
 
 

การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ (((KKKMMM) ) ) ในกรมจัดหางานในกรมจัดหางานในกรมจัดหางาน   
ประจ าปีงบประมาณ พประจ าปีงบประมาณ พประจ าปีงบประมาณ พ ...ศศศ. . . 256325632563   

โดย ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวโดย ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวโดย ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว    
กรมการจัดหางานกรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน   

 

การด าเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าท างานการด าเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าท างานการด าเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าท างาน    
และส้ินสุดการจ้างและส้ินสุดการจ้างและส้ินสุดการจ้าง    
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     ภาคผนวก 1     ภาคผนวก 2 
 เฉลยแบบทดสอบ     พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

 

        
     ภาคผนวก 3     ภาคผนวก 4 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 

                  
     ภาคผนวก 5     ภาคผนวก 6 

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
         (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562      ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม  
           (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
  

        
          ภาคผนวก 7.1                 ภาคผนวก 7.2 

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  
                           พ.ศ. 2557        (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  
 

ภาคผนวก QR Code 
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     ภาคผนวก 8      ภาคผนวก 9 

 กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ         ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วย 
        และลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว   การจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
      ที่จะขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2563     พ.ศ. 2562 
 

              
            ภาคผนวก 10           ภาคผนวก 11.1 

มติคณะรัฐมนตรี       บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559        ด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  

       เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว    กับประเทศภาคี (กัมพูชา) 
 

               
          ภาคผนวก 11.2           ภาคผนวก 11.3 

        บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
ด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  แรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
               กับประเทศภาคี (เมียนมา)      กับประเทศภาคี (ลาว) 
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   ภาคผนวก 12.1       ภาคผนวก 12.2 

 บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน    บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย            ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
        กับประเทศภาคี (กัมพูชา)         กับประเทศภาคี (เมียนมา) 
 
 

              
   ภาคผนวก 12.3        ภาคผนวก 13.1 

 บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน           ค าสั่งกรม ท่ี 402/2561 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย                 จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท างาน 
        กับประเทศภาคี (ลาว)               และสิ้นสุดการจ้าง 
 
 

       
   ภาคผนวก 13.2          ภาคผนวก 13.3 

        ค าสั่งกรม ท่ี 1217/2561            ค าสั่งกรม ท่ี 1419/2560 
      จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท างาน           จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท างาน 
            และสิ้นสุดการจ้าง                 และสิ้นสุดการจ้าง 
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    ภาคผนวก 13.4           ภาคผนวก 14 

      จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท างาน             หลักสูตรการอบรม เตรียมความพร้อม 
            และสิ้นสุดการจ้าง          แรงงานต่างด้าวก่อนเข้าท างานในประเทศ 
 
 

        
    ภาคผนวก 15.1         ภาคผนวก 15.2 

    แบบประเมินการอบรม (กัมพูชา)       แบบประเมินการอบรม (เมียนมา) 
  
 

        
    ภาคผนวก 15.3           ภาคผนวก 16 

       แบบประเมินการอบรม (ลาว)    แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับแรงงาน 
         หลังเข้ารับการอบรม 
 
 

 
ค าสั่งกรม ท่ี 481.2563 แต่งตั้งทีมงานการความรู้การด าเนินงาน 

ของศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง 



 
 
 

บทที่ ๑ บทน า 
  1. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
  2. 5 
  3. (ค) 
  4. (ข) 
 
บทที่ ๒ กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. (ค) 
  2. (ข) 
  3. (ง) 
 
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดตั้งศูนย์ฯ 
  1. (ก) 
  2. (ง) 
  3. (ง) 
 
บทที่ ๔ แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  1. (ง) 
  2. (ข) 
  3. (ค) 
  4.  
      4.1   ใช่ 
      4.2   ใช่ 
      4.3   ใช่ 
      4.4   ใช่ 
      4.5   ไม่ใช่ 
      4.6   ใช่ 
      4.7   ไม่ใช่ 
      4.8   ไม่ใช่ 
      4.9   ไม่ใช่ 
      4.10 ใช่ 

 

เฉลยแบบทดสอบ 



พระราชบัญญตัิคนเขาเมอืง พ.ศ. 2522 
   

 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 24 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2522 
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
         โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
         จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญัญตัิ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดงัตอไปนี ้
 
         มาตรา 1  พระราชบญัญัตินี้เรยีกวา พระราชบญัญตัิคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522 
 

         มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป 
 
         มาตรา 3  ใหยกเลิก 
         (1) พระราชบญัญตัิคนเขาเมือง พ.ศ. 2493 
         (2) พระราชบญัญตัิคนเขาเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497 
         บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคบัอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบญัญัติน้ีหรือซึง่ขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบญัญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัตินีแ้ทน 
 
         มาตรา 4  ในพระราชบญัญัตินี ้
         คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
         พาหนะ หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจนําบุคคลจากทีแ่หงหนึ่งไปยังอีก
แหงหนึ่ง 
         เจาของพาหนะ หมายความรวมถงึตัวแทนเจาของ ผูเชา ตวัแทนผูเชา ผูครอบครอง หรือตัวแทนผู
ครอบครองพาหนะ แลวแตกรณ ี



         ผูควบคมุพาหนะ หมายความวา นายเรือหรือผูรับผดิชอบในการควบคุมพาหนะ 
         คนประจําพาหนะ หมายความวา ผูซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําหรือทํางานประจําพาหนะ และเพือ่
ประโยชนแหงพระราชบญัญัติน้ี ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไมมีคนประจํา
พาหนะ 
         คนโดยสาร หมายความวา ผูซึ่งเดนิทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใด ๆ นอกจากผูควบคุมพาหนะและคน
ประจําพาหนะ 
         คนเขาเมอืง หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
         แพทยตรวจคนเขาเมือง หมายความวา แพทยซ่ึงอธบิดีแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้
         เจาบาน หมายความวา ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของ ผูเชา หรือในฐานะอื่นใด ตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
         เคหสถาน หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพซ่ึงคนอยูอาศัย และให
หมายความรวมถึงบรเิวณของที่ซึ่งใชเปนทีอ่ยูอาศัยนัน้ดวย จะมรีั้วลอมหรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
         โรงแรม หมายความวา บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่
ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
         ผูจัดการโรงแรม หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรอืจัดการโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
         คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมอืง 
         พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรฐัมนตรแีตงตั้งเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบญัญัติน้ี 
         อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ 
         รัฐมนตร ีหมายความวา รัฐมนตรผีูรักษาการตามพระราชบญัญัติน้ี 
 
          มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัิน้ี และใหมอํีานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการและคาใชจายอื่น ๆ ไมเกินอัตราตาม
บัญชีทายพระราชบญัญตัินี้ และกําหนดกจิการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญตัินี้ 
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
    

หมวด 1 
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 

   



 
         มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึง่ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศอธบิดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมแรงงาน อธบิดีกรมอัยการ 
เลขาธกิารคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
         มาตรา 7  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
         (1) เพิกถอนการอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
         (2) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา 36 วรรคสอง 
         (3) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง 
         (4) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคณุสมบัติของคนตางดาวซ่ึงขอเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร เง่ือนไข
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเงื่อนไขอืน่ตามมาตรา 41 วรรคสอง 
         (5) กําหนดหลักเกณฑการขอมถีิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่ 
         (6) อนญุาตใหคนตางดาวเขามามถีิน่ที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง และกําหนดระเบยีบ
เกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา 43 วรรคสอง 
         (7) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวมถีิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร และอนญุาตและกําหนดเงื่อนไขในการอนญุาตใหคนตางดาวซึ่งไดยื่นคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
         (8) สั่งระงับการอนญุาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจกัรตามมาตรา 47 วรรคสาม 
         (9) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรมถีิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตอไปตาม
มาตรา 51 วรรคหนึ่ง 
        (10) พิจารณาการเพกิถอนการอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจกัรตามมาตรา 53 
        (11) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรฐัมนตรใีนการวางระเบยีบเกีย่วกับการปฏบิัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาท่ีประจําดานหรือพนักงานอื่น เพ่ือรกัษาความมั่นคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบญัญตัินี้ 
        (12) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเกีย่วกับคนเขาเมอืงตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
         มาตรา 8  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและเลขานุการเสนอ



เรื่องที่อยูในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการตอประธานกรรมการหรือในกรณท่ีีประธานกรรมการไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซ่ึงที่ประชุมมอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการ
หรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุมตามความรีบดวนของเรื่อง ตามหลักเกณฑท่ีที่ประชุมกําหนด 
         ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชมุ ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 
         การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเปนองคประชุม 
         การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 
         มาตรา 9  คณะกรรมการอาจตัง้คณะอนกุรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัตกิาร
อยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได 
         การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
         มาตรา 10  ในการปฏบิัติหนาท่ีตามพระราชบญัญตัินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรยีกเปนหนังสือใหบุคคล
ที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเกีย่วกับเรือ่งท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได 
 

หมวด 2 
การเขาและออกนอกราชอาณาจกัร 

   
 
         มาตรา 11  บุคคลซึ่งเดนิทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรจะตองเดินทางเขามาหรือออกไปตาม
ชองทาง ดานตรวจคนเขาเมอืง เขตทาสถานี หรือทองทีแ่ละตามกําหนดเวลา  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
         มาตรา 12  หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจกัร 
         (1) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนงัสือเดินทางอันถูกตองและยงัสมบูรณอยู หรือมีแตไมได
รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวานั้นจากสถานทตูหรือสถาน
กงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคน



ตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ 
         การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  วธิกีาร  และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

        (1)การตรวจลงตราตาม (1) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         (2) ไมมีปจจัยในการยงัชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจกัร 
         (3) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร  หรือเขามาเพือ่รับจางทํางานดวยกําลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรู
หรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
         (4) วิกลจริตหรือมโีรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         (5) ยังมไิดปลกูฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัตกิารอยางอืน่ตามวิชาการแพทยเพ่ือปองกัน
โรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทําการเชนวานัน้ 
         (6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย หรือคําพิพากษาของ
ศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผดิที่
ยกเวนไวในกฎกระทรวง 
         (7) มีพฤติการณเปนทีน่าเชื่อวาเปนบุคคลที่เปนภยัตอสังคม หรือจะกอเหตรุายใหเกิดอันตรายตอความสงบ
สุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรอืความมั่นคงแหงราชอาณาจกัร หรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาล
ตางประเทศไดออกหมายจบั 
         (8) มีพฤติการณเปนทีน่าเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิง หรือเด็ก การคายาเสพตดิใหโทษ การ
ลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความสงบเรยีบรอยหรอืศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
         (9) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามที่รัฐมนตรปีระกาศตามมาตรา 14 
         (10) รัฐมนตรีไมอนญุาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16 
         (11) ถูกรัฐบาลไทยหรอืรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพกิถอนสิทธิการอยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือ
ในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสยีคาใชจาย  
ทั้งนี้ เวนแตรฐัมนตรไีดพจิารณายกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
         การตรวจวินจิฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบตัิการเพือ่ปองกันโรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคน
เขาเมือง 
 
         มาตรา 13  คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง 



         (1) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซึ่งเพียงแตแวะเขามายังทา สถานี หรือ
ทองท่ี ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป 
         เพื่อประโยชนในการควบคุมบุคคลดงักลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือสําคัญตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อใหถือไวกไ็ด 
         (2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขามพรมแดนไปมาชัว่คราว โดย
ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น 
         (3) คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถอืตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผานอาณาเขตประเทศไทยไปนอก
ราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรฐับาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนัน้ ๆ และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะ
และคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย 
 
         มาตรา 14  รัฐมนตรีมีอาํนาจกําหนดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรมีเงนิติดตัว หรือมปีระกันหรือ
จะยกเวนภายใตเงื่อนไขใด ๆ ก็ไดทั้งนีโ้ดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
         ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเดก็อายุต่ํากวาสิบสองป 
 
         มาตรา 15  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาท่ีอยูในฐานะดังตอไปนี้ใหไดรับการยกเวนไม
ตองปฏิบัติการตามหนาท่ีของคนตางดาวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ นอกจากการปฏิบัติหรือการ
ตองหามตามมาตรา 11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 วรรคสอง 
         (1) บุคคลในคณะผูแทนทางทูตซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาทีใ่นราชอาณาจกัรหรือซ่ึงเดิน
ทางผานราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติหนาทีใ่นประเทศอืน่ 
         (2) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซึ่งรฐับาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร 
หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาท่ีในประเทศอื่น 
         (3) บุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามาปฏิบัติหนาทีห่รือภารกิจใน
ราชอาณาจักร 
         (4) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกจิในราชอาณาจักร เพ่ือรฐับาลไทยตามความตกลงทีร่ัฐบาลไทยไดทํา
ไวกับรัฐบาลตางประเทศ 
         (5) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศที่มีกฎหมายคุมครองการดําเนินงานใน
ประเทศไทย หรือซ่ึงรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และรวมถึงพนกังานหรือผูเชีย่วชาญหรือบุคคลอืน่
ซึ่งองคการหรอืทบวงการเชนวานัน้ แตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือภารกจิในราชอาณาจักร เพ่ือ
องคการหรือทบวงการดังกลาว  หรือเพ่ือรฐับาลไทยตามความตกลงที่รฐับาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวง



การระหวางประเทศนั้น 
         (6) คูสมรส หรือบุตร ซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของบคุคลตาม (1) (2) (3) (4) หรือ 
(5) 
         (7) คนรบัใชสวนตวัซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําเปนปกติ ณ ท่ีพักอาศัยของบุคคลตาม 
(1) หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกันกับบุคคลซ่ึงมีตําแหนงทางทูตตามความตกลงทีร่ัฐบาลไทยไดทําไว
กับรัฐบาลตางประเทศหรือกบัองคการหรือทบวงการระหวางประเทศ 
         ในกรณตีาม (1) (2) (6) หรือ (7) ใหเปนไปตามพันธกรณรีะหวางประเทศและหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกนั 
         ใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจสอบถามและขอดหูลักฐานเพื่อสอบสวนวาบคุคลซึ่งเขามาในราชอาณาจักร
นั้นเปนผูไดรบัยกเวนตามมาตรานี ้
 
         มาตรา 16  ในกรณีท่ีมพีฤติการณซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อประโยชนแกประเทศหรือเพ่ือความสงบเรียบรอย 
วัฒนธรรมหรอืศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไมสมควรอนญุาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใด
เขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไมอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักร
ได 
 
         มาตรา 17  ในกรณพีิเศษเฉพาะเรือ่ง รัฐมนตรโีดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรจีะอนญุาตใหคนตางดาวผูใด
หรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ
นี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได 
 
         มาตรา 18  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
         เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตองยื่นรายการตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และผานการตรวจอนญุาตของพนักงานเจาหนาที่ของดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น 
 
         มาตรา 19  ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรหรือไม 
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนญุาตใหคนตางดาวผูน้ันไปพักอาศัยอยู ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยใหคํา
รับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อรบัทราบคําส่ังตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํหนดก็ไดหรอืถาพนกังาน
เจาหนาที่เห็นสมควรจะเรียกประกนัหรือเรียกทั้งประกนัและหลกัประกันก็ได หรอืพนักงานเจาหนาที่จะกกัตวัผู
นั้นไว ณ สถานที่ใดตามที่เหน็เหมาะสมเพือ่ดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้กไ็ด 
         เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวา



ถอยคําของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีท่ีสงสัยใหมาสาบานหรือปฏญิาณตนและใหถอยคําตอพนักงาน
เจาหนาที่ได 
         ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการอนัระบุในมาตรา 12 (8) หรือมีสวน
เกี่ยวของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพื่อการเชนวานั้น พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดช่ัวคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาท่ี หรือจะ
สั่งใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานตีํารวจทองท่ีทีผู่นั้นอาศัยอยู ตามระยะเวลา
ที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดก็ได แตระยะเวลาทีก่ําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหางกันไมนอยกวาเจด็
วันตอครั้ง 
 
         มาตรา 20  ในการที่พนักงานเจาหนาท่ีกักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา 19 ใหพนักงานเจาหนาทีม่ี
อํานาจกักตัวคนตางดาวผูนัน้ไดเทาท่ีจําเปนตามพฤตกิารณแหงกรณ ี  แตหามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตเวลาท่ีผูถูกกกัตวัมาถึงที่ทําการของพนักงานเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีมเีหตุจําเปนจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปด
ช่ัวโมงก็ได แตมิใหเกินเจด็วันและใหพนกังานเจาหนาที่บันทึกเหตุจาํเปนท่ีตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย 
         ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนตองกักตวัคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ียืน่
คํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูน้ันไวตอไปอีกได และศาลอาจสั่งใหมีอํานาจกกัตัวไวเทาท่ี
จําเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหปลอยตวัไปชั่วคราวโดยเรียกประกนั หรือเรียกทั้ง
ประกันและหลักประกันก็ได 
 
         มาตรา 21  คาใชจายในการกักตวัคนตางดาวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณทีี่ไมปรากฏตวัเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรอื
เขามาโดยไมมพีาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสยี 
 
         มาตรา 22  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีต่รวจพบวาคนตางดาวซึ่งมลีักษณะตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําสั่งเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูนั้นไมพอใจในคําสั่ง อาจอุทธรณตอ
รัฐมนตรไีด เวนแตกรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) หามมิใหอุทธรณคําสั่งของรัฐมนตรใีหเปนที่สุด แตถา
รัฐมนตรีมไิดมีคําสั่งภายในเจ็ดวนันับแตวนัยื่นอุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําสั่งวาคนตางดาวผูน้ันไมเปนผู
ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 
         การอุทธรณ ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําส่ังของพนักงาน



เจาหนาที่ และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนยีมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         เมื่อคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รอการสงตัวคนตางดาวผูนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําสั่งของรฐัมนตรใีนกรณีนั้น 
         ในระหวางดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือระหวางรอฟงคําสั่งของรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  
ใหนํามาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมใิหนํามาตรา 20 มาใชบังคับดวย 
 

หมวด 3 
พาหนะ 

   
 
         มาตรา 23  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัร
ตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่และตามกําหนดเวลา  ทั้งนี้ ตามทีร่ัฐมนตรจีะได
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 
         มาตรา 24  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรอื
พาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัร เวนแตในกรณีท่ีพาหนะ
นั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรฐับาลตางประเทศที่ไดรับอนญุาตจากรฐับาลไทยแลว 
 
         มาตรา 25  พาหนะใดที่เขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
ตองแจงกําหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขตทา สถานี  หรือทองที่ตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ท่ีทาํการตรวจคนเขาเมืองซึ่งควบคุมเขตทา สถานี หรือทองที่น้ัน ภายใน
กําหนดเวลาทีพ่นักงานเจาหนาที่ประกาศไว 
         ในกรณทีี่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไปแจงดวยตนเองตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิชักชา 
         การแจงตามความในมาตรานี ้ ถารฐัมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติหรือใหปฏิบัติภายใต
เง่ือนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได 
 
         มาตรา 26  พาหนะใดที่เขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
ตองยื่นรายการตามแบบทีก่าํหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่และภายใต



เง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
         ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ท่ีอ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไดรบั
อนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาทีท่ี่อธิบดีมอบหมาย 
 
         มาตรา 27  เพื่อประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในหรอืท่ีจะออกไป
นอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
         (1) มิใหคนโดยสารหรือคนประจาํพาหนะไปเสยีจากพาหนะหรือสถานที่ทีจ่ัดไว ดวยความเห็นชอบของ
พนักงานเจาหนาท่ี จนกวาจะไดรับอนญุาตจากพนักงานเจาหนาที่ เวนแตกรณีทีผู่ควบคุมพาหนะและคนประจํา
พาหนะเปนคนคนเดยีวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะเพื่อไปแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 25 ใน
ฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได 
         ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํามาตรา 29 วรรคสองมาใช
บังคับโดยอนโุลม คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรอืผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 
         (2) ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบญัชีคนประจําพาหนะรวมทั้งผูควบคุมพาหนะตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาทีอ่ธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนด 
         (3) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญตัินี้ 
         ความในมาตรานีใ้หใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซึ่งนําพาหนะมาจากหรอืไปยัง
ชายแดนที่เปนทางตอเนื่องกบัประเทศอื่นและรับคนโดยสารซึ่งเขามาในราชอาณาจกัร หรือรับคนโดยสารไปสง
ที่ชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร  ท้ังนี้ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับคนโดยสารซึ่งเดนิทางเขามาในหรอืออกไปนอก
ราชอาณาจักรเทานั้น 
 
