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้ง



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  
การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และใบอนุญาตทํางาน 
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์  ให้เป็นไปตามแบบ  ตท.๑๑/๑  ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว 

ข้อ ๙ บรรดาใบอนุญาตทํางานที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตทํางานนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วรานนท์  ปีติวรรณ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



แบบใบอนุญาตท างานทีไ่ม่ไดอ้อกด้วยระบบคอมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

 
แบบ บต. ๓ 
FORM WP.3 

                                                
       ๑๒.๗ ซ.ม. 

 
 
 
  
 

 

๘.๘๙ ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 

                                                      

 

 
    ใบอนุญาตท างาน 

    WORK PERMIT 
 
 

             กรมการจัดหางาน          กระทรวงแรงงาน 
     DEPARTMENT OF EMPLOYMENT                           MINISTRY OF LABOUR 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               หน้า 2 
                                                Page 

     ใบอนุญาตท างานเลขท่ี / Work permit No.                     

 ช่ือผู้รับอนุญาตให้ท างาน / Name of the Holder 

         วัน เดือน ปีเกิด / Date of birth                  เพศ / Sex 

 สัญชาติ / Nationality        หมู่โลหิต / Blood Group 

 ท้องทีจ่ังหวัดที่ไดร้ับอนญุาตให้ท างาน / Permitted locality of work 

 ช่ือนายจ้าง / Name of the employer         

 

      ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต 
Signature of the work permit holder 

 

                                            
 

 
ประเภทงานท่ีได้รับอนญุาต / Permitted category of work                                          

เงื่อนไขในการท างาน / Conditions         

อายุใบอนุญาตท างาน / Period of the permit validity 

ตั้งแต่วันท่ี / Valid from   ถึงวันท่ี / Valid until 

ออกให้ ณ จังหวัด / Issued at (Changwat) 

                        ลายมือช่ือ  
                             Signature 

(                                                   ) 
 
 

  หน้า 3 
Page 

หมายเลขประจ าตัวคนต่างด้าว 
Identification No. of an alien 

 
รูปถ่าย 

Photograph 
3 x 4 ซ.ม. / cm. 

 



  
 
 

                             รายการตอ่อายุใบอนุญาตท างาน / ขยายระยะเวลาท างาน         หน้า 4 
                                    Work permit renewal / extension details                       Page 
 

ล าดับ 
No. 

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันท่ี 
Valid until 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                             รายการตอ่อายุใบอนุญาตท างาน / ขยายระยะเวลาท างาน                 
                                    Work permit renewal / extension details                        
 

ล าดับ 
No. 

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันท่ี 
Valid until 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    หน้า 5                               
     Page 

 
 
 
 
 



 
 
 

                             รายการตอ่อายุใบอนุญาตท างาน / ขยายระยะเวลาท างาน         หน้า 6 
                                    Work permit renewal / extension details                       Page 
 

ล าดับ 
No. 

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันท่ี 
Valid until 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                             รายการตอ่อายุใบอนุญาตท างาน / ขยายระยะเวลาท างาน                 
                                    Work permit renewal / extension details                        
 

ล าดับ 
No. 

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันท่ี 
Valid until 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    หน้า 7                               
     Page 

 
 
 
 
 



 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน                        หน้า 8 
                                        Change or addition of category of work                         Page 
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ประเภทงานใหม ่
New category of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน                                             
                                         Change or addition of category of work           
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ประเภทงานใหม ่
New category of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                  หน้า 9                         
                         Page 

 
 
 
 



 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน                        หน้า 10 
                                        Change or addition of category of work                          Page 
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ประเภทงานใหม ่
New category of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน                                             
                                          Change or addition of category of work            
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ประเภทงานใหม ่
New category of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                  หน้า 11                         
                         Page 

 
 
 
 



 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด                        หน้า 12 
                                         Change or addition of locality of work                          Page 
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ท้องที่ท างานใหม่ 
New locality of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด                                             
                                         Change or addition of locality of work         
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ท้องที่ท างานใหม่ 
New locality of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                  หน้า 13                         
                         Page 

 
 
 
 



 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด                        หน้า 14 
                                        Change or addition of locality of work                     Page 
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ท้องที่ท างานใหม่ 
New locality of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                      รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด                                             
                                           Change or addition of locality of work          
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

ท้องที่ท างานใหม่ 
New locality of work 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                  หน้า 15                         
                         Page 

 
 
 



 
 
 

                                             รายการเปลีย่นหรือเพิ่มเงื่อนไข                      หน้า 16 
                                   Change or addition of working condition details               Page 
 
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

เงื่อนไขใหม ่
New working condition 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            รายการเปลีย่นหรือเพิม่เง่ือนไข                                             
                                   Change or addition of working condition details       
                
ล าดับ 
No. 

รายการ 
Items 

เงื่อนไขใหม ่
New working condition 

นายทะเบียน 
Registrar 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                  หน้า 17                         
                         Page 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  หน้า 18 
                                               Page 
1.  ผู้รับอนุญาตให้ท างานต้องมีใบอนุญาตท างานอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานท่ีท างานในระหว่าง  

เวลาท างานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
A work permit holder shall carry the permit with himself/herself, or keep it at the place 
of work while working ready at all times, for presenting to the competent official or 
registrar. Any work permit holder who violates or fails to comply with foregoing shall be 
liable to fine of not exceeding ten thousand Baht                                          

2.  ผู้รับอนุญาตให้ท างานต้องท างานตามประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ และเง่ือนไขในการท างาน 
ตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับไมเ่กินสี่แสนบาท 
A work permit holder shall engage and perform works only in the particular permitted 
category of work with the specific employer, permitted locality and conditions. Any work 
permit holder who violates or fails to comply with the foregoing shall be liable to a fine 
of not exceeding four hundred thousand Baht 

 

ค าเตือน / Warning 

 

 
3.  ผู้รับอนุญาตให้ท างานต้องต่ออายุใบอนุญาตท างานก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากไม่ยื่นขอต่ออายุ

ใบอนุญาตและยังคงท างานนัน้ต่อไป มีความผดิฐานท างานโดยไมไ่ดร้ับใบอนุญาตต้องระวางโทษ 
 จ าคุกไมเ่กินห้าปีหรือปรับตั้งแตส่องพันบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
     Prior to the expiration of the permit, the permit holder shall submit a work permit  
 renewal application to the registrar. Any work permit holder who violates or fails to comply  

     with the foregoing and still continue engaging in the work performance as specified in the 
permit without permission shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding 
five years or to a fine from two thousand Baht to one hundred thousand Baht, or to both.                                         

4.  ผู้รับอนุญาตให้ท างานท างานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว
หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตนายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท างานได้ 

     In case where it appears that a work permit holder violates the Management of Working of Alien 
law or fails to comply with the specified conditions, the registrar shall have the power to 
revoke the work permit. 

                                                                                                  หน้า 19 
                                               Page 

 

 ค าเตือน / Warning 



 

แบบใบอนุญาตท างานทีไ่ม่ไดอ้อกด้วยระบบคอมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตท างานทีอ่อกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
 
 
แบบ บต.๔ 
FORM WP.4 



                 กรมการจัดหางาน                    กระทรวงแรงงาน 
                                            DEPARTMENT OF EMPLOYMENT   MINISTRY OF LABOUR

ใบอนุญาตท างานเลขท่ี / Work permit No.

ช่ือผู้รับอนุญาต / Name of the Holder

เพศ / Sex                                                        สัญชาติ /  Nationality 

ท้องทีจ่ังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน /Permitted locality of work  

ช่ือนายจ้าง / Name of the employer 

ประเภทงานท่ีได้รับอนุญาต / Permitted category of work 

เง่ือนไขในการท างาน / Conditions 

อายุใบอนุญาตท างาน / Period of the permit validity 

ตั้งแต่วันท่ี / Valid from                                ถึงวันท่ี /Valid until 

ออกให้ ณ จังหวัด / Issued at  

 

 
ลายมือช่ือ............................................................................. 
Signature 
         (...............................................................................) 

นายทะเบียน 
 Registrar 

   

ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๔ 
WORK PERMIT OF AN ALIEN UNDER SECTION 64 





 
 

รูปถ่าย 
Photograph 

3×4 ซม./ cm 

ลายมือช่ือผูร้ับใบอนุญาต 
Signature  

of the work permit holder 



แบบ บต.๕ 
FORM WP.5 
 

 

 

ใบอนุญาตท างาน                                                                             กรมการจัดหางาน 
 
 
              ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง........................................................................... 
 ที่ตั้ง/ที่อยู่นายจ้าง............................................................................................... 
 ............................................................................................................................ 
 ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต................................................................................ 
 ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนญุาตให้ท างาน................................................................ 
 เงื่อนไขในการท างาน........................................................................................... 
 สิทธกิารกัษาพยาบาล 
      .................................. 
                (........................................) 
      วนัทีอ่อกใบอนุญาต..........................................              อธิบดกีรมการจัดหางาน 
      วนัที่สิน้สุดใบอนุญาต........................................                    นายทะเบียน 
 
 
 

(ด้านหลัง) 

ตรากรมการจดัหางาน 

แบบใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(ด้านหน้า) 

ครุฑ 

เลขหมายค าขอมีบัตร 

บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
NON THAI IDENTIFICATION CARD 

 หมายเลขประจ าตัว    
คนต่างด้าว 

 
 
                                 
                                     ชื่อ…………………………………………………………………………. 
                                     Name…………………………………………………………………… 
        เกิดวันที่........................................................................... 
        Date of Birth.................................................................... 
  ทีอ่ยู่................................... 
  ..........................................    .................................... 
   ....................     ....................      ......................     ....................        (.......................................) 
 