         มาตรา 28  ในระหวางท่ียังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพิ่มหรอืลดหรือเปลี่ยนคนประจําพาหนะที่เขามา
ในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจาํพาหนะดังกลาวผูใดจะไมกลับออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีท่ีไมมีเจาของพาหนะอยูในราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         ในกรณทีี่คนประจําพาหนะจะไมกลบัออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจําพาหนะนัน้เปนคนตาง
ดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแลวแตกรณี นําบุคคลผูน้ันไปมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิ
ชักชา 
         ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ แลวแตกรณี 
ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา 29 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนโุลม คาใชจายเกีย่วกับการปฏิบัติการตาม



วรรคนีใ้หเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสยี 
 
         มาตรา 29  เมื่อพนักงานเจาหนาทีต่รวจพบคนตางดาวผูใดมลีกัษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมลีักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร พนกังานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
เจาของพาหนะหรือผูควบคมุพาหนะจัดการควบคุมคนตางดาวผูน้ันไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานทีใ่ด 
เพ่ือพนักงานเจาหนาที่จะไดควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
         ในกรณทีี่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งขดัขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะหรือผูควบคมุพาหนะหรือ
ผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจควบคมุหรือจับกุมคนตางดาวผูน้ันไว ถาไมสามารถจะขอ
ความชวยเหลอืจากพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจไดทนัทวงที ใหมอํีานาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง แลวสง
ตัวไปยงัพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจนั้นรบีจัดสงตัวไปยัง
พนักงานเจาหนาท่ีเพื่อดําเนนิการตามพระราชบญัญตัินี ้
         คาใชจายเกีย่วกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 
 
         มาตรา 30  ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสัง่
ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนําพาหนะไปยังที่ใดท่ีหนึ่งตามที่จําเปนเพื่อการตรวจ 
         การส่ังตามวรรคหนึ่งจะกระทําโดยใชสัญญาณหรอืวิธีอื่นใดอนัเปนที่เขาใจกันก็ได 
 
         มาตรา 31  พาหนะใดที่เขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาทีพ่าหนะนั้นผานเขามาในราชอาณาจักรแลว
จนกวาพนกังานเจาหนาที่จะทําการตรวจเสร็จหามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงานที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกบัพาหนะนั้น 
ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทยีบหรือเขาไปในบริเวณหรือสถานที่ท่ีจัดไวเพื่อการตรวจ ทั้งนี้ เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาท่ี 
         หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทาํการตามวรรคหนึ่ง 
 
         มาตรา 32  พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางท่ีพนกังานเจาหนาทีท่ําการตรวจหรือ
หลังจากที่พนกังานเจาหนาที่ไดทําการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยูในราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจา
พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพาหนะนัน้ ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบ  ทั้งนี้ เวนแตจะไดรบั
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
         ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานทีท่ี่จัดไวเพื่อการตรวจในระหวางผูซึ่งจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรยงัมิไดขึ้นไปบนพาหนะดวย 



         หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทาํการตามมาตรานี ้
 
          มาตรา 33  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาที่ตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือตองไปทําการ
ตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือตองไปนอกสถานที่ทําการ
เพ่ือควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพื่อตรวจพาหนะอันมใิชความผิดของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 4 
การเขามาในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราว 

   
 
         มาตรา 34  คนตางดาวซึ่งจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตองเขามาเพื่อการดังตอไปนี ้
         (1) การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล 
         (2) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 
         (3) การทองเที่ยว 
         (4) การเลนกีฬา 
         (5) ธุรกจิ 
         (6) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกีย่วของ 
         (7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทนุภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
         (8) การเดินทางผานราชอาณาจักร 
         (9) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะที่เขามายังทา สถานีหรือทองที่ใน 
ราชอาณาจักร 
         (10) การศึกษาหรือดูงาน 
         (11) การปฏิบัติหนาท่ีสื่อมวลชน 
         (12) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ 
         (13) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือสถาบันการศกึษาในราชอาณาจักร 
         (14) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรอืผูเชี่ยวชาญ 
         (15) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



         มาตรา 35  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดหีรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ กไ็ด 
         ระยะเวลาที่จะอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกําหนดดังนี ้
         (1) ไมเกนิสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9) 
         (2) ไมเกนิเกาสิบวนั สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (3) 
         (3) ไมเกนิหนึ่งป สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) 
         (4) ไมเกนิสองป สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (6) 
         (5) ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2) 
         (6) ตามกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนพจิารณาเห็นสมควรสําหรับกรณีตามมาตรา 
34 (7) 
         ในกรณทีี่คนตางดาวมเีหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กําหนดใน (1) (2) (3) และ (4)  
ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนญุาตใหอยูตอไปไดครั้งละไมเกินหนึ่งป และเมื่อไดอนญุาตแลวใหรายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็ดวันนบัแตวันอนญุาต 
         การขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละครั้งใหคนตางดาวยืน่คําขอตามแบบ
และเสียคาธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงในระหวางรอฟงคําสั่งใหคนตางดาวผูน้ันอยูใน
ราชอาณาจักรไปพลางกอนได 
 
         มาตรา 36  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากมีพฤตกิารณที่สมควร
เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหอธิบดีหรอืคณะกรรมการมีอํานาจเพกิถอนการอนญุาตที่ได
อนุญาตไวน้ันไดไมวาอธิบดหีรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปนผูอนญุาต 
         ในกรณทีี่อธิบดีมีคําสัง่เพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซึ่งถกูเพกิถอนการอนญุาตอาจยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุดแตในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนการอนญุาต 
คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
         การอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลา
ที่ไดทราบคําสั่งของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสยีคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         เมื่อมีการเพกิถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตางดาว ในกรณีท่ีไมอาจสง
หนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เมื่อพนักงานเจาหนาทีไ่ดปดไว ณ ที่พักของคนตางดาวที่ไดแจงแกพนักงาน
เจาหนาที่ไวครบกําหนดสี่สบิแปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผูน้ันไดรบัทราบคําสั่งแลว 
 



         มาตรา 37  คนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
         (1) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนญุาตจากอธิบดีหรอืพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ถากรณใีดมกีฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบญัญัติไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนญุาตตาม
กฎหมายนั้น 
         (2) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนกังานเจาหนาท่ี เวนแตในกรณีทีม่ีเหตุผลสมควรไมสามารถพักอาศัย ณ ท่ี
ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงการเปลีย่นทีพ่ักอาศัยตอพนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต
เวลาทีเ่ขาพักอาศัย 
         (3) แจงตอเจาพนกังานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ท่ีคนตางดาวผูนั้นพักอาศยัภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต
เวลาทีย่ายไป ในกรณีเปลีย่นท่ีพักอาศยั และถาท่ีพกัอาศยัใหมอยูตางทองท่ีกับสถานตีํารวจทองที่เดิมคนตางดาว
ผูนั้นตองแจงตอเจาพนกังานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีที่ไปพักอาศัยใหมภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาทีไ่ป
ถึงดวย 
         (4) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวดันั้นเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงใหคนตางดาวผูนั้นแจงตอเจาพนกังาน
ตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองทีภ่ายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถงึ 
         (5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสบิวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ ณ กอง
ตรวจคนเขาเมอืงทราบถึงทีพั่กอาศัยของตนโดยมิชักชาเมื่อครบระยะเกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดยีวกนั
ทุกระยะเกาสบิวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมอืงตั้งอยู จะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจ
คนเขาเมืองแหงนั้นก็ได 
         ความใน (3) และ (4) จะมิใหใชบังคบัแกกรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนด 
         การแจงตามมาตรานี ้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบทีอ่ธิบดีกําหนด 
 
         มาตรา 38  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรบั
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ที่ทําการตรวจ
คนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองท่ีที่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยูภายในยี่สิบสีช่ั่วโมงนับแตเวลาที่คนตาง
ดาวเขาพกัอาศยั ถาทองท่ีใดไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนกังานตํารวจ ณ สถานีตํารวจ
ทองท่ีนั้น 
         ในกรณทีี่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมทีค่นตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยูในเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง 



         การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
         มาตรา 39  คนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชัว่คราวดงักลาวเปนอันสิ้นสุด แตถา
กอนเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรได
อีก และคนตางดาวนัน้ไดกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมเปนผูตองหามตามมาตรา 12 ถาระยะเวลาทีไ่ดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจกัรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาทีย่ังเหลืออยูน้ัน 
         การขออนุญาตเพื่อกลบัเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวยืน่คําขอตามแบบและเสยีคาธรรมเนยีม
ตามอัตราและหลักเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 5 
การเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจกัร 

   
 
         มาตรา 40  ภายใตบังคบัมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 51 ใหรัฐมนตรโีดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซ่ึงจะมีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกนิ
ประเทศละหนึง่รอยคนตอป และสําหรับคนไรสญัชาติมใิหเกินหาสิบคนตอป 
         เพื่อประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแตละ
อาณาจักรซึ่งมกีารปกครองของตนเองใหถอืเปนประเทศหนึ่ง 
 
         มาตรา 41  คนตางดาวจะเขามามีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักรมิไดเวนแตจะไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการ
และดวยความเห็นชอบของรฐัมนตรี ทั้งนี ้ ภายในจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 และไดรับใบสําคัญ
ถิ่นท่ีอยูตามมาตรา 47 แลว 
         เพื่อใหการเขามามถีิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศใหมากที่สุด 
ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับคุณสมบัตขิองคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
โดยคํานึงถึงรายได สินทรพัย ความรู ความสามารถในดานวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนตางดาว
ดังกลาวกับบคุคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม เพ่ือ
ใชเปนหลกัเกณฑและเงื่อนไขในการพจิารณาอนญุาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 
         การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลังไดรับอนุญาตใหอยู



ในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวแลวกไ็ด 
         เพื่อประโยชนแหงพระราชบญัญัตินี ้ คณะกรรมการมีอํานาจทีจ่ะกําหนดหลักเกณฑใหคนตางดาวซึ่งเขามา
ในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวกรณใีดกรณีหนึ่งตามมาตรา 34 อาจยืน่คําขอเพื่อมีถิน่ท่ีอยูในราชอาณาจักรได 
         คนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จะมถีิ่นที่อยู
ในราชอาณาจกัร ตอเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดยื่นรายการและผานการตรวจ  อนุญาตของ
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 18 วรรคสอง และไมเปนผูตองหามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 และไดรับ
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยูตามมาตรา 47 แลว ในระหวางขอรับใบสําคัญถิน่ทีอ่ยูใหคนตางดาวผูน้ันอยูในราชอาณาจักร
ไปพลางกอนได 
 
         มาตรา 42  บุคคลดังตอไปนีไ้มอยูภายใตบังคับของประกาศกําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 40 
         (1) คนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 
48 หรือมาตรา 51 
         (2) หญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกดิและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาว 
         (3) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิาวะของหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกดิไมวาหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยใน
กรณีท่ีไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม 
         (4) บุตรของบิดามารดาซึ่งเปนคนตางดาวที่เกิดในระหวางเวลาทีม่ารดาออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมี
หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจกัรเพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา 48 เมื่อเดนิทางเขามาในราชอาณาจักร
พรอมกับบดิาหรือมารดา ซึ่งกลับเขามาอีกภายในเวลาที่กําหนดตามหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจกัร 
และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป 
 
         มาตรา 43  คนตางดาวที่นําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลาน
บาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝนบทบญัญัตแิหงพระราชบญัญัตินี้ คณะกรรมการโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนญุาตใหคนตางดาวผูน้ันมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจาํนวนคน
ตางดาวทีร่ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ก็ได แตในปหน่ึง ๆ จะเกนิรอยละหาของจํานวนดังกลาวมิได 
         เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเกีย่วกับเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน คนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาต
ใหเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงินตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการกําหนด
เปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป  ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 



         มาตรา 44  หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรถาปรากฏวา 
         (1) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย หรือคําพิพากษา
ของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผดิท่ียกเวนไวในกฎกระทรวง 
         (2) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชพีได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมี
โรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         ความใน (2) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภรยิา หรือบุตรของบุคคลซึง่มีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจกัร และมีฐานะที่จะเลีย้งดูซึง่กันและกันได 
 
         มาตรา 45  คนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากประสงคจะมีถิน่ที่อยู
ในราชอาณาจกัร ใหยืน่คําขอตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองในทองที่ท่ีตนอยู
ในกรณีที่ทองที่นั้นไมมีท่ีทําการตรวจคนเขาเมือง ใหย่ืนคําขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลเคยีง เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกนิจํานวนทีร่ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 หรือจํานวนตามมาตรา 43 
แลวแตกรณีหรือเปนบุคคลตามมาตรา 42 และไมเปนผูตองหามตามมาตรา 44 แลวจะอนญุาตใหคนตางดาวผู
นั้นมีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักรโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรกี็ได 
         คนตางดาวซึ่งไดย่ืนคําขอเพื่อมีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาทีไ่ดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะสิน้สุดลงในระหวางการพิจารณา คนตางดาวผูนั้นอาจยื่นคําขอ ณ ท่ีทําการ
ตรวจคนเขาเมอืงแหงเดียวกนันั้น เพ่ืออยูในราชอาณาจักรตอไปจนถึงวนัไดรับทราบผลการพิจารณา ให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจอนญุาตได การอนญุาตนี ้
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายจะกําหนดเงื่อนไขประการใดก็ได 
         การยื่นคาํขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
         มาตรา 46  คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคญัถิ่นที่อยูตามมาตรา 41 หรือ
อยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายตามมาตรา 45 วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรใหถือวาการผอนผันให
อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา 45 วรรคสอง เปนอันส้ินสุด เวนแตกอนเดนิทางออกไป
นอกราชอาณาจักรไดรับอนญุาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนัน้
ไดกลับเขามาภายในระยะเวลาที่พนกังานเจาหนาที่กําหนดใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปได
ตามที่ไดรับการผอนผัน 



 
         มาตรา 47  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรจะตองขอรับใบสําคญัถิน่ที่อยูจาก
อธิบดีหรือพนกังานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวนัท่ีไดรับแจง
จากพนกังานเจาหนาที่เปนลายลกัษณอักษร 
         ในกรณทีี่คนตางดาวอายุต่ํากวาสิบสองปไดรับอนญุาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร ผูใชอาํนาจปกครอง
หรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูในนามของคนตางดาวผูน้ัน ในการนี้อธิบดีหรือพนกังานเจาหนาที่ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายจะออกใบสาํคัญถิน่ที่อยูใหตางหาก หรือรวมกันกับผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได 
         ถาไมขอรับใบสําคญัถิน่ที่อยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งระงับการอนญุาตใหมีถิน่ที่
อยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา 
45 วรรคสอง เปนอันส้ินสุด 
         ผูขอรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูตองเสียคาธรรมเนยีมตามอตัราและหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 48  ใบสําคัญถิน่ที่อยูใหใชไดตลอดไป  แตถาผูถือใบสําคัญถิน่ท่ีอยูไดเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรแลว ใบสําคัญถิ่นที่อยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไป เวนแตกอนที่จะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูไดนําใบสําคัญถิ่นที่อยูไปใหพนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานการแจงออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 50  ในกรณเีชนนี้หากคนตางดาวผูนัน้กลับเขามาใน
ราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวนัที่พนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานใหและไมเปนผูมลีักษณะตองหามตาม
มาตรา 12 หรือมาตรา 44 ใหใบสําคัญถิ่นท่ีอยูนั้นคงใชไดตอไป 
         บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใชแทนหนังสอืเดินทาง และความใน (2) (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 
 
         มาตรา 49  ใบสําคัญถิ่นที่อยูทีใ่ชไมไดตามมาตรา 48  ใหผูถือหรือผูครอบครองสงคืนตอพนักงาน
เจาหนาที่ 
         ใบสําคัญถิน่ที่อยูของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอพนักงานเจาหนาที่ 
 
         มาตรา 50  คนตางดาวซึ่งเขามามถีิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงคจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏบิัติดังนี้ 
         (1) นําใบสําคัญถิน่ท่ีอยูมาใหพนักงานเจาหนาท่ีสลักหลังทําหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจกัร
เพ่ือกลับเขามาอีก ตามวธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



         (2) ในกรณีท่ีไมมใีบสําคัญถิน่ท่ีอยูเพราะเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรกอนมี
บทบัญญัติท่ีใหคนตางดาวนัน้ตองขอใบสําคัญถิน่ท่ีอยู ใหมาขอรับใบสําคญัถิ่นที่อยูจากพนักงานเจาหนาที่
เสียกอนแลวปฏิบัติตาม (1) 
         (3) ในกรณีท่ีใบสําคญัถิน่ท่ีอยูไมมทีี่วางที่จะสลักหลังตาม (1) ผูถือใบสําคญัถิน่ท่ีอยูจะตองขอเปลี่ยน
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยูตามมาตรา 52 เสียกอน 
         หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลบัเขามาอีกใหมีอายุหน่ึงปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่
ทําหลักฐานใหและภายในกาํหนดหนึ่งปน้ันผูถือใบสําคญัถิน่ท่ีอยูจะออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามากี่
ครั้งก็ได 
         การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกและการออกใบสําคัญถิ่นท่ีอยูตาม (2) 
ใหเสียคาธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 
         มาตรา 51  คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐานการแจงออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก แตมไิด
กลับเขามาภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา 48 หากประสงคจะกลับเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามเดิม ให
ยื่นคําขอตามวธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต เมือ่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตาง
ดาวผูน้ันมเีหตุผลและขอแกตัวอันสมควร ทั้งไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 จะ
อนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมถีิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรกี็ไดแตตองขอรับ
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยูใหม ในระหวางการขออนุญาตใหนํามาตรา 45 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนโุลม 
         บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใชแทนหนังสอืเดินทาง และความใน (2) (3) และ (9) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 
         ผูขอรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูใหมตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนยีมตามอัตราและหลกัเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
         มาตรา 52  เอกสารที่ออกใหตามพระราชบญัญตัินี้ของผูใดสูญหายหรือชํารุดและผูนั้นประสงคจะไดใบ
แทน หรือกรณีขอเปลีย่นใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา 50 (3) เมื่อพนักงานเจาหนาทีส่อบสวนเปนที่พอใจแลว ให
ออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสําคัญถิน่ที่อยูให โดยผูขอตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 6 
การสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 



   
 
        มาตรา 53  คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏวาเปนบุคคลซึ่งมีพฤติการณ
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 12  (7) หรือ (8) หรือเปนบุคคลตามมาตรา 12 (10) หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเปนผูมีลกัษณะตองหามตามมาตรา 44 หรือเปนผูไดรบัโทษ
ตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64  ใหอธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพกิถอนการ
อนุญาตใหมีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งเพกิถอนการอนญุาตตอไป 
 
        มาตรา 54  คนตางดาวผูใดเขามาหรอือยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนญุาตหรือการอนญุาตนั้นสิ้นสุด
หรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได 
        ถามีกรณตีองสอบสวนเพื่อสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
        ในกรณีทีม่ีคําสั่งใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจกัรแลวในระหวางรอการสงกลับ 
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอนุญาตใหไปพกัอาศัยอยู ณ ที่ใด โดยคนตางดาวผูน้ันตองมาพบพนักงานเจาหนาที่
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด โดยตองมีประกนั หรือมีทั้งประกันและหลกัประกนัก็ได หรือพนักงาน
เจาหนาที่จะกกัตัวคนตางดาวผูนั้นไว ณ สถานที่ใดเปนเวลานานเทาใดตามความจําเปนก็ได  คาใชจายในการกกั
ตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 
        บทบัญญตัิในมาตรานี้มใิหใชบังคับแกคนตางดาวซึ่งเขามาอยูในราชอาณาจักรกอนวันท่ีพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พุทธศักราช 2480 ใชบังคับ 
 