    วนัออกบัตร   Date of Issue   วันบัตรหมดอายุ  Date of Expiry      ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง 

 

รูปถ่าย 
(Photograph))) 

บาร์โคด้ 

สัญชาต ิ

หมายเหตุ  บัตรมีขนาดกว้างประมาณ ๕๔ มิลลิเมตร ยาวประมาณ ๘๖ มิลลิเมตร 
 



แบบ บต.๖ 
FORM WP.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  บัตรมีขนาดกว้างประมาณ ๕๔ มิลลิเมตร ยาวประมาณ ๘๖ มิลลิเมตร 

ชื่อนายจ้าง .......................................................................................................................................... 
 

ที่อยู่..................................................................................................................................................... 
 

จังหวัด.............................................................. โทรศัพท์ ................................................................... 
 

ประเภทกจิการ.................................................................................................................................... 
 

วันออกใบอนุญาตท างาน..................................................................................................................... 
 

วันสิ้นสดุใบอนญุาตท างาน.................................................................................. 
 
 
 

Name of Employer  

Province Telephone 

Type of Business 

Date of Issue 

Date of Expiry 

(ด้านหลัง) 

รหัสคิวอาร์/QR Code 

ตรากรมการจดัหางาน 

แบบใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ 

Signature 
(ลายมือชื่อ)………………………ผู้อนญุาต 

  (.............................) 
นายทะเบียน 

 Registrar 

(ด้านหน้า) 

ตรากรมการจดัหางาน 

ตรากรมการจดัหางาน 

ใบอนุญาตท างาน 
WORK PERMIT 

 
   ประเทศไทย 
 THAILAND 

 

หมายเลขประจ าตัว    
คนต่างด้าว 

หมายเลขประจ าบัตร 

Address 
 

 
ใบอนุญาตท างานเลขที…่………………………………………………………………………….. 
Work Permit No  
ชื่อผู้รับอนุญาตให้ท างาน............………………………………………………………………. 
Name  
วัน เดือน ปีเกิด.............................สญัชาติ........................................................... 
 

หนังสือเดินทางหรอืเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ ..................................................................... 
 
ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนญุาตให้ท างาน.................................................................................................. 

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต......................................................เงื่อนไขในการท างาน........................... 

 

Date of birth Nationality 

Passport or Travel Document No. 

Permitted Locality of Work 

Permitted Category of Work 

บาร์โคด้หมายเลข
ประจ าบตัร 

 

รูปถ่าย 
(Photograph))) 

Conditions 



แบบ บต.๗ 
FORM WP.7 

 

ชื่อนายจ้าง .......................................................................................................................................... 
 

ที่อยู่..................................................................................................................................................... 
 

จังหวัด.............................................................. โทรศัพท์ ................................................................... 
 

ประเภทกจิการ.................................................................................................................................... 
 

วันออกใบอนุญาตท างาน..................................................................................................................... 
 

วันสิ้นสดุใบอนญุาตท างาน.................................................................................. 
 
 
 

Name of Employer  

Province Telephone 

Type of Business 

Date of Issue 

Date of Expiry 

(ด้านหลัง) 

รหัสคิวอาร์/QR Code 

ตรากรมการจดัหางาน 

แบบใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์ 

 

Signature 
(ลายมือชื่อ)………………………ผู้อนญุาต 

  (.............................) 
นายทะเบียน 

 Registrar 

(ด้านหน้า) 

  

   

ตรากรมการจดัหางาน 

ตรากรมการจดัหางาน 

ใบอนุญาตท างาน 
WORK PERMIT 

 
   ประเทศไทย 
 THAILAND 

 

หมายเลขประจ าตัว    
คนต่างด้าว 

Address 
 

 
ใบอนุญาตท างานเลขที…่………………………………………………………………………….. 
Work Permit No  
ชื่อผู้รับอนุญาตให้ท างาน…………………………………………………………………………. 
Name  
วัน เดือน ปีเกิด.............................สญัชาติ........................................................... 
 

หนังสือเดินทางหรอืเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ ...................................ลายมอืชื่อผู้ได้รับอนุญาต 
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ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต........................................................เงือ่นไขในการท างาน.......................... 

 Permitted Category of Work 
 

Date of birth Nationality 

Passport or Travel Document No. 

Permitted Locality of Work 

Permitted Category of Work 

 

รูปถ่าย 
(Photograph))) 

Conditions 

   Signature of the work permit Holder 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 
 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน 
                             
 
 

Approved By Maturos Seatang 

Approve date January 18, 2018 

Version No. 2.0000 

File Location cvs://seoul.vpadvance.com/PROJ-SW 

Template version 3.00 
 
 
 
 

The information contained herein is the property of VP Advance 
Copyright © 2017 VP Advance Co., Ltd 

All rights Reserved

Single Window Visa and Work Permit  
 

Labour Bank System 
 

e-Labour Bank System 
 

Labour Bank System 



User Manual  
January 18, 2018  
 

11.คู่มือใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหา
งาน (ฉบับเต็ม) 

Restricted Confidential  

Page i 
 

Change History 
 

Version No. Release Date Prepared/Approved by Purpose 

0.0001 August 25, 2017 Pongchrist Pesaratana Initial Draft 
0.0002 August 28, 2017 Pongchrist Pesaratana Updated Pagination Number 
0.0102 August 30, 2017 Pongchrist Pesaratana Revised Revision 
0.0103 August 31, 2017 Pongchrist Pesaratana Add Instruction of Request Approval Step 
0.0200 September 2, 2017 Maturos Saetang Edit layout and mistake words 
0.0201 September 2, 2017 Maturos Saetang Edit layout 
0.0300 September 2, 2017 Maturos Saetang Edit trouble shooting 