        มาตรา 55  การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบญัญัตินี้พนักงานเจาหนาท่ีจะสง
ตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนกังานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควร 
        คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําเขามานั้นเปนผู
เสีย  ในกรณทีี่ไมปรากฏตวัเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ  ใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 63  หรือ
มาตรา 64  เปนผูเสีย  โดยพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทํา
ความผดิคนใดคนหนึ่งโดยส้ินเชิงหรือรวมกันตามแตจะเลือกแตถาคนตางดาวนัน้จะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือ
ทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง พนักงานเจาหนาท่ีจะอนญุาตก็ได 
 
        มาตรา 56  ในกรณีที่มกีารยกเวนการตรวจลงตราสาํหรับคนตางดาวตามมาตรา 12 (1)  และคนตางดาวได



แสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใชเดนิทางอยางใดอยางหนึ่งของเจาของพาหนะหรือผูควบคมุพาหนะใด หรือแสดง
หลักฐานของบุคคลอื่นใด ตอพนักงานเจาหนาที่ตามเงื่อนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนประกันในการ
กลับออกไปนอกราชอาณาจกัรของคนตางดาวดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผู
ควบคุมพาหนะหรือผูท่ีออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว แลวแตกรณี มใิหยกเลกิคืนหรอืเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในตั๋ว เอกสารหรอืหลักฐานดังกลาว  ทั้งนีโ้ดยจะกําหนดเงือ่นไขใด ๆ หรือไมกไ็ด 
        การส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยการติดคําสั่งไวกับหรือประทบัขอความคําส่ังลงไวบนตัว๋ เอกสารหรือ
หลักฐานดังกลาว และเมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดสั่งการแลว ถามีการยกเลิก คืนหรอืเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญใน
ตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดสั่งการไว โดยมไิดรับความเห็นชอบ
จากพนกังานเจาหนาที่ การนั้นยอมไมสามารถใชอางกบัพนักงานเจาหนาที่ได  และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งเจาของพาหนะ ผูควบคมุพาหนะหรือผูที่ออกตัว๋ เอกสารหรือหลกัฐาน แลวแตกรณี ใหกระทําการตามขอ
ผูกพนัเดิมในตั๋ว เอกสารหรอืหลักฐาน เพือ่ประโยชนในการสงคนตางดาวนัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

หมวด 7 
เบ็ดเตลด็ 

   
 
        มาตรา 57  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดอางวาเปนคนมีสัญชาติไทย ถาไมปรากฏหลักฐานอัน
เพียงพอทีพ่นักงานเจาหนาท่ีจะเชื่อถือไดวาเปนคนมีสญัชาติไทย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนัน้เปนคนตางดาว
จนกวาผูน้ันจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย 
        การพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หากผูน้ันไมพอใจคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่จะรองขอตอศาลใหพิจารณาก็ได 
        ในกรณีทีม่ีการรองขอตอศาล เมื่อไดรับคํารองขอแลว  ใหศาลแจงตอพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมี
สิทธิท่ีจะโตแยงคัดคานได 
 
         มาตรา 58  คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจกัรโดยถูกตองตามมาตรา 12 (1) หรือไมมี
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยูตามพระราชบัญญัตินีแ้ละท้ังไมมีใบสําคัญประจําตวัตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตาง
ดาวใหสันนษิฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนัน้เขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี 
 
         มาตรา 59  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาที่ทําการจับกุมและ



ปราบปรามผูกระทําผิดตอพระราชบญัญัตินี ้โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายคน หรือจับ คน 
หรือควบคุม และใหมีอํานาจสอบสวนคดีความผิดตอพระราชบัญญัติน้ี เชนเดียวกับพนกังานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
 
         มาตรา 60  ในเขตทองที่ใด รัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรที่จะยกเวนคาธรรมเนียมอยางใดอยางหนึ่งตาม
พระราชบญัญตัินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 

หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 

   
 
         มาตรา 61  ผูใดไมปฏบัิติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
         มาตรา 62  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป และ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
         ถาผูกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งมสัีญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
         มาตรา 63  ผูใดนําหรอืพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการ
อุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี ้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท 
         เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนัน้มคีนตางดาวซึ่ง
เขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบญัญัตินี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
นั้นไดกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาว
ดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมดัระวังตามสมควรแลว 
 
         มาตรา 64  ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ใหเขาพักอาศัย 
ซอนเรน หรอืชวยดวยประการใด ๆ เพือ่ใหคนตางดาวนั้นพนจากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป  
และปรบัไมเกนิหาหมื่นบาท 
         ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบญัญัติน้ีเขาพกัอาศัย ใหสันนษิฐานไวกอน



วาผูนั้นรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนไมรู
โดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 
         ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภรยิาของผูกระทํา 
ศาลจะไมลงโทษก็ได 
 
         มาตรา 65  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
         มาตรา 66  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตัติามมาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 27 (2)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรอืปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
         มาตรา 67  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตัติามมาตรา 27 (1) วรรคหนึ่ง หรือไมให
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 27 (3)  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
         มาตรา 68  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
         มาตรา 69  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตัติามมาตรา 28 วรรคสอง  ตองระวางโทษ
ปรับเรียงรายตวัคนประจําพาหนะที่มิไดนําไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
         มาตรา 70  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลกัษณะตองหามตามมาตรา 12 (1) เขามาใน
ราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษปรับเรยีงรายตัวคนตางดาวคนละไมเกนิ
สองหมื่นบาท 
 
         มาตรา 71  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตัติามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตาม
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
         ถาการไมปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานเจาหนาที่ดงักลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุใหคนตางดาวหลบหนี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 



         มาตรา 72  คนตางดาวผูใดหลบหนไีปจากพาหนะหรือหลบหนไีปในระหวางสงตัวไปยังสถานที่ใด ๆ ที่
พนักงานเจาหนาท่ีไดสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคมุตัวไวหรือใหสงตัวไปตามมาตรา 29 
หรือหลบหนีไปในระหวางท่ีถูกกกัตวัหรือควบคุมตามอํานาจของพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญัติน้ี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
         มาตรา 73  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตัติามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตาม
มาตรา 30  ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
         มาตรา 74  ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
         มาตรา 75  คนตางดาวผูใดไมปฏิบตัติามมาตรา 37 (1)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรอืปรับไมเกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
         มาตรา 76  คนตางดาวผูใดไมปฏิบตัติามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรือ (5)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาทและปรับอีกไมเกนิวนัละสองรอยบาทจนกวาจะปฏบิัติใหถูกตอง 
 
         มาตรา 77  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท แตถาผูนัน้เปนผูจัดการ
โรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
         มาตรา 78  ผูใดไมปฏบัิติตามมาตรา 49  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
         มาตรา 79  เจาของพาหนะ ผูควบคมุพาหนะหรือผูที่ออกตัว๋ เอกสารหรือหลกัฐานผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 56 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินวันละหารอยบาท
จนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแตมใิหปรับเกนิหาหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
         มาตรา 80  ผูใดทําลายคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ท่ีสั่งการตามมาตรา 56 วรรคสอง หรอืทําใหคําสั่ง
ดังกลาวลบเลอืน โดยมเีจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูท่ีออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานทราบ
ถึงคําสั่งดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 



         มาตรา 81  คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนญุาตสิ้นสดุหรือถกูเพกิ
ถอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
         มาตรา 82  คนตางดาวผูใดหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบคําสั่งของรัฐมนตร ี
คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายซึ่งสั่งการแกคนตางดาวผูนั้นตาม
พระราชบญัญตัินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 
         ถาคําสั่งตามวรรคหนึ่งเปนคําสั่งใหกลับออกไปนอกราชอาณาจกัรคนตางดาวผูนั้น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป และปรบัไมเกนิสองหมื่นบาท 
 
         มาตรา 83  ในกรณีทีผู่กระทาํความผดิซึ่งตองรับโทษตามพระราชบญัญัติน้ีเปนนิติบคุคล กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผดินั้น ๆ ดวยเวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผดิของนิตบุิคคลนั้น 
 
         มาตรา 84  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง มาตรา 63  
มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการเปรยีบเทียบ ซึ่งประกอบดวยอธบิดีกรมตํารวจ
หรือผูแทน อธบิดีกรมอัยการหรือผูแทน และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแทนเปนกรรมการ มีอํานาจ
เปรยีบเทียบได และในการนี้คณะกรรมการเปรยีบเทยีบมีอํานาจมอบหมายใหพนกังานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนนิการเปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรยีบเทยีบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ 
ก็ไดตามที่เห็นสมควร 
         เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรยีบเทยีบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 
         มาตรา 85  ใหถอืวาคนตางดาวซึ่งไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวอยูแลวในวนัที่
พระราชบญัญตัินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนญุาตตามพระราชบัญญัตินี ้ แตคงไดรับสทิธิและประโยชนเพียงเทาที่
ปรากฏในหลกัฐานการอนญุาตไวแลวเทานั้น 
 
         มาตรา 86  ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวและไดอยูเกินเกาสิบวนั



แลวในวันทีพ่ระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 37 (5)  ภายในเจ็ดวนันับแต
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 
         มาตรา 87  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรบั
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวเขาพักอาศัยอยูแลวในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคบัแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 
         มาตรา 88  ใหถือวาใบสําคัญถิน่ทีอ่ยูท่ีไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกอนวนัที่พระราชบัญญตัินี้
ใชบังคับและที่ยังสมบูรณอยูเปนใบสําคญัถิ่นที่อยูท่ีไดออกใหตามพระราชบญัญตัินี ้
 
         มาตรา 89  ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพือ่กลับเขามาอกีซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีไดทํา
ไวในใบสําคญัถิน่ที่อยูของคนตางดาวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนหลักฐานการแจงออกนอก
ราชอาณาจักร เพื่อกลับเขามาอีกตามที่บัญญัติไวในพระราชบญัญตัินี ้
 
         มาตรา 90  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งถูกสั่งใหกักตวัไวเพ่ือรอการสงกลับอยูแลวในวันทีพ่ระราชบญัญตัินี้ใช
บังคับ เปนผูซึง่ถูกสั่งใหกักตวัไวเพื่อรอการสงกลับตามพระราชบญัญัตนิี้ 
 
         มาตรา 91  ใหถือวาคํารองตาง ๆ ของคนตางดาวที่คางพิจารณาอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปน
คํารองที่ไดย่ืนตามพระราชบญัญัติน้ี 
 
         มาตรา 92  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบยีบ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง
ตามพระราชบญัญัติคนเขาเมอืง พ.ศ.2493 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2497 
ซึ่งใชบังคับอยูในวนักอนวันที่พระราชบญัญัตินีใ้ชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้  ท้ังนี ้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบญัญัตินี้ใชบังคบัแทน 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.โหตระกิตย 



รองนายกรัฐมนตร ี
 
 

อัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอืน่ ๆ 

คาธรรมเนยีม(1) 
   

 
     (1)  การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) 
          ครั้งละไมเกิน                               500 บาท 
     (2)  อุทธรณตามมาตรา 22 
          คนละไมเกิน                                500 บาท 
     (3)  คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการ 
          ช่ัวคราวตอไปตามมาตรา 35 คนหนึ่งครั้งละไมเกิน    500 บาท 
     (4)  อุทธรณตามมาตรา 36 
          คนละไมเกิน                                500 บาท 
     (5)  คําขออนุญาตเพื่อกลบัเขามาในราชอาณาจักรอีก 
          สําหรับการกลับครั้งหนึ่งตามมาตรา 39 คนหนึ่ง 
          ครั้งละไมเกิน                               500 บาท 
     (6)  คําขออนุญาตเพื่อมีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักร 
          ตามมาตรา 45 
          คนละไมเกิน                              2,000 บาท 
     (7)  ใบสําคัญถิน่ที่อยูตามมาตรา 47 
          หรือ มาตรา 51 
          ฉบับละไมเกิน                            50,000 บาท 
          ในกรณทีี่ผูขอใบสําคญัถิน่ที่อยู เปนคูสมรส 
          หรือบุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะของคนตางดาว 
          ที่มีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักร หรือของบุคคล 
          ซึ่งมีสัญชาติไทย 
          ฉบับละไมเกิน                            25,000 บาท 



     (8)  หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร 
          เพ่ือกลบัเขามาอีกตามมาตรา 50 (1) 
          คนละไมเกิน                                500 บาท 
     (9)  ใบสําคัญถิน่ที่อยูตามมาตรา 50 (2) 
          ฉบับละไมเกิน                             5,000 บาท 
    (10)  เอกสารที่ออกใหตามมาตรา 52 
          ฉบับละไมเกิน                               500 บาท 
    (11)  คําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน 
          เจาหนาที่ตามมาตรา 57 
          คนละไมเกิน                                200 บาท 
 
 
    
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจบุัน คนตางดาวซึ่งเขามาใน
ราชอาณาจักรไดทวจีํานวนมากขึ้นตามลําดับพระราชบญัญัติคนเขาเมอืง พ.ศ.2493  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีบทบญัญัติตาง ๆ ที่ไม
ทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม  ทั้งนี้ 
เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญตัิคนเขาเมอืง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติคนเขาเมอืง พ.ศ.2522 
กําหนดใหมีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง แตยังไมไดกําหนดการเรยีก
เก็บคาธรรมเนยีมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ ใหสอดคลองกับทางปฏิบัติอันเปนหลักสากลที่
ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหมใหมีการเรยีกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตนิี้ข้ึน 
 
 



 
 
 
 

พระราชบัญญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
เป็นปีท่ี  ๔๕  ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ใหป้ระกาศวา่ 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
 มาตรา  ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓” 
 
 
* พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  ๑๐๗  ตอนท่ี  ๑๖๑  ลงวนัท่ี  ๑  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓  มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๓๓  ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๑  ตอนท่ี  ๖๓  ก  ลงวนัท่ี  
๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๓๗  และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๘  เป็นตน้ไป  และพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบั
ท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา เล่ม  ๑๑๖  ตอนท่ี  ๒๒ ก  ลงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๒  
และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๔๒    เป็นตน้ไป 
 
 

 มาตรา  ๒  พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เวน้แต่บทบญัญติัหมวด  ๒  ของลกัษณะ  ๒  ให้ใชบ้งัคบั  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  นบัแต่
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  และบทบญัญติัมาตรา  ๔๐  ให้ใชบ้งัคบัภายในส่ีปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั 
 



 มาตรา  ๓  ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
 บรรดากฎหมาย  กฎ  และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัแยง้กบั
บทแห่งพระราชบญัญติัน้ี  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
 
 มาตรา  ๔  พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
 (๑)  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราวรายวนั  และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการ
ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน(๑)  
  

(๒)  ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 (๓)  ลูกจา้งของนายจา้งท่ีมีส านกังานในประเทศ  และไปประจ าท างานในต่างประเทศ 
 (๔)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
 (๕)  นักเรียน  นักเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัดซ่ึงเป็นลูกจ้างของโรง เรียน  
มหาวทิยาลยั  หรือโรงพยาบาล 
 (๖)  กิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา  ๕  ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “ลูกจา้ง”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งท างานให้นายจา้ง  โดยรับค่าจา้งไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร  แต่ไม่รวมถึง
ลูกจา้ง  ซ่ึงท างานเก่ียวกบังานบา้นอนัมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 
 “นายจา้ง”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้ง  และให้หมายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายให้ท างานแทนนายจา้ง  ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคล              ใหห้มายความรวมถึงผูมี้อ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล  และผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 
 “ค่าจา้ง”  หมายความวา่  เงินทุกประเภทท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งเป็นค่าตอบแทนการท างานในวนัและ
เวลาท างานปกติ  ไม่วา่จะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานท่ีลูกจา้งท าได ้ และใหห้มายความรวมถึง
เงินท่ีนายจา้งจ่ายให้ในวนัหยุดและวนัลาซ่ึงลูกจา้งไม่ไดท้  างานดว้ย  ทั้งน้ี  ไม่วา่จะก าหนด  ค านวณ  หรือจ่ายใน
ลกัษณะใดหรือ              โดยวธีิการใด  และไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร 
 “วนัท างาน”  หมายความวา่  วนัท่ีก าหนดใหลู้กจา้งท างานตามปกติ 
 “ผูป้ระกันตน”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

                                                 
(๑)มาตรา  ๔(๑)  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)   พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 “การคลอดบุตร”  หมายความว่า  การท่ีทารกออกจากครรภ์มารดา  ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า
ยีสิ่บแปดสัปดาห์ไม่วา่ทารกจะมีชีวิตรอดอยูห่รือไม่ 
 “ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะหรือของร่างกาย  
หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ  จนไม่สามารถท างานได้  ทั้งน้ี                ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
การแพทยก์ าหนด 
 “ว่างงาน”  หมายความว่า  การท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งหยุดงานเน่ืองจากนิติสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้งตามสัญญาจา้งแรงงานส้ินสุดลง 
 “กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนประกนัสังคม 
 “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานประกนัสังคม 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการประกนัสังคม 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการประกนัสังคม 
 “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 “เลขาธิการ”  หมายความวา่  เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 มาตรา  ๖  ในการค านวณค่าจา้งเพื่อการออกเงินสมทบให้ถือเอาค่าจา้งท่ีคิดเป็นรายเดือนเป็นเกณฑ์
ค านวณ 
 ในการค านวณค่าจา้งท่ีมิใช่ค่าจา้งรายเดือนให้เป็นค่าจา้งรายเดือนให้ถือว่าค่าจา้งท่ีลูกจา้งไดรั้บจริงใน
เดือนใดเป็นค่าจา้งรายเดือนของเดือนนั้น 
 เพื่อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผูป้ระกนัตนให้ถือวา่เงินสมทบท่ีหกัจากค่าจา้ง
ท่ีจ่ายให้ลูกจา้งในเดือนใดเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้นและ ไม่ว่าเงินสมทบนั้นจะได้หักไวห้รือน าส่ง
เดือนละก่ีคร้ัง  ใหถื้อวา่มีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากบัหน่ึงเดือน (๒) 
 
 มาตรา  ๗  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหมี้อ านาจแต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี  ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 

                                                 
(๒)มาตรา  ๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)    พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



ลกัษณะ  ๑ 
บททัว่ไป 

 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประกนัสังคม 
 
 

มาตรา  ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการประกันสังคม”  ประกอบด้วย
ปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  ผูแ้ทนกระทรวง
สาธารณสุข  และผูแ้ทนส านกังบประมาณ  เป็นกรรมการกบัผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง  และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งฝ่ายละ
หา้คน  ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ(๓) 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการก็ได ้
 รัฐมนตรีจะแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการก็ได ้ ซ่ึงในจ านวนน้ี
อย่างน้อยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางระบบงานประกนัสังคม  ผูท้รงคุณวุฒิทางการแรงงาน  ผูท้รงคุณวุฒิทาง
การแพทย ์ ผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมาย  และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน 
 
 มาตรา  ๙  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและมาตรการในการประกนัสังคมตามพระราชบญัญติั
น้ี 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา  การออกกฎกระทรวง  และระเบียบ
ต่างๆ  เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน  การจ่ายเงินและการเก็บ
รักษาเงินของกองทุน 
 (๔)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 
 (๕)  พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน  และรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีของ
ส านกังานในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกนัสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๖)  ใหค้  าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการอ่ืนหรือส านกังาน 
 (๗)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
                                                 
(๓)มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
ใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านกังานเป็นผูป้ฏิบติัเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได ้
 
 มาตรา  ๑๐  กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกนัเกินสอง
วาระไม่ได ้
 