0.0400 September 30, 2017 Noppamas Chuengwutikul Edit header and Footer 

1.0000 September 30, 2017 Maturos Saetang Approval Document 

1.0010 January 17, 2018 Noppamas Chuengwutikul Update content 
2.0000 January 18, 2018 Maturos Seatang Approval Document 

 



User Manual  
January 18, 2018  
 

11.คู่มือใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหา
งาน (ฉบับเต็ม) 

Restricted Confidential  

Page ii 
 

Table of Content 
 
I. Introduction ............................................................................................................................................................................. 1 
1. Purpose ................................................................................................................................................................................. 1 
2. Scope ..................................................................................................................................................................................... 1 
3. Acronyms .............................................................................................................................................................................. 1 
4. Definition .............................................................................................................................................................................. 1 

II. Overview ................................................................................................................................................................................... 2 
III. Working Process ...................................................................................................................................................................... 3 
IV. การใช้งานเบื้องต้น ...................................................................................................................................................................... 4 
V. การใช้งานระบบ Single Window Visa and Work Permit System ................................................................................. 5 

1. รายการค าขอ ........................................................................................................................................................................... 5 
1.1 พิจารณาค าขอ ................................................................................................................................................................ 6 
1.2 อนุญาตค าขอ (Pre-Approve) ........................................................................................................................................ 9 
1.3 ช าระค่าธรรมเนยีม ........................................................................................................................................................ 10 
1.4 สถานะค าขอ ................................................................................................................................................................. 11 

2. การต้ังค่า ................................................................................................................................................................................ 11 
2.1 การจัดการรักษาการณ์แทน .......................................................................................................................................... 12 
2.2 3.1.1 จัดการสิทธ์ิการอนุญาตค าขอ .............................................................................................................................. 12 

3. การจัดการผู้ใช้งาน ................................................................................................................................................................ 13 
3.1 การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ ...................................................................................................................................................... 14 
3.2 การจัดการสิทธ์ิเจา้หน้าท่ี .............................................................................................................................................. 19 

4. รายงาน .................................................................................................................................................................................. 29 
4.1. ค้นหารายงาน ..................................................................................................................................................................... 29 
4.2 สรุปจ านวนบริษัทที่ขอเข้าใช้ระบบ ...................................................................................................................................... 30 
4.3 การดาวน์โหลดรายงาน ........................................................................................................................................................ 31 

Troubleshooting ............................................................................................................................................................................. 32 
 



User Manual  
January 18, 2018  
 

11.คู่มือใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหา
งาน (ฉบับเต็ม) 

Restricted Confidential  

Page iii 
 

Table of Figure 
 

รูป 1  : หน้าจอเข้าสู่ระบบ...................................................................................................................................................................... 2 
รูป 2  : หน้าแสดงข้อมูล ......................................................................................................................................................................... 2 
รูป 3 : ขั้นตอนการยื่นค าขอและแสดงตัว ............................................................................................................................................... 3 
รูป 4 : หน้าจอเข้าสู่ระบบ ....................................................................................................................................................................... 4 
รูป 5 : การออกจากระบบ ...................................................................................................................................................................... 4 
รูป 6 : เมนูรายการค าขอ ........................................................................................................................................................................ 5 
รูป 7 : รายการค าขอ : พิจารณาค าขอ ................................................................................................................................................... 6 
รูป 8 : พิจารณาค าขอ : ดูข้อมลูค าขอที่ต้องการพิจารณา ...................................................................................................................... 6 
รูป 9 : พิจารณาค าขอ : พิจารณา/อนุญาตค าขอ .................................................................................................................................... 7 
รูป 10 : คืนค าขอ : การคืนค าขอ (1) ...................................................................................................................................................... 8 
รูป 11 : คืนค าขอ : การคืนค าขอ (2) ...................................................................................................................................................... 8 
รูป 12 : รายการค าขอ : อนุญาต (Pre-Approve) ................................................................................................................................. 9 
รูป 13 : รายการค าขอ : ดูข้อมูลค าขอที่ต้องการอนุญาต........................................................................................................................ 9 
รูป 14 : รายการค าขอ : ช าระค่าธรรมเนยีม ......................................................................................................................................... 10 
รูป 15 : ช าระค่าธรรมเนียม : ดูข้อมูลช าระคา่ธรรมเนียม .................................................................................................................... 10 
รูป 16 : รายการค าขอ : สถานะค าขอ .................................................................................................................................................. 11 
รูป 17 : สถานะค าขอ : ดูข้อมูลค าขอที่เสร็จสิ้น ................................................................................................................................... 11 
รูป 18 : การจัดการรักษาการณ์แทน .................................................................................................................................................... 12 
รูป 19 : จัดการสิทธ์ิการอนญุาตค าขอ (1) ............................................................................................................................................ 12 
รูป 20 : จัดการสิทธ์ิการอนญุาตค าขอ (2) ............................................................................................................................................ 13 
รูป 21 : การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ ................................................................................................................................................................ 14 
รูป 22 : การจัดการสิทธ์ิ : ดูข้อมูลกลุ่มสิทธ์ิ .......................................................................................................................................... 15 
รูป 23 : การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ : เพิ่มกลุ่มสิทธ์ิ ........................................................................................................................................ 16 
รูป 24 : เพิ่มกลุ่มสิทธ์ิ ........................................................................................................................................................................... 17 
รูป 25 : การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ : ย้ายกลุ่มสิทธ์ิ ........................................................................................................................................ 18 
รูป 26 : ย้ายกลุ่มสิทธ์ิ ........................................................................................................................................................................... 18 
รูป 27 : การจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี ........................................................................................................................................................ 19 
รูป 28 : เพิ่มเจ้าหน้าที่ – หน้าการจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 2 (1) ......................................................................................... 19 
รูป 29 : เพิ่มเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนที่ 2 (2) ............................................................................................................................................. 20 
รูป 30 : เพิ่มเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนที่ 2 (3) ............................................................................................................................................. 21 
รูป 31 : ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี – หน้าการจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนท่ี 3 (1) ......................................................................... 22 
รูป 32 : ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 3 (2) ............................................................................................................................ 22 
รูป 33 : ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 3 (3) ............................................................................................................................ 23 
รูป 34 : แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าท่ี – หน้าการจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 4 (1) .............................................................................. 24 
รูป 35 : แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 4 (2) ................................................................................................................................. 25 