 มาตรา  ๑๑  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๐  กรรมการหรือท่ีปรึกษา  ซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง  เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  รัฐมนตรีใหอ้อก 
 (๔)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๕)  วกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๖)  ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลในประเภท
เดียวกนัตามมาตรา  ๘  เป็นกรรมการแทน  และให้ผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ งท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนในระหว่างท่ีท่ีปรึกษาซ่ึงแต่งตั้ งไวแ้ล้วยงัมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง  ให้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
แต่งตั้งไวแ้ลว้ 
 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบตามวาระแลว้  แต่ยงัมิไดมี้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่  ให้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่า
กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
 
 มาตรา  ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 



 มติในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง          ช้ีขาด 
 
 มาตรา  ๑๔  ให้มีคณะกรรมการการแพทยค์ณะหน่ึง  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน  
มีจ  านวนรวมกนัไม่เกินสิบหกคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  และผูแ้ทนส านกังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่างๆ  และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 ใหน้ ามาตรา  ๑๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม(๔) 
 
 มาตรา  ๑๕  คณะกรรมการการแพทยมี์อ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)   เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการด าเนินงานในการใหบ้ริการทางการแพทย ์
 (๒)  ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ของ
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๐  และมาตรา  ๗๒ 
 (๓)   เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๖๔ 
 (๔)  ใหค้  าปรึกษาและแนะน าในทางการแพทยแ์ก่คณะกรรมการ  คณะกรรมการอุทธรณ์และส านกังาน 
 (๕)  ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการแพทย ์ 
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา  ๑๖  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทยจ์ะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการการแพทยม์อบหมายก็ได ้
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้ ามาตรา  ๑๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 มาตรา  ๑๗  คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ และคณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงส่งเอกสาร  หรือขอ้มูลท่ีจ าเป็นมาพิจารณาได ้ ในการน้ีจะสั่งใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงดว้ยก็ได ้
 
 มาตรา  ๑๘  กรรมการ  ท่ีปรึกษา  กรรมการการแพทย ์ กรรมการอุทธรณ์  และอนุกรรมการ  อาจไดรั้บ
เบ้ียประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

 
                                                 
(๔)มาตรา ๑๔ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้  



 
หมวด  ๒ 

ส านักงานประกันสังคม 
 
 มาตรา  ๑๙  ใหจ้ดัตั้งส านกังานประกนัสังคมข้ึนในกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอ่ืน  และคณะอนุกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๒)  เก็บ  รวบรวม  และวเิคราะห์  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัสังคม 
 (๓)  จดัท าทะเบียนนายจา้งและผูป้ระกนัตนซ่ึงตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุน 
 (๔)  ปฏิบติัการตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังาน 
 (๕)  กระท ากิจกรรมอย่างอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  คณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 
 
 มาตรา  ๒๐  ใหเ้ลขาธิการมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซ่ึงราชการของส านกังานและเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ขา้ราชการในส านกังาน  เพื่อการน้ีใหมี้รองเลขาธิการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการ 
 ใหเ้ลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 
 

หมวด  ๓ 
กองทุนประกันสังคม 

 
 
 มาตรา  ๒๑   ให้จัดตั้ งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในส านักงานประกันสังคม  เรียกว่า  กองทุน
ประกนัสังคม  เพื่อเป็นทุนใชจ่้ายใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์ทดแทน  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะ  ๓  และ
เป็นค่าใชจ่้ายตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง 
 
 มาตรา  ๒๒  กองทุนประกอบดว้ย 
 (๑)   เงินสมทบจากรัฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๖   
 (๒)  เงินเพิ่มตามมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๓ 
 (๓)  ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา  ๒๖ 
 (๔)  เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๔๕ 
 (๕)  เงินท่ีไดรั้บจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
 (๖)  เงินท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๗  ทว ิ มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖ 
 (๗)  เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ่ายตามมาตรา  ๒๔  วรรคสาม 



 (๘)  เงินค่าปรับตามท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๐๒ 
 (๙)  รายไดอ่ื้น  (๕) 
 
 มาตรา  ๒๓  เงินกองทุนตามมาตรา  ๒๒  ให้เป็นของส านกังานและไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัเป็น
รายไดแ้ผน่ดิน 
 
 มาตรา  ๒๔  เงินกองทุนใหจ่้ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามพระราชบญัญติัน้ี 
 คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสิบของเงินสมทบของแต่ละปี  เพื่อจ่ายตามมาตรา  
๑๘  และเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกังาน 
 ในกรณีท่ีเงินกองทุนไม่พอจ่ายตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรอง
ราชการใหต้ามความจ าเป็น 
 
 มาตรา  ๒๕  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 
 มาตรา  ๒๖  การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 
 มาตรา  ๒๗  ภายในหกเดือนนบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน  ใหค้ณะกรรมการเสนองบดุล  และรายงานการรับ
จ่ายเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมาแล้วต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อ
รัฐมนตรี 
 งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดงักล่าว  ใหรั้ฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอรัฐสภาเพื่อ
ทราบ  และจดัใหมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๖) 
 
 

หมวด  ๔ 
การส ารวจการประกันสังคม 

 

                                                 
(๕) มาตรา  ๒๒  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๖) มาตรา  ๒๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๒๘  เพื่อประโยชน์แก่การประกนัสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี  จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
ส ารวจปัญหาและขอ้มูลดา้นแรงงานก็ได ้
 
 ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยให้ระบุ 
 (๑)  วตัถุประสงคใ์นการส ารวจ 
 (๒)  เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะท าการส ารวจ 
 (๓)  ก าหนดเวลาการใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงจะตอ้งไม่เกินสองปี 
 
 มาตรา  ๒๙  เม่ือไดต้ราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๒๘  แลว้  ใหเ้ลขาธิการประกาศก าหนด 
 (๑)  แบบส ารวจ 
 (๒)  ระยะเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะส่งแบบส ารวจใหแ้ก่นายจา้ง 
 (๓)  ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้นายจา้งต้องส่งคืนแบบส ารวจท่ีได้กรอกรายการแล้วแก่
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงตอ้งระบุไวใ้นแบบส ารวจดว้ย 
 การประกาศตามมาตราน้ีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 มาตรา  ๓๐  แบบส ารวจตามมาตรา  ๒๙(๑)  ท่ีจะตอ้งส่งไปยงันายจา้งใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ  หรือใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีน าไปส่ง  ณ  ภูมิล าเนา  หรือถ่ินท่ีอยูห่รือส านกังานของนายจา้ง
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการของนายจา้ง  ถา้ไม่พบนายจา้ง  ณ  ภูมิล าเนา  
หรือถ่ินท่ีอยู่  หรือส านกังานของนายจา้งจะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้และอยู่หรือท างานในบา้น
หรือส านกังานท่ีปรากฏวา่เป็นของนายจา้งนั้นก็ได ้
 ถา้ไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหน่ึงได ้ ให้ใชว้ิธีปิดแบบส ารวจไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายท่ีส านกังานของ
นายจา้ง  เม่ือไดด้ าเนินการดงักล่าวและเวลาไดล่้วงพน้ไปเกินสิบห้าวนัแลว้  ให้ถือวา่นายจา้งไดรั้บแบบส ารวจ
นั้นแลว้ 
 
 มาตรา  ๓๑  เม่ือนายจา้งไดรั้บแบบส ารวจแลว้  ให้นายจา้งกรอกรายการในแบบส ารวจทุกขอ้ตามความ
เป็นจริง  แลว้ส่งแบบส ารวจท่ีไดก้รอกรายการนั้นคืนให้เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา  ๒๙(๓) 
 
 มาตรา  ๓๒  บรรดาขอ้ความหรือตวัเลขท่ีไดก้รอกไวใ้นแบบส ารวจใหถื้อเป็นความลบั  หา้มมิให้ผูซ่ึ้งมี
หน้าท่ีปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีเปิดเผยขอ้ความหรือตวัเลขนั้นแก่บุคคลซ่ึงไม่มีหน้าท่ีปฏิบติัการตาม



พระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การประกนัสังคม  หรือการคุม้ครองแรงงาน  หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 
 

ลกัษณะ  ๒ 
การประกันสังคม 

 
หมวด  ๑ 

การเป็นผู้ประกนัตน 
 
 
 มาตรา  ๓๓  ใหลู้กจา้งซ่ึงมีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผูป้ระกนัตน 
 ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนอยู่แลว้ตามวรรคหน่ึงเม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  และยงัเป็นลูกจา้ง
ของนายจา้งซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหถื้อวา่ลูกจา้งนั้นเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป(๗) 
 
 มาตรา  ๓๔  ให้นายจา้งซ่ึงมีลูกจา้งท่ีเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ยื่นแบบรายการแสดงรายช่ือ
ผูป้ระกนัตน  อตัราค่าจา้ง  และขอ้ความอ่ืนตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดต่อส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีลูกจา้งนั้นเป็นผูป้ระกนัตน 
 
 มาตรา  ๓๕  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการไดว้่าจา้งโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดรับ
ช่วงไปควบคุมดูแลการท างานและรับผิดชอบจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งอีกทอดหน่ึงก็ดี  มอบหมายให้บุคคลหน่ึง
บุคคลใด  เป็นผูจ้ดัหาลูกจา้งมาท างานอนัมิใช่การประกอบธุรกิจจดัหางานก็ดีโดยการท างานนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ  ซ่ึงกระท าในสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท างานของผูป้ระกอบ
กิจการและเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับใชท้  างานนั้น  ผูป้ระกอบกิจการเป็นผูจ้ดัหา  กรณีเช่นวา่น้ีผูป้ระกอบกิจการ
ยอ่มอยูใ่นฐานะนายจา้งซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ในกรณีท่ีผูรั้บเหมาค่าแรงตามวรรคหน่ึง  เป็นผูย้ื่นแบบรายการต่อส านักงานตามมาตรา  ๓๔  ใน
ฐานะนายจา้ง  ให้ผูรั้บเหมาค่าแรงมีหน้าท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเช่นเดียวกบันายจา้ง  ในกรณีเช่นว่าน้ี  

                                                 

 
(๗)มาตรา  ๓๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



ให้ผูป้ระกอบกิจการหลุดพน้จากความรับผิดในหน้ีเงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเท่าท่ีผูรั้บเหมาค่าแรงไดน้ าส่ง
ส านกังาน(๘) 
 
 มาตรา  ๓๖  เม่ือนายจา้งยื่นแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  แลว้ให้ส านกังานออกหนงัสือส าคญัแสดงการ
ข้ึนทะเบียนประกนัสังคมให้แก่นายจา้ง  และออกบตัรประกนัสังคมให้แก่ลูกจา้ง  ทั้งน้ี  ตามแบบหลกัเกณฑ์  
และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๓๗  ในกรณีท่ีความปรากฏแก่ส านกังานหรือจากค าร้องของลูกจา้งวา่นายจา้งไม่ยื่นแบบรายการ
ตามมาตรา  ๓๔  หรือยืน่แบบรายการแลว้  แต่ไม่มีช่ือลูกจา้งบางคนซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ในแบบ
รายการนั้น  ใหส้ านกังานมีอ านาจบนัทึกรายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  โดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ี
เก่ียวข้อง  แล้วออกหนังสือส าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมให้แก่นายจ้าง  และหรือออกบัตร
ประกนัสังคมใหแ้ก่ลูกจา้งตามมาตรา  ๓๖  แลว้แต่กรณี 
 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมาย  จะด าเนินการสอบสวน
ก่อนก็ได ้
 
 มาตรา  ๓๘  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ส้ินสุดลง  เม่ือผูป้ระกนัตนนั้น 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้งตาม  (๒)  ได้ส่งเงินสมทบครบตามเง่ือนเวลาท่ีจะ
ก่อให้เกิดสิทธิตามบทบญัญติัในลกัษณะ  ๓  แล้ว  ให้ผูน้ั้นมีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด  ๒  หมวด  ๓  
หมวด  ๔  และหมวด  ๕  ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง  หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนด
เพิ่มข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง(๙) 
 
 มาตรา  ๓๙  ผูใ้ดเคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  โดยจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน  
และต่อมาความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิ้นสุดลงตามมาตรา  ๓๘(๒)  ถา้ผูน้ั้นประสงคจ์ะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป  ให้
แสดงความจ านงต่อส านักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  ภายในหกเดือนนับแต่วนัส้ินสุดความเป็น
ผูป้ระกนัตน 

                                                 
(๘) มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพ์
ไวน้ี้ 
 

(๙) มาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 จ านวนเงินท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงตอ้งส่งเขา้กองทุนตาม
มาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี  โดยให้ค  านึงถึงความเหมาะสมกบั
สภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดว้ย 
 ใหผู้ป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนเดือนละคร้ังภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัไป 
 ผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงซ่ึงไม่ส่งเงินสมทบ  หรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรค
สาม  ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบท่ียงัมิไดน้ าส่ง  หรือของจ านวนเงิน
สมทบท่ียงัขาดอยูน่บัแต่วนัถดัจากวนัท่ีตอ้งน าส่งเงินสมทบ  ส าหรับเศษของเดือนถา้ถึงสิบหา้วนัหรือกว่านั้น
ใหน้บัเป็นหน่ึงเดือนถา้นอ้ยกวา่นั้นใหปั้ดทิ้ง(๑๐) 
 
 มาตรา  ๔๐  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ลูกจา้งตามมาตรา  ๓๓  จะสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติั
น้ีก็ได ้ โดยใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังาน 
 หลกัเกณฑ์  และอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทนท่ีจะได้รับตามมาตรา  ๕๔  
ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา  ๔๑  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙  ส้ินสุดลงเม่ือผูป้ระกนัตนนั้น 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  อีก 
 (๓)  ลาออกจากความเป็นผูป้ระกนัตนโดยการแสดงความจ านงต่อส านกังาน 
 (๔)  ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกนั 
 (๕)  ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่ครบเกา้เดือน 
 การส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๔)  ส้ินสุดลงตั้งแต่เดือนแรกท่ีไม่ส่งเงินสมทบ  และการส้ินสุด
ความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๕)  ส้ินสุดลงในเดือนท่ีส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือน(๑๑) 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ไดส่้งเงินสมทบครบตาม
เง่ือนเวลาท่ีจะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบญัญติัในลกัษณะ  ๓  แลว้              ให้ผูน้ั้นมีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด  
๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  และหมวด  ๕  ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน(๑๒) 

                                                 
(๑๐) มาตรา  ๓๙  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๑) มาตรา  ๔๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๒) มาตรา  ๔๑ วรรคสาม  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 
 มาตรา  ๔๒  เพื่อก่อสิทธิแก่ผูป้ระกนัตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนตามบญัญติัลกัษณะ  ๓  ให้นบั
ระยะเวลาประกนัตนตามมาตรา  ๓๓  และหรือมาตรา  ๓๙  ทุกช่วงเขา้ดว้ยกนั 
 
 มาตรา  ๔๓  กิจการใดท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี  แมว้า่ภายหลงักิจการนั้นจะมีจ านวนลูกจา้ง
ลดลงเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไวก้็ตาม  ให้กิจการดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีต่อไปจนกว่า
จะเลิกกิจการ  และใหลู้กจา้งท่ีเหลืออยูเ่ป็นผูป้ระกนัตนต่อไป  ในกรณีท่ีกิจการนั้นไดรั้บลูกจา้งใหม่เขา้ท างานให้
ลูกจา้งใหม่นั้นเป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัน้ีด้วย  แมว้่าจ  านวนลูกจา้งรวมทั้งส้ินจะไม่ถึงจ านวนท่ี
ก าหนดไวก้็ตาม 
 
 มาตรา  ๔๔  ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้ความในแบบรายการท่ีไดย้ื่นไวต่้อส านกังานเปล่ียนแปลง
ไป  ให้นายจา้งแจง้เป็นหนังสือต่อส านักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  เพื่อขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมรายการภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 ใหน้ าความในมาตรา  ๓๗  มาใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีนายจา้งไม่ปฏิบติัตามมาตราน้ีโดยอนุโลม(๑๓) 
 
 มาตรา  ๔๕  ในกรณีท่ีหนงัสือส าคญัแสดงการข้ึนทะเบียนประกนัสังคมหรือบตัรประกนัสังคมสูญหาย  
ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญั  ให้นายจา้ง  หรือผูป้ระกนัตนยื่นค าขอรับใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการ
ข้ึนทะเบียนประกนัสังคม  หรือใบแทนบตัรประกนัสังคมแลว้แต่กรณีต่อส านกังานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี
ไดท้ราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดดงักล่าว  ทั้งน้ี  ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 

หมวด  ๒ 
เงินสมทบ 

 
 มาตรา  ๔๖  ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  และกรณีคลอดบุตร  ฝ่ายละ
เท่ากนัตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงินสมทบทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
 ให้รัฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  และกรณีวา่งงานตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่
เกินอตัราเงินสมทบทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
                                                 
(๑๓) มาตรา  ๔๔  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้  



 ส าหรับการประกนัตนตามมาตรา  ๓๙  ใหรั้ฐบาลและผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบเขา้กองทุนโดยรัฐบาล
ออกหน่ึงเท่า  และผูป้ระกนัตนออกสองเท่าของอตัราเงินสมทบท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งออกตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง
และวรรคสอง 
 การก าหนดอตัราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหก้ าหนดโดยค านึงถึงประโยชน์ทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกังานตามมาตรา  ๒๔ 
 ค่าจา้งขั้นต ่าและขั้นสูงท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  แต่ละคน  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนแต่ละคนส าหรับเศษของเงิน
สมทบท่ีมีจ านวนตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ข้ึนไปให้นบัเป็นหน่ึงบาทถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตน
ท างานกบันายจา้งหลายรายใหค้  านวณเงินสมทบจากค่าจ้้างท่ีไดรั้บจากนายจา้งแต่ละราย(๑๔) 
 
 มาตรา  ๔๗  ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้งให้นายจา้งหักค่าจา้งของผูป้ระกนัตนตามจ านวนท่ีจะตอ้งน าส่ง
เป็นเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกันตนตามมาตรา  ๔๖  และเม่ือนายจา้งได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่า
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบแลว้ตั้งแต่วนัท่ีนายจา้งหกัค่าจา้ง 
 ให้นายจา้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนท่ีไดห้ักไวต้ามวรรคหน่ึง  และเงินสมทบในส่วนของ
นายจา้งส่งให้แก่ส านกังานภายในวนัท่ีสิบห้าของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการหกัเงินสมทบไวพ้ร้อมทั้งยื่นรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 ถา้นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งจ่าย  ให้นายจา้งมีหนา้ท่ีน าส่งเงินสมทบตามท่ีบญัญติัไว้
ในวรรคสอง  โดยถือเสมือนวา่มีการจ่ายค่าจา้งแลว้ 
 ในกรณีท่ีนายจา้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตน  หรือเงินสมทบในส่วนของนายจา้งส่งให้้แก่
ส านกังานเกินจ านวนท่ีตอ้งช าระ  ให้นายจา้งหรือผูป้ระกนัตนยื่น               ค  าร้องขอรับเงินในส่วนท่ีเกินคืน
ไดต้ามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  ถา้นายจา้งหรือผูป้ระกนัตนมิไดเ้รียกเอาเงินดงักล่าวคืนภายในหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีน าส่งเงินสมทบ  หรือไม่มารับเงินคืนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ให้มารับเงิน  ให้เงินนั้นตก
เป็นของกองทุน(๑๕) 
 
 มาตรา  ๔๗  ทวิ  ในกรณีท่ีนายจา้งไม่น าส่งเงินสมทบหรือน าส่งไม่ครบตามก าหนดเวลาในมาตรา  ๔๗  
วรรคสอง  ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีค  าเตือนเป็นหนงัสือให้นายจา้งน าเงินสมทบท่ีคา้งช าระและเงินเพิ่มมาช าระ
ภายในก าหนดไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  ถา้นายจา้งไดรั้บค าเตือนดงักล่าวแลว้แต่ยงัไม่

                                                 
(๑๔) มาตรา  ๔๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๕)  มาตรา  ๔๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



น าเงินสมทบท่ีคา้งช าระและเงินเพิ่มมาช าระภายในก าหนด  ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจประเมินเงินสมทบ
และแจง้เป็นหนงัสือใหน้ายจา้งน าส่งได ้ ดงัน้ี 
 (๑)  ถา้นายจา้งเคยน าส่งเงินสมทบมาแล้วให้ถือว่าจ  านวนเงินสมทบท่ีนายจา้งมีหน้าท่ีน าส่งในเดือน
ต่อมาแต่ละเดือนมีจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินสมทบในเดือนท่ีนายจา้งไดน้ าส่งแลว้เดือนสุดทา้ยเตม็เดือน 
 (๒)  ถา้นายจา้งซ่ึงมีหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีแต่ไม่ยื่นแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  หรือยื่นแบบ
รายการตามมาตรา  ๓๔  แลว้  แต่ไม่เคยน าส่งเงินสมทบหรือยื่นแบบรายการตามมาตรา  ๓๔  โดยแจง้จ านวนและ
รายช่ือลูกจา้งน้อยกวา่จ านวนลูกจา้งท่ีมีอยู่จริง  ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการท่ีนายจา้งเคยยื่นไว ้ หรือ
จากจ านวนลูกจา้งท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบแลว้แต่กรณีโดยถือวา่ลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน
ในอตัราท่ีไดเ้คยมีการยื่นแบบรายการไว ้ แต่ถา้ไม่เคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถว้น  ให้
ถือวา่ลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บค่าจา้งรายเดือนไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงานท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นทอ้งท่ีนั้น  คูณดว้ยสามสิบ 
 ในกรณีท่ีมีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วนัท่ีมีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรคหน่ึงว่า
จ  านวนเงินสมทบท่ีแท้จริงท่ีนายจ้างมีหน้าท่ีต้องน าส่งมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนเงินสมทบท่ี
พนกังานเจา้หน้าท่ีประเมินไวต้าม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส านกังานมีหนังสือแจง้ผลการพิสูจน์ให้นายจา้งทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการพิสูจน์เพื่อให้นายจา้งน าส่งเงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้  หรือยื่นค าขอต่อส านกังานเพื่อขอให้คืนเงินสมทบ  ถา้นายจา้งไม่มารับเงินดงักล่าวคืนภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีทราบผลการพิสูจน์ใหเ้งินนั้นตกเป็นของกองทุน 
 การน าส่งค าเตือน  การแจง้จ านวนเงินสมทบท่ีประเมินได้และการแจง้ผลการพิสูจน์ให้น าความใน
มาตรา  ๓๐  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม(๑๖) 
 
 มาตรา  ๔๘  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท างานกบันายจา้งหลายรายให้นายจา้งทุกรายมีหน้าท่ีปฏิบติัตาม
มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗ 
 
 มาตรา  ๔๙  นายจา้งซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผูป้ระกนัตนหรือส่งไม่ครบ
จ านวนภายในเวลาท่ีก าหนดตามมาตรา  ๔๗  ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบ
ท่ีนายจ้างยงัมิได้น าส่ง  หรือของจ านวนเงินสมทบท่ียงัขาดอยู่  นับแต่วนัถัดจากวนัท่ีต้องน าส่งเงินสมทบ  
ส าหรับเศษของเดือนถา้ถึงสิบหา้วนัหรือกวา่นั้นให้นบัเป็นหน่ึงเดือน  ถา้นอ้ยกวา่นั้นใหปั้ดทิ้ง 
 ในกรณีท่ีนายจา้งมิไดห้ักค่าจา้งของผูป้ระกนัตนเพื่อส่งเป็นเงินสมทบ  หรือหักไวแ้ลว้  แต่ยงัไม่ครบ
จ านวนตามมาตรา  ๔๗  วรรคหน่ึง  ให้นายจา้งรับผิดใชเ้งินท่ีตอ้งส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนเต็ม

                                                 
(๑๖) มาตรา  ๔๗  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



จ านวน  และตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในเงินจ านวนน้ีตามวรรคหน่ึงนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีตอ้งน าส่งเงินสมทบ  และใน
กรณีเช่นวา่น้ีสิทธิท่ีผูป้ระกนัตนพึงไดรั้บคงมีเสมือนหน่ึงวา่ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบแลว้ 
 มาตรา  ๕๐  เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด  อายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
นายจา้งซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวนตามมาตรา  ๔๙  ทั้งน้ี  เพียงเท่าท่ีจ  าเป็น
เพื่อใหไ้ดรั้บเงินท่ีคา้งช าระ 
 การมีค าสั่งให้ยึด  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดต่้อเม่ือไดส่้งค าเตือน
เป็นหนงัสือให้นายจา้งน าเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มท่ีคา้งมาช าระภายในก าหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  และนายจา้งไม่ช าระภายในก าหนด 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการยึด  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งน้ีให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
 เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดดงักล่าว  ใหห้กัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยึด  อายดั  และขายทอดตลาด  และ
ช าระเงินสมทบและเงินเพิ่มท่ีคา้งช าระ  ถา้มีเงินเหลือให้คืนแก่นายจา้งโดยเร็วถา้นายจา้งมิไดเ้รียกเอาเงินท่ีเหลือ
คืนภายในหา้ปีใหต้กเป็นของกองทุน 
 
 มาตรา  ๕๑  หน้ีท่ีเกิดจากการไม่ช าระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  ให้ส านักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดของนายจา้งซ่ึงเป็นลูกหน้ีในล าดบัเดียวกบับุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์
 
 มาตรา  ๕๒  ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นผูรั้บเหมาช่วงให้ผูรั้บเหมาช่วงถัดข้ึนไปหากมีตลอดสายจนถึง
ผูรั้บเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงเป็นนายจ้างในเงินสมทบ   ซ่ึงนายจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 
 มาตรา  ๕๓  ให้น าบทบญัญติัมาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมแก่
ผูรั้บเหมาช่วงตามมาตรา  ๕๒  ซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาท่ีก าหนด(๑๗) 
 
 

ลกัษณะ  ๓ 
ประโยชน์ทดแทน 

                                                 
(๑๗)  มาตรา ๕๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 
หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 
 
 มาตรา  ๕๔  ผูป้ระกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๗๓  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
 (๒)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
 (๓)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
 (๔)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
 (๕)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
 (๖)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
 (๗)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน  ยกเวน้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙ 
 
 มาตรา  ๕๕  ในกรณีท่ีนายจา้งได้จดัสวสัดิการเก่ียวกบักรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือกรณี
ทุพพลภาพ  หรือกรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  หรือกรณีคลอดบุตรหรือกรณีสงเคราะห์บุตร  หรือกรณี  
ชราภาพ  หรือกรณีวา่งงาน  ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้แก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  
ท่ีเขา้ท างานก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ถ้าสวสัดิการนั้น  มีกรณีใดท่ีจ่ายในอตัราสูงกว่าประโยชน์
ทดแทนตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้นายจา้งนั้นน าระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  สัญญาจา้งแรงงาน  หรือ
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ซ่ึงก าหนดสวสัดิการท่ีวา่นั้นมาแสดงต่อคณะกรรมการ  เพื่อขอลดส่วนอตัราเงิน
สมทบในประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีนายจา้งได้จดัสวสัดิการให้แล้วจากอตัราเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนและ
นายจา้งนั้นตอ้งจ่ายเขา้กองทุนตามมาตรา  ๔๖  และให้นายจา้งใช้อตัราเงินสมทบในส่วนท่ีเหลือภายหลังคิด
ส่วนลดดงักล่าวแล้วมาค านวณเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตน  และเงินสมทบในส่วนของนายจา้งท่ียงัมี
หนา้ท่ีตอ้งส่งเขา้กองทุน  เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในส่วนอ่ืนต่อไป 
 การขอลดส่วนอตัราเงินสมทบและการพิจารณาหกัส่วนลดอตัราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา  ๕๖  ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลอ่ืนใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใดตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา  ๕๔  และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  ให้ยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนต่อ



ส านกังานตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนดภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  และให้
เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 
 ประโยชน์ทดแทนตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นตวัเงิน  ถา้ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลซ่ึงมีสิทธิไม่มารับภายในสองปี
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากส านกังานใหเ้งินนั้นตกเป็นของกองทุน(๑๘) 
 

 มาตรา  ๕๗  การค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา  ๓๓  ใหค้  านวณโดยน าค่าจา้งสามเดือนแรกของค่าจา้งท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีนายจา้ง
น าส่งส านกังานแลว้ยอ้นหลงัเกา้เดือนหารดว้ยเกา้สิบ  แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมีหลกัฐานพิสูจน์ไดว้า่  ถา้น าค่าจา้ง
ของสามเดือนอ่ืนในระยะเวลา                  เกา้เดือนนั้นมาค านวณแลว้จะมีจ านวนสูงกวา่  ก็ให้น าค่าจา้งสาม
เดือนนั้นหารด้วยเก้าสิบ  หรือในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนยงัส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือนให้น าค่าจา้งสามเดือน
สุดทา้ย           ท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีนายจา้งไดน้ าส่งส านกังานแลว้หารดว้ยเกา้สิบ  เป็นเกณฑ์
ค านวณ 
 ส าหรับการค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๙  
นั้น  ใหค้  านวณโดยเฉล่ียจากจ านวนเงินท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง(๑๙) 
 

 มาตรา  ๕๘  การรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญติัน้ี  ในกรณีท่ีเป็นบริการทางการแพทย์  
ผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนจะตอ้งรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามมาตรา  ๕๙ 
 รายละเอียด  และเง่ือนไขเก่ียวกบับริการทางการแพทยท่ี์ผูป้ระกนัตน  หรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนจะ
ไดรั้บ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

 มาตรา  ๕๙  ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตท้องท่ีและช่ือสถานพยาบาลท่ี
ผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยไ์ด ้
 ผูป้ระกันตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกันตนซ่ึงมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์  ถ้าท างานหรือมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตทอ้งท่ีใดให้ไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตทอ้งท่ีนั้น  
เวน้แต่ในกรณีท่ีในเขตท้องท่ีนั้นไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง  หรือมีแต่ผูป้ระกันตนหรือคู่สมรสของ
ผูป้ระกนัตนมีเหตุผลสมควรท่ีไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลดงักล่าวได ้ ก็ให้ไปรับ
บริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตทอ้งท่ีอ่ืนได ้

                                                 
(๑๘)  มาตรา  ๕๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๑๙)  มาตรา  ๕๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นวรรคสอง  ให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยท่ี์ตอ้งจ่าย
ให้แก่สถานพยาบาลอ่ืนนั้น  ตามจ านวนท่ีส านกังานก าหนด  โดยค านึงถึงสภาพของการประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วย  การคลอดบุตร  สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตทอ้งท่ี  และลกัษณะของการบริการทางการแพทยท่ี์
ไดรั้บ  ทั้งน้ี  จะตอ้งไม่เกินอตัราท่ีคณะกรรมการการแพทยก์ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
 มาตรา  ๖๐  ในกรณีท่ีผูป้ระกันตนหรือคู่สมรสของผู ้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลแลว้ละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าหรือค าสั่งของแพทยโ์ดยไม่มีเหตุอนัสมควร  เลขาธิการ
หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชน์ทดแทนก็ได้  ทั้ งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแพทย ์
 
 มาตรา  ๖๑  ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  มาตรา  ๗๓  หรือมาตรา  ๗๓  ทวิ  
ไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนเม่ือปรากฏวา่การประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  หรือทุพพลภาพ   หรือการ
ตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีบุคคลดงักล่าวจงใจก่อใหเ้กิดข้ึนหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นก่อให้เกิดข้ึน(๒๐) 
 
 มาตรา  ๖๑  ทวิ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามมาตรา  ๖๔  และ
มาตรา  ๗๑  หรือเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา  ๖๗  ในเวลาเดียวกนั  ให้มีสิทธิ
ขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดห้รือเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภทใดประเภทหน่ึง
ไดเ้พียงประเภทเดียว  โดยใหแ้สดงความจ านงตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด(๒๑) 
 

 
หมวด  ๒ 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
 

                                                 
(๒๐)  มาตรา  ๖๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๑)  มาตรา  ๖๑  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๖๒  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทยผ์ูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงิน
สมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน  (๒๒) 
 มาตรา  ๖๓  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานไดแ้ก่ 
 (๑)  ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค 
 (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (๓)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (๔)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (๕)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 
 (๖)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น   
 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีคณะกรรมการการแพทยก์ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ผูป้ระกนัตนท่ีตอ้งหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทยใ์ห้ได้รับเงินทดแทนการขาด
รายไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา  ๖๔  ดว้ย 
 
 มาตรา  ๖๔  ในกรณีท่ีผูป้ระกันตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานให้
ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละห้าสิบของค่าจา้งตามมาตรา  ๕๗  ส าหรับ
การท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทยค์ร้ังหน่ึงไม่เกินเกา้สิบวนั  และใน
ระยะเวลาหน่ึงปีปฏิทินตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  เวน้แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงก็ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดเ้กินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบหา้วนั 
 ระยะเวลาไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ ให้เร่ิมนบัแต่วนัแรกท่ีตอ้งหยุดงานตามค าสั่งของแพทย์
จนถึงวนัสุดทา้ยท่ีแพทยก์ าหนดให้หยุดงาน  หรือจนถึงวนัสุดทา้ยท่ีหยุดงานในกรณีผูป้ระกนัตนกลบัเขา้
ท างานก่อนครบก าหนดเวลาตามค าสั่งของแพทยแ์ต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งในระหวา่งหยุดงาน  เพื่อการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  สัญญาจา้งแรงงาน  
หรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งแลว้แต่กรณี  ผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนตามวรรคหน่ึงจนกวา่
สิทธิไดรั้บเงินค่าจา้งนั้นไดส้ิ้นสุดลง  จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนดงักล่าวเท่าระยะเวลาท่ีคงเหลือ  และถา้
เงินค่าจา้งท่ีไดรั้บจากนายจา้งในกรณีใดน้อยกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิ
ไดรั้บเงินทดแทนจากกองทุนในส่วนท่ีขาดดว้ย 
 
 

                                                 
(๒๒)  มาตรา  ๖๒  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และ
ใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



หมวด  ๓ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณคีลอดบุตร 

 
 

 มาตรา  ๖๕  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยา  
หรือส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย  ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 
ถ้าผูป้ระกันตนไม่มีภริยา  ทั้ งน้ี  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทย์
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจด็เดือน 
 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ให้ผูป้ระกนัตนแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บส าหรับการคลอดบุตรไม่
เกินสองคร้ัง(๒๓) 
 
 มาตรา  ๖๖  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ไดแ้ก่ 
 (๑)   ค่าตรวจและรับฝากครรภ ์
 (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (๓)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (๔)  ค่าท าคลอด 
 (๕)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (๖)   ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
 (๗)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 
 (๘)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
 ทั้ ง น้ี   ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 ผูป้ระกนัตนซ่ึงตอ้งหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพื่อการคลอดบุตร
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา  ๖๗  ดว้ย(๒๔) 
 

                                                 
(๒๓) มาตรา  ๖๕  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๔)มาตรา  ๖๖  วรรคสาม  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๖๗  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร  ให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ังเป็นการเหมาจ่ายในอตัราคร้ังละร้อยละห้าสิบของ
ค่าจา้งตามมาตรา  ๕๗  เป็นเวลาเกา้สิบวนั(๒๕) 
 
 มาตรา  ๖๘  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไม่สามารถรับประโยชน์ทดแทนตาม
มาตรา  ๖๖  ได ้ เน่ืองจากผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรสของผูป้ระกนัตนไม่ไดค้ลอดบุตรในสถานพยาบาลตาม
มาตรา  ๕๙  ใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีคณะกรรมการ
การแพทยก์ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๔ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

 
 

 มาตรา  ๖๙  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอนัมิใช่เน่ืองจากการ
ท างาน  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สามเดือน(๒๖) 
 
 มาตรา  ๗๐  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ไดแ้ก่ 
 (๑)   ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค 
 (๒)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (๓)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (๔)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (๕)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูทุ้พพลภาพ 
 (๖)  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจและอาชีพ 
 (๗)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
 ทั้ ง น้ี   ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

                                                 
(๒๕) มาตรา  ๖๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๖) มาตรา  ๖๙  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๗๑  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนทุพพลภาพอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานใหมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทน
การขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละหา้สิบของค่าจา้งตามมาตรา  ๕๗  ตลอดชีวติ(๒๗) 
 
 มาตรา  ๗๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการแพทยว์ินิจฉยัวา่การทุพพลภาพของผูป้ระกนัตนไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูตามมาตรา  ๗๐(๖)  จนมีสภาพดีข้ึนแลว้  ให้เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงิน
ทดแทนการขาดรายได้เน่ืองจากการทุพพลภาพได้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการแพทย์
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีไดมี้การลดเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามวรรคหน่ึงไปแลว้  ต่อมาในภายหลงัปรากฏว่า
เหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเส่ือมลง  ถา้คณะกรรมการการแพทยว์นิิจฉยัวา่การทุพพลภาพนั้นเส่ือมลงไปจากท่ี
เคยวนิิจฉยัไวต้ามวรรคหน่ึง  ใหเ้ลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายไดน้ั้นได้(๒๘) 
 

หมวด  ๕ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณตีาย 

 
 
 มาตรา  ๗๓  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน  ถา้ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
เดือน  ใหจ่้ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ดงัน้ี 
 (๑)  เงินค่าท าศพตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยเท่าของอตัราสูงสุด
ของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  ใหจ่้ายใหแ้ก่บุคคลตามล าดบั  ดงัน้ี 
        (ก)  บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูจ้ดัการศพ  และไดเ้ป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
        (ข)  สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนซ่ึงมีหลกัฐานแสดงว่าเป็นผูจ้ดัการศพ
ผูป้ระกนัตน 
        (ค)  บุคคลอ่ืนซ่ึงมีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
 (๒)  เงินสงเคราะห์กรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนังสือ
ระบุให้เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมิไดมี้หนงัสือระบุไวก้็ให้น ามาเฉล่ียจ่ายใหแ้ก่
สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนท่ีเท่ากนั  ดงัน้ี 

                                                 
(๒๗) มาตรา  ๗๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๒๘) มาตรา  ๗๒  วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ี
พิมพไ์วน้ี้ 



         (ก)  ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย  ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สามสิบหกเดือนข้ึนไป  
แต่ไม่ถึงสิบปี  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละห้าสิบของค่าจา้งรายเดือนท่ีค านวณได้ตาม
มาตรา  ๕๗  คูณดว้ยสาม 
         (ข)  ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย  ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สิบปีข้ึนไป  ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละหา้สิบของค่าจา้งรายเดือนท่ีค านวณไดต้ามมาตรา  ๕๗  คูณดว้ยสิบ(๒๙) 
 มาตรา  ๗๓  ทวิ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีทุพพลภาพตามมาตรา  ๗๑  ถึงแก่ความตายให้น าความใน
มาตรา  ๗๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  โดยใหน้ าเงินทดแทนการขาดรายไดท่ี้ผูป้ระกนัตนไดรั้บในเดือนสุดทา้ย
ก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนท่ีทุพพลภาพนั้นอยู่ในข่ายท่ีจะไดรั้บเงินค่าท าศพ  และเงินสงเคราะห์กรณีท่ี
ผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกนัตนและในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกนัตนท่ีทุพพลภาพตามวรรค
หน่ึงในเวลาเดียวกนั  ให้มีสิทธิไดรั้บเงินค่าท าศพและเงินสงเคราะห์กรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายตาม
มาตรา  ๗๓  เพียงทางเดียว(๓๐) 
 

หมวด  ๖ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตร 

 
 

 มาตรา  ๗๔  ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเม่ือภายใน
ระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่อนเดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน  ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน(๓๑) 
 
 มาตรา  ๗๕  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  ไดแ้ก่ 
 (๑)  ค่าสงเคราะห์ความเป็นอยูข่องบุตร 
 (๒)  ค่าเล่าเรียนบุตร 
 (๓)  ค่ารักษาพยาบาลบุตร 
 (๔)  ค่าสงเคราะห์อ่ืนท่ีจ าเป็น 