User Manual  
January 18, 2018  
 

11.คู่มือใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหา
งาน (ฉบับเต็ม) 

Restricted Confidential  

Page iv 
 

รูป 36 : แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 4 (3) ................................................................................................................................. 26 
รูป 37 : ลบรายช่ือเจ้าหน้าที.่................................................................................................................................................................ 27 
รูป 38 : รีเซ็ตรหสัผ่านเจ้าหนา้ที ่– ขั้นตอนท่ี 6 (1) ............................................................................................................................. 28 
รูป 39 : ยืนยันการรีเซต็รหสัผ่านเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนท่ี 6 (2) ............................................................................................................. 28 
รูป 40 : รายงาน ................................................................................................................................................................................... 29 
รูป 41 : ค้นหาช่ือรายงาน – หน้ารายงาน ............................................................................................................................................ 29 
รูป 42 : รายงานสรุปจ านวนบริษทัท่ีขอเข้าใช้ระบบ ............................................................................................................................. 30 
รูป 43 : การดาวน์โหลดรายงาน ........................................................................................................................................................... 31 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



User Manual  
January 18, 2018  

 

11.คู่มอืใชง้านส าหรบัเจา้หน้าทีก่รมการ
จดัหางาน (ฉบบัเตม็) 

Restricted Confidential 

Page 1 
 

I. Introduction 
1. Purpose 

จุดมุ่งหมายในการจัดท าเอกสารนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือแนะน าในการใช้ระบบ Single Window for Visa and Work 
Permit ซึ่งในแต่ละบทหรือแต่ละหัวข้อจะมีการอธิบายขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานต่างๆ ของระบบอย่างเป็นหมวดหมู่ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาท าความเข้าใจการท างานต่างๆได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์และสามารถใช้งานระบบได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

 
2. Scope 

เพื่อเป็นคู่มือแนะน าในการใช้งานระบบ Single Window for Visa and Work Permit ส าหรับเจ้าหน้าที่ใบอนุญาต
ท างาน กรมการจัดหางาน  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาท าความเข้าใจการท างานต่างๆของระบบได้ และสามารถ
ตรวจสอบการปัญหาที่เกิดจากการใช้งานและสามารถแก้ปัญหานั้นในขั้นต้นได้ 

 
3. Acronyms 

 SW : Single Window for Visa and Work Permit 
 
4. Definition 

Single Window for 
Visa and Work Permit 

:  โครงการพัฒนาระบบน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window 
ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตท างาน 
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II. Overview 
การจัดท าเอกสารนี้เพื่อเป็นคู่มือประกอบการใช้งานและการท างานของระบบ  Single Window System เพื่อให้ลูกค้า

สามารถศึกษาท าความเข้าใจและใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
รูป 1  : หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
 เมนูหลักมีดังนี ้
 กดเลือก “เมน”ู ทีด่้านบนของเว็บไซต์   
 

 
รูป 2  : หน้าแสดงข้อมูล 

 
1. เมนจูัดการข้อมูลส่วนตัว  ส าหรับให้ผู้ใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่านหรือออกจากระบบ  

2. เมนูการเปลี่ยนภาษา  ส าหรับเปลีย่นภาษาและการแสดงผลของเว็ปไซต์ 
3. เมนูรายการค าขอ ส าหรับแสดงรายการค าขอที่คนต่างด้าว ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ 
4. เมนูค้นหา ส าหรับค้นหาข้อมลูต่างๆในระบบ อาทิ เช่น บริษัท คนต่างด้าว ใบอนุญาตท างาน และ อ่ืนๆ 
5. เมนูการตั้งค่า ส าหรับตั้งค่าการใช้งานของระบบ อาทิ เช่น การจัดการเจ้าหนา้ที่ การจัดการสิทธิค าขอ และ อื่นๆ 
6. เมนูการจดัการผู้ใช้งาน ส าหรับตั้งค่าผู้ใช้งาน(เจ้าหน้าท่ี) ในระบบ 
7. เมนูรายงาน ส าหรับดูข้อมูลรายงานและสถติิการยื่นค าขอของระบบ 
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III. Working Process 
ขั้นตอนการยื่นค าขอ กรณีคนต่างด้าวและครอบครัวต้องการแสดงตน  

 

 
รูป 3 : ขั้นตอนการยื่นค าขอและแสดงตัว 

 
 

หมายเหต ุ
 
 

 
 

A)  กรณีคนต่างด้าวไมต่้องมาแสดงตวั ไม่ต้องด าเนินการในข้ันตอนท่ี 6  
B) หากค าขอไมต่้องท าการช าระเงิน ไม่ต้องด าเนินการในช้ันตอนท่ี 7 
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IV. การใช้งานเบื้องต้น  
ขั้นตอนการเข้า และการออกจากระบบ  

1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ  
 ท าการกรอก URL ของระบบ 
 กรอกช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้นท าการกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

 
รูป 4 : หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 

 

2. ขั้นตอนการออกจากระบบ 
 หากไมต่้องการใช้งานระบบ ให้กดปุ่ม  และเลือกไอคอนออกจากระบบ  
 คลิกท่ีเมนู ออกจากระบบ 
 ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูป 5 : การออกจากระบบ 
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V. การใช้งานระบบ Single Window Visa and Work Permit System 
1. รายการค าขอ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถดูรายการค าขอ เพื่อท าการพิจารณา/อนุญาต หรอื ดูสถานะค าขอ แบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 

 
รูป 6 : เมนรูายการค าขอ 
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1.1 พิจารณาค าขอ 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีสิทธิพิจารณาค าขอ สามารถด าเนินการพิจารณาได้ในหัวข้อ พิจารณาค าขอ 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาค าขอ โดยกรอกข้อมูลที่แถบค้นหาค าขอ กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาค าขอ 

 
 

รูป 7 : รายการค าขอ : พิจารณาค าขอ 
 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูค าขอที่ต้องการพิจารณา โดยคลิกท่ี ช่ือ – นามสกุล ของคนต่างด้าว 

 
 

รูป 8 : พิจารณาค าขอ : ดูข้อมูลค าขอที่ต้องการพิจารณา 
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 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูข้อมูลค าขอและสามารถพิจารณา/และอนุญาตค าขอ กดปุ่ม “ส่งเรื่อง” เพื่ออนุญาตค าขอ 

 

 
 

รูป 9 : พิจารณาค าขอ : พิจารณา/อนุญาตค าขอ 
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 เจ้าหน้าที่สามารถท าการคืนค าขอได้ ในกรณีที่คนต่างด้าวกรอกข้อมูลเข้ามาไม่ถูกต้อง กดปุ่ม “คืนค าขอ” 
เพื่อด าเนินการคืนค าขอ 

 
 

รูป 10 : คืนค าขอ : การคืนค าขอ (1) 
 

 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถเลือกการคนืค าขอให้เจ้าหน้าที่ BOI หรือ คืนค าขอให้บริษัท และพิมพ์เหตุผลการคืนค าขอ ท่ี
ช่องข้อความ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อท าการคืนค าขอ 

 

 
 

รูป 11 : คืนค าขอ : การคืนค าขอ (2) 
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1.2 อนุญาตค าขอ (Pre-Approve) 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีสิทธิอ์นุญาตค าขอ สามารถด าเนินการอนุญาตค าขอได้ ในหัวข้อ อนุญาต (Pre-Approve) 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาค าขอ โดยกรอกข้อมูลที่แถบค้นหาค าขอ กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาค าขอ 

 
 

รูป 12 : รายการค าขอ : อนุญาต (Pre-Approve) 
 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูค าขอที่ต้องการอนุญาต (Pre-Approve) โดยคลิกท่ี ช่ือ – นามสกุล ของคนต่างด้าว 

 
 

รูป 13 : รายการค าขอ : ดูข้อมูลค าขอที่ต้องการอนุญาต 
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1.3 ช าระค่าธรรมเนียม 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีสิทธ์ิ กรอกข้อมลูค่าธรรมเนยีม สามารถด าเนินการกรอกค่าธรรมเนียมได้ในหัวข้อ ช าระค่าธรรมเนียม 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาค าขอ โดยกรอกข้อมูลที่แถบค้นหาค าขอ กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาค าขอ 

 
 

รูป 14 : รายการค าขอ : ช าระค่าธรรมเนยีม 
 

 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูค าขอที่ต้องการช าระค่าธรรมเนียม โดยคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อช าระค่าธรรมเนียม 

 
 