                                                 
(๒๙) มาตรา  ๗๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๐) มาตรา  ๗๓  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๑) มาตรา  ๗๔  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๗๕  ทวิ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนซ่ึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
ตามมารา  ๗๔  หากผูป้ระกนัตนนั้นเป็นผูทุ้พพลภาพซ่ึงมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  
หรือถึงแก่ความตาย  ให้ผูป้ระกนัตนซ่ึงเป็นผูทุ้พพลภาพนั้น  หรือบุคคลตามมาตรา  ๗๕  จตัวา  มีสิทธิไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรดว้ย(๓๒) 
 
 มาตรา  ๗๕  ตรี  ใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรส าหรับ    บุตร
ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงมีอายตุามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์  จ  านวนคราวละไม่เกิน
สองคน  บุตรชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดย้กให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอ่ืน 
 ในกรณีท่ีบิดาและมารดาเป็นผูป้ระกนัตน  ให้บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูมี้สิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพียงฝ่ายเดียว  เวน้แต่เม่ือมีการจดทะเบียนหยา่หรือแยกกนัอยู่และ
บุตรอยูใ่นความอุปการะของผูป้ระกนัตนฝ่ายใดใหผู้ป้ระกนัตนฝ่ายนั้นเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ 
 หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(๓๓) 
 

 มาตรา  ๗๕  จัตวา  ในกรณีท่ีผูป้ระกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตรแก่บุคคลตามล าดบั  ดงัน้ี 
 (๑)  สามีหรือภริยาของผูป้ระกนัตน  หรือบุคคลซ่ึงอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย
ตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด  และเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองบุตร 
 (๒)  ผูอุ้ปการะบุตรของผูป้ระกนัตน  ในกรณีบุคคลตาม  (๑)  มิไดเ้ป็นผูอุ้ปการะบุตร  หรือถูกถอน
อ านาจปกครอง  หรือถึงแก่ความตาย(๓๔) 

 
หมวด  ๗ 

ประโยชน์ทดแทนในกรณชีราภาพ 
 
 

                                                 
(๓๒) มาตรา  ๗๕  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๓) มาตรา  ๗๕  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๔)มาตรา  ๗๕  จตัวา  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๗  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๗๖  ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเม่ือผูป้ระกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน  ไม่ว่าระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนจะติดต่อกนั
หรือไม่ก็ตาม(๓๕) 
 
 มาตรา  ๗๗  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  ไดแ้ก่ 
 (๑)  เงินเล้ียงชีพรายเดือน  เรียกวา่  เงินบ านาญชราภาพ  หรือ 
 (๒)  เงินบ าเหน็จท่ีจ่ายใหค้ร้ังเดียว  เรียกวา่  เงินบ าเหน็จชราภาพ 
 หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  ระยะเวลา  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหน่ึงให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง(๓๖) 
 
 มาตรา  ๗๗  ทว ิ ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบเดือน  ใหมี้
สิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  เวน้แต่เม่ือมีอายุครบห้า
สิบห้าปีบริบูรณ์และความเป็นผูป้ระกนัตนยงัไม่ส้ินสุดลงตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๔๑  ให้ผูน้ั้นมีสิทธิ
ไดรั้บตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนและความเป็นผูป้ระกนัตนได้
ส้ินสุดลงตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๔๑  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ(๓๗) 
 
 มาตรา  ๗๗  ตรี  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเงินบ านาญชราภาพไดก้ลบัเขา้เป็นผูป้ระกนัตนให้งดการ
จ่ายเงินบ านาญชราภาพของบุคคลดงักล่าวจนกว่าความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิ้นสุดลงตามมาตรา  ๓๘  หรือ
มาตรา  ๔๑  แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงดว้ยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก่ความตายใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงิน
บ านาญชราภาพ 
 ในกรณีท่ีความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงเน่ืองจากผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายให้ทายาทผูมี้สิทธิของ
ผูน้ั้นตามมาตรา  ๗๗  จตัวา  มีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ(๓๘) 
 

                                                 
(๓๕)มาตรา  ๗๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๖)มาตรา  ๗๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๗) มาตรา  ๗๗  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๓๘) มาตรา  ๗๗  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๗๗  จัตวา  ในกรณีผูป้ระกนัตนซ่ึงมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา  
๗๗  ทวิ  ถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะได้รับประโยชน์ทดแทน  หรือผูรั้บเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ภายในหกสิบเดือนนบัแต่เดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ  ใหท้ายาทของผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จ
ชราภาพ 
 ทายาทผูมี้สิทธิตามวรรคหน่ึง  ไดแ้ก่ 
 (๑)  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  ยกเวน้บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดย้กให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคล
อ่ืนใหไ้ดรั้บสองส่วน  ถา้ผูป้ระกนัตนท่ีตายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
 (๒)  สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน  และ 
 (๓)  บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดาท่ีมีชีวติอยูใ่หไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
 ในกรณีท่ีไม่มีทายาทในอนุมาตราใด  หรือทายาทนั้นไดต้ายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินตามมาตรา  ๗๗(๒)  
ในระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ(๓๙) 
 
 มาตรา  ๗๗  เบญจ  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา  ๗๑  
และเงินบ านาญชราภาพในเวลาเดียวกนั  ใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามมาตรา  ๗๑  และ
เงินบ าเหน็จชราภาพแทน 
 ในกรณีท่ีผู ้ประกันตนได้รับเงินบ านาญชราภาพไปแล้ว  และต่อมาเป็นผู ้ทุพพลภาพภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ให้งดการจ่ายเงินบ านาญชราภาพและให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ
แทน  ทั้งน้ี  ใหห้กัเงินบ านาญชราภาพท่ีไดรั้บไปแลว้ก่อนการเป็นผูทุ้พพลภาพออกจากเงินบ าเหน็จชราภาพท่ี
ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บ  แลว้น าเงินท่ีหกันั้นส่งเขา้กองทุน(๔๐) 
 

หมวด  ๘ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน 

 
 
 มาตรา  ๗๘  ลูกจ้างซ่ึงเป็นผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเม่ือ
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกวา่หกเดือน  และตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการ
วา่งงาน  และจะตอ้งเป็นผูท่ี้อยูใ่นเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

                                                 
(๓๙)มาตรา  ๗๗  จตัวา  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
(๔๐)มาตรา  ๗๗  เบญจ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 (๑)  เป็นผูมี้ความสามารถในการท างาน  พร้อมท่ีจะท างานท่ีเหมาะสมตามท่ีจดัหาให้  หรือตอ้งไม่
ปฏิเสธการฝึกงาน  และไดข้ึ้นทะเบียนไวท่ี้ส านกัจดัหางานของรัฐ  โดยตอ้งไปรายงานตวัไม่นอ้ยกวา่เดือนละ
หน่ึงคร้ัง 
 (๒)  การท่ีผูป้ระกนัตนว่างงานตอ้งมิใช่ถูกเลิกจา้งเน่ืองจากทุจริตต่อหน้าท่ี  หรือกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง  หรือจงใจท าให้นายจา้งได้รับความเสียหาย  หรือฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบ
เก่ียวกบัการท างาน  หรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายในกรณีร้ายแรง  หรือละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาเจ็ดวนัท างาน
ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง  
หรือได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (๓)  ตอ้งมิใช่ผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด  ๗  ในลกัษณะน้ี 
 มาตรา  ๗๙  ให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วนัท่ีแปดนับแต่วนั
วา่งงานจากการท างานกบันายจา้งรายสุดทา้ย  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ลกัษณะ  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละการตรวจตราและควบคุม 

 
 
 มาตรา  ๘๐  ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ  ดงัต่อไปน้ี   
 (๑)  เขา้ไปในสถานประกอบการ  หรือส านกังานของนายจา้ง  สถานท่ีท างานของลูกจา้งในระหว่าง
เวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในระหว่างเวลาท าการ  เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามขอ้เท็จจริง  
ตรวจสอบทรัพยสิ์นหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน  ถ่ายภาพ  ถ่ายส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจา้ง  การจ่ายค่าจา้ง  
ทะเบียนลูกจ้าง  การจ่ายเงินสมทบ  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือน าเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไป
ตรวจสอบ  หรือกระท าการอย่างอ่ืนตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอนัท่ีจะปฏิบติัการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 (๒)  คน้สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ  ท่ีมีขอ้สงสัยโดยมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีทรัพยสิ์นของนายจา้งซ่ึง
ไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวน  โดยให้กระท าในระหวา่งเวลาท าการ  หรือในระหว่าง
เวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  เวน้แต่การคน้ในระหวา่งเวลาดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จจะกระท าต่อไปก็ได ้
 (๓)  มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยค าหรือให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ทั้งน้ี  ใหน้ าความในมาตรา  ๓๐  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (๔)  ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของนายจา้งตามค าสั่งของเลขาธิการ  ตามมาตรา  ๕๐  ในกรณีท่ีนายจา้ง
ไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 



 ในการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง  พนกังานเจา้หน้าท่ีจะน าขา้ราชการ  หรือลูกจา้งในส านกังานไปช่วย
ปฏิบติังานดว้ยก็ได ้
 
 มาตรา  ๘๑  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  ๘๐  ใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
 
 มาตรา  ๘๒  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั   

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 
 มาตรา  ๘๓  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีให้พนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 
 มาตรา  ๘๔  เพื่อประโยชน์ในการตรวจตรา  และควบคุมงานอนัเก่ียวกับการประกันสังคม  ให้
นายจา้งจดัใหมี้ทะเบียนผูป้ระกนัตนและใหเ้ก็บรักษาไว ้ ณ  สถานท่ีท างานของนายจา้งพร้อมท่ีจะใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีตรวจได ้
 ทะเบียนผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
 
 มาตรา  ๘๔  ทวิ  ก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๗  ทวิ  
และมาตรา  ๕๖  ถา้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามก าหนดเวลานั้นมิไดอ้ยูใ่นประเทศ  หรือมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะ
ปฏิบติัตามก าหนดเวลานั้นได ้ และไดย้ื่นค าร้องก่อนส้ินก าหนดเวลานั้นเพื่อขอขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลา
โดยแสดงเหตุแห่งความจ าเป็น  เม่ือเลขาธิการเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาออกไปได้
ตามความจ าเป็นแก่กรณี  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินไปกวา่หน่ึงเท่าของระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรานั้นๆ 
 การขยายเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๗  ไม่เป็นเหตุใหล้ดหรืองดเงินเพิ่ม(๔๑) 
 

ลกัษณะ  ๕ 
การอุทธรณ์ 

 
 

                                                 
(๔๑)มาตรา  ๘๔  ทว ิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 มาตรา  ๘๕  นายจา้ง  ผูป้ระกนัตน  หรือบุคคลอ่ืนใด  ซ่ึงไม่พอใจในค าสั่งของเลขาธิการ  หรือของ
พนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงสั่งการตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่เป็นค าสั่งตามมาตรา  ๕๐  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว(๔๒) 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยืน่อุทธรณ์  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๘๖  ใหมี้คณะกรรมการอุทธรณ์คณะหน่ึงซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการอ่ืนซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมาย  ผูท้รงคุณวุฒิทางการแพทย ์ ผูท้รงคุณวุฒิทาง
ระบบงานประกนัสังคม  ผูท้รงคุณวุฒิทางการแรงงาน  ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งสามคน  และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งสาม
คน  และใหผู้แ้ทนส านกังานเป็นกรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงทั้งคณะมีจ านวนรวมกนัไม่เกินสิบสามคน 
 มาตรา  ๘๗  ใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ท่ียื่นตามมาตรา  ๘๕   
 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์แลว้ให้แจง้ค าวินิจฉยันั้นเป็นหนงัสือให้ผูอุ้ทธรณ์
ทราบ 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นั้น  ถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัย  แต่ถา้ไม่น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว  ใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 
 
 มาตรา  ๘๘  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบติัตามค าสั่งของเลขาธิการหรือพนกังานเจา้หน้าท่ี
ซ่ึงสั่งการตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่กรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดย้ื่นค าร้องต่อเลขาธิการขอให้ทุเลาการปฏิบติัตาม
ค าสั่งนั้นไวก่้อน  ถา้เลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าวไว ้ เพื่อรอค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ก็ได ้
 มาตรา  ๘๙  คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีมอบหมายได้  เม่ือคณะอนุกรรมการปฏิบติัตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว  ให้เสนอ
ความเห็นหรือรายงานต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ใหน้ าความในมาตรา  ๑๓  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 มาตรา  ๙๐  ใหก้รรมการอุทธรณ์อยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดแ้ต่จะแต่งตั้งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
 
 มาตรา  ๙๑  ให้น าบทบญัญติัมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๗  มาใชบ้งัคบัแก่
คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 
                                                 
(๔๒)มาตรา ๘๕  วรรคหน่ึง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 
ลกัษณะ  ๖ 

บทก าหนดโทษ 
 
 
 มาตรา  ๙๒  ผูใ้ดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลท่ีจ าเป็นตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการการแพทย ์ คณะกรรมการอุทธรณ์  คณะอนุกรรมการ  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๙๓  ผูใ้ดโดยเจตนาไม่กรอกรายการในแบบส ารวจ  กรอกรายการในแบบส ารวจไม่ครบถว้น
หรือไม่ส่งแบบส ารวจคืนภายในเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 
 มาตรา  ๙๔  ผูใ้ดกรอกขอ้ความหรือตวัเลขในแบบส ารวจโดยรู้อยูว่า่เป็นเท็จ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ   
 
 มาตรา  ๙๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืน
บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๙๖  นายจา้งผูใ้ดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อส านกังานภายในก าหนดเวลาตามมาตรา  
๓๔  หรือไม่แจง้เป็นหนงัสือต่อส านกังานขอเปล่ียนแปลง  หรือแกไ้ขเพิ่มเติมรายการภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา  ๔๔  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ(๔๓) 
 ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดต่อเน่ือง  ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่
เกินหา้พนับาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
 
 มาตรา  ๙๗  นายจา้งผูใ้ดยืน่แบบรายการตามมาตรา  ๓๔  หรือแจง้เป็นหนงัสือขอเปล่ียนแปลง  หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา  ๔๔  โดยเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบรายการ  หรือแจ้งการ

                                                 
(๔๓)มาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และใหใ้ชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



เปล่ียนแปลงขอ้เทจ็จริงเป็นเทจ็ในหนงัสือแจง้ขอเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ(๔๔) 
 
 มาตรา  ๙๘  ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบติัการตามมาตรา  ๘๐  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๙๙  นายจา้งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๔  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 มาตรา  ๑๐๐  ผูใ้ดเปิดเผยขอ้เท็จจริงใดเก่ียวกบักิจการของนายจา้งอนัเป็นขอ้เท็จจริงท่ีตามปกติวิสัย
ของนายจา้งจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย  ซ่ึงตนไดม้าหรือล่วงรู้เน่ืองจากการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
ในการปฏิบติัราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ี  หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุม้ครองแรงงาน  หรือ
การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 
 มาตรา  ๑๐๑  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูก้ระท าความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้ถือวา่
ผูแ้ทนของนิติบุคคล  กรรมการทุกคน  และผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้น  ตอ้งระวางโทษ
เช่นเดียวกบันิติบุคคลนั้นดว้ย  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดรู้้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดนั้น  หรือได้
จดัการตามสมควรเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความผดินั้นแลว้ 
 
 มาตรา  ๑๐๒  ถา้เจา้พนกังานดงัต่อไปน้ีเห็นวา่ผูก้ระท าผิดไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุก  หรือไม่ควรถูก
ฟ้อง  ส าหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  เวน้
แต่โทษตามมาตรา  ๙๕  ใหมี้อ านาจเปรียบเทียบดงัน้ี 
 (๑)  เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย  ส าหรับความผดิท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย  ส าหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดั
อ่ืน 
 ในกรณีท่ีมีการสอบสวน  ถา้พนกังานสอบสวนพบวา่บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี  
ท่ีมีโทษอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะท าการเปรียบเทียบไดแ้ละบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนกังานสอบสวนส่ง
                                                 
(๔๔)มาตรา  ๙๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้
ใชค้วามใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



เร่ืองให้เลขาธิการหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณีภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีบุคคลนั้นแสดงความยินยอม
ใหเ้ปรียบเทียบ 
 เม่ือผูก้ระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแล้ว  ให้ถือว่าคดี     
เลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 ถา้ผูก้ระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสาม  ใหด้ าเนินคดีต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 
 มาตรา  ๑๐๓  ให้ใช้พระราชบญัญติัน้ีบงัคบัแก่กิจการท่ีมีลูกจ้างตั้ งแต่ยี่สิบคนข้ึนไปนับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีบงัคบั
แก่กิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป 
 พระราชบญัญติัน้ีจะใช้บงัคบัแก่นายจา้งท่ีมีลูกจา้งน้อยกวา่สิบคนในทอ้งท่ีใดและเม่ือใดให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา(๔๕) 
 
 มาตรา  ๑๐๔  ให้ด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย
หรือเจบ็ป่วย  ในกรณีทุพพลภาพ  และในกรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  และในกรณีคลอดบุตร  นบัแต่
วนัท่ีบทบญัญติัหมวด  ๒  ของลกัษณะ  ๒  ใชบ้งัคบั 
 การจดัเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและในกรณีชราภาพจะเร่ิม
ด าเนินการเม่ือใดใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑(๔๖) 
 ส าหรับการจดัเก็บเงินสมทบเพื่อการใหป้ระโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานจะเร่ิมด าเนินการเม่ือใด  ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
 
 

                                                 
(๔๕)มาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดงัท่ี
พิมพไ์วน้ี้ 
(๔๖)มาตรา  ๑๐๔  วรรคสอง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความใหม่แทน  ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก  ชาติชาย   ชุณหะวณั 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าธรรมเนียม 
 
(๑)  ใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการข้ึนทะเบียนประกนัสังคม  ฉบบัละ  ๕๐ บาท 
(๒)  ใบแทนบตัรประกนัสังคม      ฉบบัละ  ๑๐ บาท 
 
 

อตัราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญตัิ 
อตัราเงินสมทบ 

 
 

ผู้ออกเงินสมทบ อตัราเงินสมทบเป็นร้อยละ 
ของค่าจ้างของผู้ประกนัตน 

๑.  เงินสมทบเพื่อการจ่าย
ประโยชนท์ดแทนกรณี 
      ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย 
      และคลอดบุตร 
      (๑)  รัฐบาล 
      (๒) นายจา้ง 
      (๓)  ผูป้ระกนัตน 

 
 
 

๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 

 
 
๓ 



๒.  เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณี 
      สงเคราะห์บุตรและชราภาพ 
      (๑)  รัฐบาล 
      (๒) นายจา้ง 
      (๓)  ผูป้ระกนัตน 
๓.  เงินสมทบเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณี 
      วา่งงาน 
      (๑)  รัฐบาล 
      (๒) นายจา้ง 
      (๓)  ผูป้ระกนัตน 

๓ 
๓ 
 
 
๕ 
๕ 
๕ 

 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจากไดมี้ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  
๒๔๙๗  มาเป็นเวลานานแลว้  แต่ในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไม่อ านวยให้น ากฎหมายนั้นมาใชบ้งัคบั  ปัจจุบนัน้ี
การพฒันาในดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดก้า้วหนา้ไปมาก  สมควรสร้างหลกัประกนัให้แก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืน  โดยจดัตั้ง
กองทุนประกนัสังคมข้ึนเพ่ือใหก้ารสงเคราะห์แก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนซ่ึงประสบอนัตราย  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  หรือตาย  อนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน  รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  กรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  และส าหรับกรณีว่างงานซ่ึงให้หลกัประกนั
เฉพาะลูกจา้ง  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 



























































