รูป 15 : ช าระค่าธรรมเนียม : ดูข้อมูลช าระคา่ธรรมเนียม 
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1.4 สถานะค าขอ 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีสิทธ์ิดสูถานะค าขอ สามารถด าเนินการดูข้อมลูค าขอในหัวข้อ สถานะค าขอ 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาค าขอ โดยกรอกข้อมูลที่แถบค้นหาค าขอ กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาค าขอ 

 
 

รูป 16 : รายการค าขอ : สถานะค าขอ 
 

 เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลค าขอที่สถานะเสร็จสิ้น โดยการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” และหากต้องการพิมพ์ส าเนา
แบบฟอร์มค าขอให้ท าการกดปุ่ม   เพื่อพิมพ์ส าเนาเอกสารแบบฟอร์มค าขอ 

 
 

รูป 17 : สถานะค าขอ : ดูข้อมูลค าขอที่เสร็จสิ้น 
2. การตั้งค่า 

เจ้าหน้าท่ีสามารถตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของระบบได้ การตั้งค่า แบง่เป็น 2 ส่วนดังนี ้
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2.1 การจัดการรักษาการณ์แทน 
เจ้าหน้าท่ีสามารถจดัการเจ้าหน้าที่รักษาการณ์แทน 

 
 

รูป 18 : การจัดการรักษาการณ์แทน 
 

2.2  จัดการสิทธิ์การอนุญาตค าขอ 
 เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการสิทธ์ิการอนุญาตค าขอ โดยการกดปุ่ม “จัดการสิทธ์ิการอนุญาตค าขอ” 

 
 

รูป 19 : จัดการสิทธ์ิการอนญุาตค าขอ (1) 
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 เจ้าหน้าท่ีจัดการสิทธ์ิการอนุญาตค าขอ หากจัดกการสิทธ์ิเรียบรอ้ย กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกการจัดการสิทธ์ิ 

 
 

รูป 20 : จัดการสิทธ์ิการอนญุาตค าขอ (2) 
 

 

 

 

 

 

 

3.  การจัดการผู้ใช้งาน 
การจัดการผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
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3.1 การจัดการกลุ่มสิทธิ ์
ขั้นตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลกลุ่มสิทธิ ์

 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูข้อมูลกลุ่มสิทธ์ิ โดยกดปุ่ม  

 
รูป 21 : การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ 
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 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูข้อมูลของกลุ่มสิทธ์ิ และสามารถกดปุ่ม “ย้อนกลับ” ไปยังหน้าการจัดการกลุ่มสิทธ์ิ 

 
รูป 22 : การจัดการสิทธ์ิ : ดูข้อมูลกลุ่มสิทธ์ิ 
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ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่เพ่ิมกลุ่มสิทธิ ์
 เจ้าหน้าท่ีเพิ่มกลุ่มสิทธ์ิ โดยกดปุ่ม “เพิ่มกลุ่มสิทธ์ิ” 

 
รูป 23 : การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ : เพิ่มกลุ่มสิทธ์ิ 
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 เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลของกลุ่มสิทธ์ิที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
รูป 24 : เพิ่มกลุ่มสิทธ์ิ 
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ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าทีย่้ายกลุ่มสิทธิ ์
 เจ้าหน้าท่ีย้ายกลุ่มสิทธ์ิ โดยการกดปุ่ม “ย้ายกลุ่มสิทธ์ิ” 

 
รูป 25 : การจัดการกลุ่มสิทธ์ิ : ย้ายกลุ่มสิทธ์ิ 

 

 เจ้าหน้าที่ย้ายกลุ่มสิทธิ์ โดยเลือกกลุ่มสิทธิ์ปัจจุบัน และเลือกกลุ่มสิทธิ์ที่ต้องการย้าย หลังจากเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว จากน้ันกดปุ่ม “ตกลง” 

 
 

รูป 26 : ย้ายกลุ่มสิทธ์ิ  
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3.2 การจัดการสิทธิ์เจ้าหน้าท่ี 
ขั้นตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่จัดการสทิธิ์เจ้าหน้าที่ 
 เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีในการใช้งาน 

 
 

รูป 27 : การจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี 
 

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าทีเ่พ่ิมรายชื่อเจ้าหน้าที ่
 เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มรายช่ือเจ้าหน้าที่ โดยกดปุ่ม “เพิ่มเจ้าหน้าที”่ 

 
 

รูป 28 : เพิ่มเจ้าหน้าที่ – หน้าการจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 2 (1) 
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 เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่ รายละเอียดผู้ใช้งานระบบ จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อแนบไฟล์
ลายเซ็นของผู้ใช้งาน และเลือกสิทธิการพิจารณา/อนุญาต ของเจ้าหน้าท่ี หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแลว้ กด
ปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
 

รูป 29 : เพิ่มเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนที่ 2 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



User Manual  
January 18, 2018  

 

11.คู่มอืใชง้านส าหรบัเจา้หน้าทีก่รมการ
จดัหางาน (ฉบบัเตม็) 

Restricted Confidential 

Page 21 
 

 
 

รูป 30 : เพิ่มเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนที่ 2 (3) 
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ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที ่ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าท่ีสามารถดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี โดยกดปุ่ม  

 
 

รูป 31 : ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี – หน้าการจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าที ่– ขั้นตอนท่ี 3 (1) 
 

 เจ้าหน้าท่ีดรูายละเอียดข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้น สามารถกลับไปยังหน้าการจัดการสิทธ์ิเจา้ที่ โดยกดปุ่ม“ย้อนกลับ” 

 
รูป 32 : ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 3 (2) 
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รูป 33 : ดูข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 3 (3) 
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ขั้นตอนที่ 4 : เจ้าหน้าที ่แก้ไขขอ้มูลรายชื่อเจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าท่ี แก้ไขข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ี โดยกดปุ่ม  

 
 

รูป 34 : แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าท่ี – หน้าการจัดการสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 4 (1) 
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 เจ้าหน้าที่ สามารถแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่ รายละเอียดผู้ใช้งานระบบ จากนั้นกดปุ่ม “Upload” เพื่อ 
แนบไฟล์ลายเซ็นของเจ้าหน้าท่ี และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

 
 

รูป 35 : แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 4 (2) 
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รูป 36 : แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าท่ี – ขั้นตอนท่ี 4 (3) 
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ขั้นตอนที่ 5 : เจ้าหน้าที ่ลบรายชื่อเจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าท่ี สามารถลบรายชื่อเจ้าหน้าท่ีได้ โดยกดปุ่ม  

 
 

รูป 37 : ลบรายช่ือเจ้าหน้าที ่
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ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที ่รีเซ็ตรหัสผ่านเจ้าหน้าที ่

 เจ้าหน้าท่ี กดปุ่ม  เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเจ้าหน้าที่ 

 
 

รูป 38 : รีเซ็ตรหสัผ่านเจ้าหนา้ที่ – ขั้นตอนท่ี 6 (1) 
 

 
 เจ้าหน้าท่ี กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่านเจ้าหน้าที่ หากต้องการยกเลิกการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ 

โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”  
 

 
 

รูป 39 : ยืนยันการรีเซต็รหสัผ่านเจ้าหน้าที่ – ขั้นตอนท่ี 6 (2) 
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4. รายงาน 
 

 
รูป 40 : รายงาน 

 4.1. ค้นหารายงาน 

 เจ้าหน้าที่สามารถ ค้นหารายงานได้จาก ช่ือรายงาน โดยการกดปุ่ม “ค้นหา” หรือเลือกรายช่ือรายงานจาก
ตาราง 

 
รูป 41 : ค้นหาช่ือรายงาน – หน้ารายงาน 
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4.2 สรุปจ านวนบริษัทท่ีขอเข้าใช้ระบบ 

 เจ้าหน้าที่สามารถดูสรุปจ านวนบริษัทที่ขอเข้าใช้ระบบ โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม 
“ค้นหา” 

 
รูป 42 : รายงานสรุปจ านวนบริษทัท่ีขอเข้าใช้ระบบ 
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4.3 การดาวน์โหลดรายงาน  

 เจ้าหน้าท่ี สามารถดาวน์โหลดรายงานล่าสุด โดยการกดปุ่ม   

 
รูป 43 : การดาวน์โหลดรายงาน 
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Troubleshooting 
ส าหรับการใช้งานเมื่อผู้ใช้พบปัญหาสามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วได้จากในหัวข้อ

ดังต่อไปนี ้
 

1. ปัญหา : ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ 
รายละเอียด : ใส่รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านแล้ว แตไ่ม่สามารถเข้าสูร่ะบบได ้  

สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา 
1) ใส่ รหัสผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านไม่ครบ 1) แก้ปัญหาโดยใส่ข้อมลู รหสัผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านของท่านให้ครบ 
2) ใส่ รหัสผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง 2) แก้ปัญหาโดยใส่ข้อมลู รหสัผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านของท่านให้ถูกต้อง 
3) รหัสผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งาน 3) ติดต่อเจา้หน้าท่ี (ผู้ดูแลระบบ) เพือ่ตรวจสอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านว่าถูก

ระงับการใช้งานหรือไม ่
ตารางที่ 1 : ปัญหาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได ้

 
2. ปัญหา : ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 
รายละเอียด : ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน   

สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา 
1) ลืมรหสัผ่าน 1) แก้ปัญหาโดยเลือกเมนลูืมรหัสผ่าน เพื่อท าการตั้งค่ารหสัผ่านใหม ่

ตารางที่ 2 : ปัญหาลมืรหสัผ่านเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

  
END OF DOCUMENT 
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ค าสั่งกรมการจดัหางาน ที ่๕๒๔/๒๕๖๒  
เรื่อง “แตง่ตั้งทีมงานจัดการความรู้คู่มือการยื่นค าขอ

และพิจารณาอนุญาตท างานผ่านระบบ  
Single Window for Visa and Work Permit    

และใบอนุญาตท างานดิจิทลั (Digital Work Permit) 
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