 
พระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อให้
การทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอํานวยความเป็นธรรม   
การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน 
ของประชาชน  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัตไิว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตาม  (๑)  จะมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการทะเบียนกลาง  หรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง  ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการทะเบียนกลาง  หรือจะมอบอํานาจให้
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดด้วยก็ได้” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในเร่ืองการให้บริการแก่ประชาชน  หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงในราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัต ิ
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสอง
เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ก็ได้  ทั้งนี้  การพิจารณาอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเลขประจําตัวแก่ผู้มีสัญชาติไทยหรือ 
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร  และบุคคลที่ได้จดทะเบียนคนเกิด  ณ  สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยตามมาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ํากัน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดเลขประจําตัวให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องแยกระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยด้วย”  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙/๒  และมาตรา  ๑๙/๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๑๙/๒ เม่ือได้รับแจ้งการเกิดตามมาตรา  ๑๙  หรือมาตรา  ๑๙/๑  แล้ว  ให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งดําเนินการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  แล้วดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๒๐  ทั้งนี้  ให้ผู้พบเด็ก  ผู้รับเด็กไว้  และผู้แจ้งการเกิด 
ให้ความร่วมมือกับนายทะเบียนผู้รับแจ้งในการดําเนินการพิสูจน์ตามที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งร้องขอ   
ในกรณีที่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน  
เว้นแต่เด็กนั้นมีอายุครบห้าปีแล้วให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกบัตรประจําตัว 
ให้แทน  ตามระเบียบและภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

ผู้ซึ่งได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีหลักฐานแสดงว่า
ได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  และมีคุณสมบัติอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ให้ผู้นั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทยได้  และเม่ือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีสถานะถูกต้องตามเง่ือนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ผู้นั้นมีสัญชาติไทย  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้อง  และให้ถือว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีประกาศ 

ระยะเวลาสิบปีตามวรรคสองให้นับแต่วันที่จัดทําทะเบียนประวัติหรือออกเอกสารแสดงตน  เว้นแต่
จะมีหลักฐานอันชัดแจ้งแสดงว่าได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรมาก่อนหน้านั้นตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด  ก็ให้นับแต่วันที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามที่ปรากฏจากหลักฐาน 

ผู้ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคสอง  ถ้าภายหลังปรากฏหลักฐานว่ามีกรณีไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข
หรือขาดคุณสมบัติ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศเพิกถอนการให้สัญชาตินั้นโดยพลัน 

ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับบุคคลที่เคยอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนตามมาตรา  ๑๙/๑  แต่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลอื่นรับไปอุปการะ  และ
บุคคลที่มิได้แจ้งการเกิดตามมาตรา  ๑๙  หรือมาตรา  ๑๙/๑  ซึ่งได้ย่ืนคําร้องตามมาตรา  ๑๙/๓  หรือ
ขอเพิ่มชื่อตามมาตรา  ๓๗  แต่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๙/๓ ผู้ซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้ตามมาตรา  ๑๘  เม่ือมี 
อายุครบสิบห้าปีแล้วอาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด  และให้นําความในมาตรา  ๑๙/๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

บุคคลตามวรรคหน่ึงที่อายุยังไม่ครบสิบห้าปี  ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทน  แต่สําหรับ
กรณีของบิดามารดา  ให้นายทะเบียนผู้ รับแจ้งดําเนินการให้ต่อเม่ือได้เสียค่าธรรมเนียมการแจ้ง 
เม่ือพ้นกําหนดเวลาแล้ว” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“แบบพิมพ์แจ้งการตายตามวรรคสาม  อย่างน้อยต้องระบุวิธีการและสถานที่จัดการศพไว้ด้วย  
และในกรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งถึงวิธีการและสถานที่จัดการศพ  ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในหลักฐาน 
การรับแจ้งด้วย” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะเก็บ  ฝัง  เผา  ทําลาย  หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มี
การตายแตกต่างจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๒๑  หรือยังมิได้แจ้งตามมาตรา  ๒๑  ให้แจ้งให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เก็บ  ฝัง  เผา  ทําลาย  หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มี
การตาย  และในกรณีที่ประสงค์จะเก็บศพไว้เป็นการถาวร ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการตาย” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ให้กงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน  มีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิด  คนตาย  และการทะเบียนราษฎรอื่นที่มีขึ้น
นอกราชอาณาจักรสําหรับผู้มีสัญชาติไทย  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทย
เป็นผู้ออกให้  หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายดังกล่าวให้ใช้เป็นสูติบัตรและมรณบัตรได้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าในท่ีซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจําอยู่  
ให้ใช้หลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น  ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับรอง 
คําแปลว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได้ 

การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

การปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการทะเบียนราษฎรอื่นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตกลงกัน” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐ เม่ือผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลําเนา  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน  แต่ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเอง  โดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใด  
หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้  ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปอยู่
บ้านใด  หรือยังมิได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งการย้ายที่อยู่  ให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง  และเม่ือผู้ย้ายได้แจ้งการย้ายออกต่อ 
นายทะเบียนแล้ว  ให้หน้าที่ในการแจ้งย้ายบุคคลออกของเจ้าบ้านเป็นอันพับไป  ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้าย
ด้วยตนเองดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอายุครบสิบห้าปีแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ย้ายที่อยู่เพื่อไปศึกษาหรือไปรับราชการในต่างประเทศ  หรือ
ไปทําธุรกิจหรือปฏิบัติงานชั่วคราวในต่างประเทศ  แต่ไม่ห้ามบุคคลดังกล่าวที่จะแจ้งย้ายออกจาก
ทะเบียนบ้านเดิมเพื่อไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราว 

เม่ือนายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดําเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใด 
โดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้ว  เจ้าบ้านดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา  ๓๐/๑  อีก” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๐/๑  และมาตรา  ๓๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๓๐/๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  เจ้าบ้านใดมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมี
เจตนาจะถือเป็นภูมิลําเนา  ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้าน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้าน  เม่ือนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว  ถ้าผู้ย้ายเข้ายัง
มิ ได้ ย้ ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม  ให้นายทะเบียนผู้ รับแจ้ งดํ าเนินการแจ้ งต่อนายทะเบียน 
ผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  เพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิม  และให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบ  เพื่อนําทะเบียนบ้านของตนมาให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไป 

มาตรา ๓๐/๒ การแจ้งตามมาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๐/๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีที่เป็นการแจ้ง
ต่อนายทะเบียนผู้ รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่โดยไม่ต้องแจ้งย้ายออก  จะกําหนดให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ของมาตรา  ๓๓   

แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
“ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใดตามคําร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือ 

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง   
ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ  ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจแจ้งให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางทราบ  และให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนบ้าน  และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง  และ
ให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย  การหมายเหตุ
ดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา  ๑๓  (๒) 

ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามวรรคสอง  ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  
ผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทําทะเบียนบ้านกลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่าหมายจับนัน้
ได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแล้ว  

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



การแจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ  หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ตามวรรคสอง  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น หรือปิดหมายไว้  ณ  ภูมิลําเนา
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏคร้ังสุดท้าย
ก่อนย้ายมาในทะเบียนบ้านกลาง  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  ส่ง  หรือปิดโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้นั้น 
ได้รับทราบแล้ว”   

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจําบ้าน  บ้านใดยังไม่มีเลขประจําบ้าน  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจําบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
เจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่
บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวว่าอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง 

ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเจ็ดวัน  ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่นให้กําหนดเลขประจําบ้านภายในสามสิบวัน  
ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

เม่ือได้รับเลขประจําบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง 
การกําหนดเลขประจําบ้านตามวรรคหนึ่ งและการจัดทําทะเบียนบ้านตามมาตรา  ๓๖   

มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน  ผู้ใดจะอ้าง 
การกําหนดเลขประจําบ้านหรือการจัดทําทะเบียนบ้านเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิในที่ดินหรือเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมิได้ 

ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับเจ้าของอาคารที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นโรงงาน  คลังสินค้า  
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๓๖ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งจัดทําทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านที่มีเลขประจําบ้านสําหรับ
ผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และจัดทําทะเบียนอาคารสําหรับ
อาคารที่ได้รับเลขประจําอาคารตามมาตรา  ๓๔  วรรคห้า 

ทะเบียนบ้านตามวรรคหน่ึงที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
สถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจํา  ให้ระบุสภาพของบ้านนั้นไว้ในทะเบียนบ้านด้วย 

ทะเบียนอาคารตามวรรคหนึ่งให้ระบุสภาพของอาคารและวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นไว ้
ในทะเบียนตามรายการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

ในการจัดทําทะเบียนบ้านหรือทะเบียนอาคารตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้ขอมิได้แสดงหลักฐาน 
การได้รับอนุญาตก่อสร้าง  หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหลักฐานการมี 
สิทธิครอบครองในที่ดิน  ให้นายทะเบียนระบุไว้ในทะเบียนว่าเป็นทะเบียนชั่วคราว 

การจัดทําทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด” 

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๘/๑  มาตรา  ๓๘/๒  และมาตรา  ๓๘/๓  
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

“มาตรา ๓๘/๑ ให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีหน้าที่ต้องเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทํา
ทะเบียนประวัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไปแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน
ภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทําทะเบียนประวัติ  และเม่ือ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทําทะเบียนประวัติให้บุคคล
นั้นแล้ว  ให้ออกบัตรประจําตัวให้  เว้นแต่ผู้นั้นอายุยังไม่ครบห้าปีให้ออกเอกสารแสดงตนให้ไปพลางก่อน  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

มาตรา ๓๘/๒ ให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กที่มีเอกสารแสดงตน
ตามมาตรา  ๑๙/๒  และมาตรา  ๓๘/๑  ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวแทนเด็กภายในหกสิบวันนับแต ่
วันที่เด็กมีอายุครบห้าปี 

มาตรา ๓๘/๓ บัตรประจําตัวตามมาตรา  ๑๙/๒  มาตรา  ๓๘/๑  และมาตรา  ๓๘/๒  มีอายุ
สิบปี  และให้ผู้ถอืบัตรมีหน้าที่ย่ืนคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ  เว้นแต่ 
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ผู้นั้นจะมีอายุครบเจ็ดสิบปี  ในกรณีเช่นนั้นให้บัตรประจําตัวที่มีอยู่มีอายุตลอดชีวิต  แต่ไม่เป็นการห้ามที่
บุคคลนั้นจะขอมีบัตรใหม่ตามวรรคสอง 

ในกรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  หรือมีการแก้ไขชื่อตัว  
ชื่อสกุล  หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ  ให้ผู้ถือบัตรประจําตัวขอมีบัตรประจําตัวใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  หรือนับแต ่
มีการแก้ไขชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ  แล้วแต่กรณี 

การขอมีบัตรประจําตัวของเด็กที่มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี  ให้เป็นหน้าที่ของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  
หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเป็นผู้ย่ืนคําขอมีบัตร 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจําตัว  แบบและลักษณะของบัตรประจําตัว  และ
รายการในบัตรประจําตัว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมอบสําเนาทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน
เก็บรักษา  เม่ือมีการเพิ่ม  เปลี่ยนแปลง  หรือจําหน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านนําสําเนาทะเบียนบ้าน
ไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเพิ่ม 
เปลี่ยนแปลง  หรือจําหน่ายรายการ  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าผู้นั้นได้มอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นไปแจ้งหรือปฏิบัติแทนและผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งหรือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ให้ถือว่า
ผู้มีหน้าที่นั้นได้แจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ผู้ใด 
(๑) ไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก  ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานหรือไม่ยอม 

ให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา  ๑๐  
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(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๑๙/๑  หรือมาตรา  ๒๓  
(๓) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร  ไม่ยอมชี้แจง

หรือตอบคําถาม  หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา  ๔๔  
ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีอํานาจปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งพันบาท  

โดยให้คํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดด้วย 
ค่าปรับทางปกครองที่นายทะเบียนท้องถิ่นสั่งปรับตามวรรคสอง  ให้ตกเป็นรายได้ของท้องถิ่น 

ที่นายทะเบียนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่” 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๑ การแจ้งหรือขอเม่ือพ้นกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๘ วรรคหน่ึง  

มาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๐/๑  มาตรา  ๓๓ วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๔  
วรรคหน่ึงหรือวรรคห้า  มาตรา  ๓๘/๑  มาตรา  ๓๘/๒  มาตรา  ๓๘/๓  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง   
มาตรา  ๓๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒ ให้กระทําได้เม่ือผู้แจ้งหรือผู้ขอได้เสียค่าธรรมเนียม 
การแจ้งหรือขอเม่ือพ้นกําหนดเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว  กฎกระทรวงดังกล่าวจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไปก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้”  

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  ๔.  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๔. การแจ้งการเกิดตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม 
 การแจ้งการตายตามมาตรา  ๒๑  วรรคสี่  
 หรือการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามมาตรา  ๓๐/๒ ฉบับละ  ๑๐๐  บาท” 
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  ๖.  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑   

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



“๖. การแจ้งหรือขอเม่ือพ้นกําหนดเวลา 
 ตามมาตรา  ๑๙/๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๕๑ คร้ังละ  ๑,๐๐๐  บาท” 
มาตรา ๒๔  บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของตน 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การทะเบียนราษฎรในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือให้นายทะเบียนสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถอํานวย
ความเป็นธรรมและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนย่ิงขึ้น  และเพ่ือรองรับการจัดการประชากรของ 
ประเทศไทย  ซึ่งเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และกําหนดสิทธิใน 
การย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็กและบุคคลตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๑๙/๑  มาตรา  ๑๙/๓  และมาตรา  ๓๗  
ซึ่งจะเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 

ทํางานจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือสัญญาจ้างแล้ว 
ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา 
                                                 

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 
 
 

๔๖ หรือมาตรา ๕๒ จัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาจ้าง
หรือคนต่างด้าวนั้นจะทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 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 ให้นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนไปก่อน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานหรือนายจ้างตามวรรคหนึ่งมาชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทาง
กลับและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจําเป็นภายในเวลาที่กําหนด ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้นําเงินมาชําระคืน
ภายในกําหนดเวลาให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานหรือนายจ้างดังกล่าวได้วางไว้ 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 วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 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) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
แต่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๓/๒ 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่ากับ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน และให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางานได้เท่าที่จําเป็นแต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี 

เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้คนต่างด้าวผู้ใดแล้ว ให้แจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ 

ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งว่า
ยังมิได้เนรเทศหรือส่งตัวกลับ หรือไม่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ให้นายทะเบียนมีอํานาจต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอจากคนต่างด้าว
ได้และเมื่อได้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานแล้ว ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองทราบ 

 
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  คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย 

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 หรือทั้งจําทั้งปรับ และห้ามผู้นั้น
จ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ 

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
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างดังกล่าวซึ่งกระทําความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดย
ไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว 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 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
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 ประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศภายหลังจากวันที่พระราชกําหนดนี้
ใช้บังคับ 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
นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ โดยให้อธิบดีกําหนดวิธีการ
แจ้งที่สามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ย่ืนคําขอจ้างคนต่างด้าวทํางานและได้รับหนังสือรับรอง

การเดินทางไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรแล้ว 
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานและการ
อนุญาตให้ทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว 
ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้จนกว่า
นายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตทํางานให้ 

ในกรณีจําเป็น รัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาที่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
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 วรรคสาม แห่งพระราช
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 
 
 

ลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ก็ตาม ทําให้เกิดความต่ืนตระหนกและส่งผลกระทบต่อนายจ้างทั้งในภาค
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  
 
 
 

 
 
 

กฎกระทรวง 
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“งานประมงทะเล”  หมายความว่า  งานหรือการกระทําอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการทําประมงในทะเล  

โดยใช้เรือประมงหรือเรืออื่นที่เก่ียวข้องกับการประมง 
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือที่ใช้สําหรับงานประมงทะเล 
“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึง  

เจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้เรือประมงนั้นทํางานประมงทะเลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กัน  
แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าเรือประมงเพื่อประกอบกิจการงานประมงทะเล
โดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

“ค่าจ้าง”  หมายความว่า  ค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึง  
เงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ําที่จับได้ 

ข้อ ๓ การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ี  
เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด  ๑  บททั่วไป  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๑/๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๔/๑  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  
หมวด  ๕  ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด  มาตรา  ๗๖   



หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

และมาตรา  ๗๗  หมวด  ๖  คณะกรรมการค่าจ้าง  มาตรา  ๘๙  และมาตรา  ๙๐  หมวด  ๑๒  การย่ืนคําร้อง
และการพิจารณาคําร้อง  มาตรา  ๑๒๓  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๔/๑  และมาตรา  ๑๒๕  หมวด  ๑๓  
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๖  และมาตรา  ๑๓๗  หมวด  ๑๔  
พนักงานตรวจแรงงาน  มาตรา  ๑๓๙  มาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๔๒  และหมวด  ๑๕  
การส่งหนังสือ  มาตรา  ๑๔๓  ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๔ ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีทํางานในเรือประมง 
ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงในระยะเวลาการทํางานย่ีสิบสี่ชั่วโมง  

และไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมง  ในระยะเวลาการทํางานเจ็ดวันและจัดทําหลักฐานเวลาพักไว้  เพื่อให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในเวลาพักได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพัก
ชดเชยโดยเร็ว  และให้จัดทําหลักฐานเวลาพักไว้ 

ขอ้ ๖ ให้นายจ้างจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจํานวนสองฉบับ  
โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ  เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

สัญญาจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้นายจ้างนําลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งคร้ัง  นับแต่วันทําสัญญาจ้าง

ตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๗ ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนลูกจ้าง 

เป็นภาษาไทยและเก็บไว้  ณ  สถานที่ทํางานของนายจ้างและลูกจ้าง  เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ  
และให้ส่งสําเนาทะเบียนลูกจ้างให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันเร่ิมจ้าง
ลูกจ้างเข้าทํางาน 

ทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างแต่ละราย 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง  ให้นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจ้าง 

ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง  และแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายทราบทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๘ นอกจากการดําเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้าง
และค่าทํางานในวันหยุดเป็นภาษาไทยและเก็บไว้  ณ  สถานที่ทํางานของนายจ้างและลูกจ้าง  เพื่อให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ  และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) ตําแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล 
(๓) อัตราและจํานวนค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
เม่ือมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหน่ึง

ไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น  ให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง 
เป็นเอกสารเก่ียวกับการจ่ายเงินดังกล่าว 

ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน 
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการย่ืนคําร้องว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ีหรือมีข้อพิพาท 

ตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน  หรือเม่ือมีการฟ้องร้องคดี  ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้าง 
และเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน  รายวัน  รายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น 
ที่ไม่เกินหนึ่งเดือน  ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง  เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็น
ประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

(๒) เงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น้ําที่จับได้ให้จ่าย 
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  แต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งคร้ัง 

(๓) ค่าทํางานในวันหยุด  ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุด  ให้นายจ้างจ่ายดอกเบ้ีย 

แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี 
ในกรณีที่นายจ้างจงใจผิดนัดไม่จ่ายเงินตามวรรคหน่ึงโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเม่ือพ้น

กําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกําหนดจ่าย  ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงิน 
ที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ถ้านายจ้างพร้อมที่จะชําระเงินตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  และได้นําเงินนั้นไปมอบไว้แก่
พนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ทําสัญญาจ้างหรือที่นายจ้างมีภูมิลําเนาเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  การจ่ายดอกเบ้ีย
หรือเงินเพิ่มสําหรับเงินจํานวนดังกล่าวให้เป็นอันระงับตั้งแต่วันที่นายจ้างนําเงินนั้นไปมอบไว้ 
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ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจําปีในปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ทั้งนี้   
ให้นายจ้างเป็นผู้กําหนดล่วงหน้าหรือกําหนดตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน  โดยให้ลูกจ้างได้รับ
ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา  เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า 
ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น   

ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดประจําปีตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจ่ายค่าทํางาน 
ในวันหยุดแก่ลูกจ้างเพิ่มข้ึนอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๑๓ ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วย
เท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา  แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันทํางาน 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าจ้างข้ันต่ําตลอดเวลาที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ  
เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า  ก็ให้ใช้อัตราค่าจ้างตามข้อตกลงนั้นเป็นฐาน 
ในการคํานวณ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับ  ถ้านายจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างต้องไปตกค้างอยู่ในต่างประเทศ  โดยนายจ้างแสดงเจตนานําลูกจ้าง
ทั้งหมดกลับสถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างดําเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่นายจ้าง 
รับลูกจ้างเข้าทํางาน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 
(๒) ลูกจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วย  หรือเสียชีวิต  เนื่องจากการทํางาน 
(๓) นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกําหนดอายุสัญญา  หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ในสัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม 
(๔) สัญญาจ้างครบกําหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างทํางานอยู่ในที่อื่นอันมิใช่สถานที่ทําสัญญาจ้าง 
ในกรณีที่นายจ้างไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  และหน่วยงานราชการได้ดําเนินการส่งลูกจ้างกลับ  

ให้หน่วยงานราชการนั้นมีสิทธิไล่เบ้ียสําหรับเงินที่ได้จ่ายไปแล้วนั้นคืนจากนายจ้าง 
ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีอาหารและน้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  ห้องส้วม  เวชภัณฑ์ 

และยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  ในจํานวนที่เพียงพอ  เพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลา
การใช้ชีวิตบนเรือ 

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเก่ียวกับสภาพการทํางาน  การใช้เคร่ืองมือ  สุขภาพอนามัย  
สภาพความเป็นอยู่บนเรือ  และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ  ก่อนการทํางาน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้กําหนดยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับงานประมงทะเล 
ที่มีลูกจ้างน้อยกว่าย่ีสิบคน  และมิให้ใช้บังคับกับเรือประมงที่ดําเนินการประจําอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกัน
ต้ังแต่หน่ึงปีขึ้นไป  เป็นเหตุให้ลูกจ้างบางส่วนในงานประมงทะเลไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว  เพ่ือเป็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เว้นแต่ข้อ  ๖  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  
เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด  ๑  บททั่วไป  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๑/๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๔/๑  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  
หมวด  ๕  ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด  มาตรา  ๗๖   
และมาตรา  ๗๗  หมวด  ๖  คณะกรรมการค่าจ้าง  มาตรา  ๘๙  หมวด  ๑๒  การย่ืนคําร้อง 
และการพิจารณาคําร้อง  มาตรา  ๑๒๓  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๔/๑  และมาตรา  ๑๒๕  หมวด  ๑๓  
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๖  และมาตรา  ๑๓๗  หมวด  ๑๔  
พนักงานตรวจแรงงาน  มาตรา  ๑๓๙  มาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๔๒  และหมวด  ๑๕  
การส่งหนังสือ  มาตรา  ๑๔๓  ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑”   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดทําเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดเป็นภาษาไทย 
และเก็บไว้  ณ  สถานที่ทํางานของนายจ้างและลูกจ้าง  เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ   
และอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) ตําแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล 
(๓) อัตราค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  และจํานวนค่าจ้าง  

และค่าทํางานในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ 
เม่ือมีการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อ

ในเอกสารตามวรรคหน่ึง  ไว้เป็นหลักฐาน 
ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  

แต่ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง 
ในกรณีที่เป็นเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ําที่จับได้  ให้จ่ายตาม

กําหนดเวลาที่ตกลงกัน  แต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งคร้ัง” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๑  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“ข้อ  ๑๐/๑  ให้นายจ้างกําหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน  โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง

ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารายวันตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกําหนดคูณด้วยสามสิบ” 
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๒  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“ข้อ  ๑๐/๒  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคาร  

ของลูกจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง” 
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๖/๑  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“ข้อ  ๑๖/๑  ให้นายจ้างซึ่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง   

จัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่รองรับการรับส่งข้อความได้ไม่ต่ํากว่า  ๑  เมกะไบต์  
(MB)  ต่อคนต่อเดือน  เพื่อให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของลูกจ้างทั้งหมดบนเรือสามารถเข้าถึงและใช้
ในการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  สามี  ภริยา  หรือญาติ  ได้ตลอดเวลา  
โดยให้นายจ้าง  เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

กรณีที่อุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมตามวรรคหนึ่ งไม่สามารถใช้งานได้   
ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์อื่นทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียมให้ใช้งานได้ตามปกติ” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ .ศ .  ๒๕๔๑   
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมงทะเล  และกฎหมายว่าด้วยการประมง  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าจ้างเพ่ือคุ้มครองแรงงาน  ให้ได้รับค่าจ้างที่ เป็นธรรม   
และกําหนดให้นายจ้างซึ่งทําการประมงนอกน่านนํ้าไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความ 
ผ่านดาวเทียมเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  สามี  ภริยา  หรือญาติ   
ได้ตลอดเวลา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง 
ว่ำดว้ยกำรจัดท ำบตัรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำตไิทย   

พ.ศ.  2562 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๘/๒  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มำตรำ  19/2  
วรรคหนึ่ง  มำตรำ  38/1  มำตรำ  38/2  และมำตรำ  38/3  แห่งพระรำชบญัญัตกิำรทะเบียนรำษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัว   
คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  พฤษภำคม  2562  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่ีสัญชำตไิทย  

พ.ศ.  ๒๕51 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย”  หมำยถึง   
(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  

และมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว  แล้วแต่กรณี  และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทย  
โดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ   

(๒) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับกำรผ่อนผันให้พักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิด  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ 

(๓) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำย   
ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยสัญชำติ   

(๔) คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  
และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ 

(๕) บุคคลที่นำยทะเบียนไม่สำมำรถรับแจ้งกำรเกิดหรือเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนเนื่องจำก   
ยังไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของผู้นั้น  ซึ่งนำยทะเบียนได้จัดท ำทะเบียนประวัติให้ตำม
ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนประวัติส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



“บัตร”  หมำยควำมว่ำ  บัตรประจ ำตัวที่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น 
ออกให้แก่คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

“ผู้ถือบัตร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของบัตร 
ข้อ 5 บัตรประจ ำตัว  มี  2  ชนิด  ได้แก่ 
(๑) บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  เป็นบัตรที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้ำน  ท.ร.13  และ  ท.ร.14      
(2) บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  เป็นบัตรที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ท.ร.38  ก   
ข้อ 6 ในบัตรประจ ำตัวอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรของผู้ถือบัตร  ได้แก่  ค ำน ำหน้ำนำม  ชื่อตวั  

ชื่อสกุล  (ถ้ำมี)  วันเดือนปีเกิด  เลขประจ ำตัว  13  หลัก  รูปถ่ำย  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ  
เลขหมำยค ำขอมีบัตร  เป็นต้น  และมีรำยกำรวันออกบัตร  วันบัตรหมดอำยุ  และชื่อและลำยมือชื่อ 
ผู้ออกบัตร   

เลขหมำยค ำขอมีบัตร  ประกอบด้วยเลข  12  หลัก  แบ่งออกเป็น  3  ชุด  โดยเลขชุดแรกมี  
4  หลัก  หมำยถึงรหัสส ำนักทะเบียนที่จัดท ำบัตร  ชุดที่สองมี  2  หลัก  หมำยถึงจ ำนวนครั้งในกำรท ำบัตร
ของผู้นั้นและชุดที่สำมมี  6  หลัก  หมำยถึงล ำดับที่ในกำรจัดท ำบัตรของส ำนักทะเบียนนั้น   

ข้อ 7 คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอำยุตั้งแต่ห้ำปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  และมีชื่อ
และรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือทะเบียนประวัติ  ท.ร.38  ก  ที่ส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวด้วยกำรทะเบียนรำษฎร  
ต้องมีบัตรภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่มีอำยุครบห้ำปีบริบูรณ์  หรือวันที่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือ 
นำยทะเบียนท้องถิ่นเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน  หรือจัดท ำทะเบียนประวัติ  แล้วแต่กรณี  ยกเว้นคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยตำมข้อ  4  (๓)  ที่ได้รับอนุญำตให้เขำ้มำอยู่ในรำชอำณำจักรตดิตอ่กันเปน็เวลำไม่ถึงหกเดือน 

ผู้ถือบัตรที่บัตรเดิมหมดอำยุ  บัตรหำยหรือถูกท ำลำย  หรือบัตรช ำรุด  ต้องมีบัตรใหม่ภำยใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอำยุ  บัตรหำยหรือถูกท ำลำย  หรือบัตรช ำรุด  แล้วแต่กรณี 

ผู้ถือบัตรที่ได้แก้ไขรำยกำรชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือวันเดือนปีเกิด 
ในทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือทะเบียนประวัติ  ต้องเปลี่ยนบัตรภำยในหกสิบวันนับแต่
วันที่นำยทะเบียนได้แก้ไขรำยกำรดังกล่ำวในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ 

ข้อ 8 กำรขอมีบัตร  ขอมีบัตรใหม่  และขอเปลี่ยนบัตรตำมข้อ  6  ให้คนซึ่งไมม่ีสัญชำตไิทย  
ยื่นค ำขอตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ต่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ส ำนักทะเบียน  
แห่งที่มีระบบกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในท้องที่อ ำเภอหรือท้องถิ่น 
ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ 
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กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยมีอำยุต่ ำกว่ำสิบห้ำปีบริบูรณ์  ให้บิดำ  
มำรดำ  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่รับอุปกำระดูแลเด็ก  เป็นผู้ยื่นค ำขอแทน  แต่ไม่เป็นกำรตัดสิทธิ์ถ้ำเด็ก 
มีควำมประสงค์จะยื่นค ำขอด้วยตนเอง   

ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจก ำหนดให้ส ำนักทะเบียนอื่นนอกเหนือจำกส ำนักทะเบียน 
ตำมวรรคหนึ่งจัดท ำบัตรให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยก็ได้ 

ข้อ 9 เมื่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้รับค ำขอมีบัตร  ขอมีบัตรใหม่  
หรือขอเปลี่ยนบัตรของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  ให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐำนที่บ่งบอกถึงรำยกำรบุคคลของผู้ขอ  ดังนี้   
กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก  ได้แก่  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนประวัต ิ ท.ร.๓๘  ข  และเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ซึง่มีรปูถ่ำยของผู้ขอมบีัตร  เช่น  ใบส ำคัญ
ถิ่นที่อยู่  ใบส ำคัญประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว  หนังสือเดนิทำงที่แสดงถงึกำรไดร้ับอนุญำตใหอ้ำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัร  
เป็นต้น  ทั้งนี้  หำกผู้ขอมีบัตรไม่มีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ดังกล่ำว  ให้นำยทะเบียนสอบสวนพยำนบุคคล 
ที่น่ำเชื่อถือแทน  จ ำนวน  2  คน   

กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรเดิมหมดอำยุ  ได้แก่  บัตรเดิมที่หมดอำยุ 
กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรหำยหรือถูกท ำลำย  ได้แก่  หลักฐำนกำรแจ้งเอกสำรหำย   

และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือส ำเนำทะเบียนประวัติ  ท.ร.๓๘  ข  หรือส ำเนำบัตร
เดิมที่หำยหรือถูกท ำลำย   

กรณีขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจำกบัตรเดิมช ำรุดในสำระส ำคัญ  หรือแก้ไขรำยกำรชื่อตัว  ชื่อสกุล  
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือวันเดือนปีเกิด  ได้แก่  บัตรเดิม  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  
ท.ร.๑4)  หรือส ำเนำทะเบยีนประวตั ิ ท.ร.๓๘  ข  ที่มีบันทึกกำรแกไ้ขรำยกำร  (เฉพำะกรณีแก้ไขรำยกำร
ในทะเบียน)   

(๒) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร  รวมถึงภำพใบหน้ำหรือ 
ลำยพิมพ์นิ้วมือจำกรำยกำรประวัติกำรจัดท ำบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร์ 

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับรำยกำรบุคคลของผู้ขอมีบัตร  ให้สอบสวนเจ้ำบ้ำนหรือ
บุคคลที่น่ำเชื่อถือ 

(๔) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขอมีบัตรเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือ
ทะเบียนประวัติ  ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือและถ่ำยรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(๕) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลและภำพใบหน้ำในค ำขอมีบัตรที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบกับหลักฐำนที่มีอยู่อีกครั้ง  เมื่อเห็นว่ำรำยกำรถูกต้องให้สั่งพิมพ์บัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(๖) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแล้วแต่กรณีตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๗) เมื่อได้ด ำเนินกำรพิมพ์บัตรเรียบร้อยแล้วให้มอบบัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตร  โดยก่อนจะมอบบัตร 

ให้นำยทะเบียนเรียกบัตรเดิม  (ยกเว้นกรณีบัตรหำยและบัตรถูกท ำลำย)  มำท ำลำยด้วยกำรเจำะรูบริเวณ
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ภำพใบหน้ำและเลขประจ ำตัว  13  หลัก  และบันทึกภำพหรือสแกนบัตรที่เจำะรูไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ให้เรียบร้อย  แล้วคืนบัตรเดิมที่เจำะรูแล้วพร้อมมอบบัตรใหม่ให้แก่ผู้ขอมีบัตรโดยให้ลงชื่อหรือ 
พิมพ์ลำยนิ้วมือผู้รับมอบบัตรไว้ในค ำขอมีบัตรด้วยทุกรำย   

ข้อ 10 กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือผู้ขอมีบัตรให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำและซ้ำย  ในกรณีที่ผู้ขอ  
ไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้ำงหนึ่งให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือเฉพำะข้ำงที่เหลืออยู่เพียงนิ้วเดียว  ถ้ำไม่มีนิ้วหัวแม่มือ  
ทั้งสองข้ำงให้พิมพ์ลำยนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งข้ำงละหนึ่งนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้  และหำกไม่มีนิ้วมือเหลืออยู่เลย  
ให้ยกเว้นกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ  ทั้งนี้  ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในค ำขอมีบัตรด้วย   

ข้อ 11 บัตรให้มีอำยุใช้ได้สิบปีนับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่บัตรที่ยั งไม่หมดอำยุในวันที่ 
ผู้ถือบัตรมีอำยุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  ให้ผู้ถือบัตรใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต 

กรณีผู้ถือบัตรพ้นจำกสถำนะกำรเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบนี้  ให้บัตรนั้นหมดอำยุ
ในวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจำกสถำนะดังกล่ำว 

ข้อ ๑2 ผู้ถือบัตรผู้ใดพ้นจำกสถำนะกำรเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบนี้  ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิใช้บัตรและต้องส่งบัตรคืนนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ส ำนักทะเบียน  
แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติภำยในสิบวันนับแต่วันที่พ้นสถำนะ 

ข้อ ๑3 แบบ  ขนำด  ลักษณะของบัตร  สี  วัสดุตัวบัตร  และวัสดุป้องกันกำรปลอมแปลงบัตร   
ให้เป็นไปตำมที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด 

ข้อ ๑4 ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงเป็นผู้ออกบัตรตำมระเบียบนี้   
ข้อ 15 ผู้ถือบัตรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะขอตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรอง

รำยกำรเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน  ได้ที่ส ำนักทะเบียนกลำง  
ส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร  ส ำนักทะเบียนจังหวัด  หรือส ำนักทะเบียนที่ปฏิบัติงำนทะเบียนรำษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรองรำยกำรเกี่ยวกับบัตรตำมวรรคหนึ่ง  ให้นำยทะเบียนตรวจ
หรือคัดส ำเนำรำยกำรจำกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล  
ทะเบียนกลำง  ตำมแบบรับรองท้ำยระเบียบนี้  หรือจะคัดส ำเนำจำกค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยที่จัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงก็ได้ 

ข้อ 16 เอกสำรเกี่ยวกับบัตร  เช่น  ค ำขอมีบัตร  ใบรับค ำขอมีบัตร  บัตรที่ได้รับหรือเรียกคืน
จำกผู้ถือบัตร  เป็นต้น  ให้นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  จึงจะขออนุมัติท ำลำยได้ 

กรณีค ำขอมีบัตรที่มีกำรจัดท ำบันทึกกำรสอบสวน  และหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
จัดท ำบัตร  ให้เก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  เว้นแต่จะบันทึกภำพหรือสแกนเอกสำรดังกล่ำว  
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วให้เก็บเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  จึงจะขออนุมัติท ำลำยได้ 

วิธีกำรขอท ำลำยเอกสำรข้ำงต้น  ให้นำยทะเบียนส ำรวจเอกสำรเกี่ยวกับบัตรที่ครบก ำหนดอำยุ
กำรเก็บในแต่ละปี  แล้วท ำบัญชีเอกสำรที่จะขอท ำลำยและรำยชื่อบุคลำกรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน  
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ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรท ำลำยเอกสำรซึ่งจะต้องมผีู้ช่วยนำยทะเบียนอ ำเภอหรอืผู้ช่วยนำยทะเบยีน
ท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมกำรด้วย  เสนอนำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ  และเมื่อท ำลำยเอกสำรจนไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีกเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะกรรมกำรท ำลำย
เอกสำรท ำบันทึกลงชื่อร่วมกันรำยงำนนำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครเพ่ือทรำบ   

ข้อ ๑7 บัตรที่ได้จัดท ำขึ้นตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  พ.ศ.  ๒๕51  และระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียน
ส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ำบัตรจะหมดอำยุ  หรือมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑8 บรรดำประกำศส ำนักทะเบียนกลำงและหนังสือสั่งกำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ   
กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ร้อยต ำรวจโท  อำทติย์  บุญญะโสภตั 

ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไมม่ีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไมม่ีสถำนะทำงทะเบียน 
 

เลขหมายค าขอ ..............................                                    ส านักทะเบียน .....................................................  
                 

          วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ...................... 
 

ข้าพเจ้า ................................................ เลขประจ าตัวประชาชน ............................................ อายุ .......... ปี 
เกิดวันที่ ......................................... สัญชาติ ...........................  สถานภาพ ............................. ศาสนา .................... 
หมู่โลหิต .................. อาชีพ ................................................ มารดาชื่อ ............................... สัญชาติ ...................... 
บิดาชื่อ ........................... สัญชาติ ......................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนประวัติ เลขที่ ......................... 
.................................................................................................. ................................................................................. 
ได้ยื่นค าขอท าบัตรประจ าตัว           คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่ม ............................................................................. 
                                           บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   กลุ่ม ........................................................... 
ขอมีบัตรในกรณี      ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก        บัตรเดิมหมดอายุ    
                          บัตรเดมิสูญหาย หรือถูกท าลาย       บัตรช ารุดในสาระส าคัญ หรือแก้ไขรายการผู้ถือบัตร   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                           ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                   (................................................) 
 
 
 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้รับค าขอ 
        (................................................)  และพิมพ์ลายนิ้วมือ 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถ่ายรูป 
       (................................................) 
ลงชื่อ ................................................... ผู้พิมพ์บัตร 
        (................................................)   
 
 

 

  

  

ค ำสั่งนำยทะเบียน 

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

     ลงชื่อ ..........................................  
            (..........................................) 
    ต าแหน่ง ............................................... 

 

  นิ้วหัวแม่มือซ้าย        นิ้วหวัแม่มือขวา 

  ภาพใบหน้าเดิม      ภาพใบหน้าตามค าขอนี ้



แบบบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ตามระเบยีบสาํนกัทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาํบตัรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 

(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 
 

                                    (ด้านหน้า - พื้นสีขาว) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (ด้านหลัง - พื้นสีชมพ)ู 
 

สํานักทะเบยีนกลาง 

 
 

 กรมการปกครอง           กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

(เลขหมายคําขอมีบตัร) 

บัตรประจําตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
_ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ - _ _ - _ 
…………………………………………..ชื่อ 

ชื่อสกุล 
เกิดวันท่ี 
ท่ีอยู่ 

..................       .....................                                        …………….…… 

  วนัออกบตัร          วนับตัรหมดอาย ุ                                    ผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง 

เลขประจําตัวผู้ถือบัตร 
กลุ่มของคนซ่ึงไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียน 
ตราสิงห์  

 
รูปถ่ายขนาด
2.5x3 ซม. 

หมายเหตุ  สพ้ืีนของบัตรด้านหน้าสีขาว  ด้านหลังสีชมพู  ขนาดบัตรกว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 8.6 เซนติเมตร 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้ถือบัตรประจําตัว 
1.บัตรนี้มิใช่บัตรประจําตัวประชาชน 
2.ให้แสดงบัตรนี้ทุกครั้งในการติดต่อกับสํานักทะเบียน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 



แบบบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
ตามระเบยีบสาํนกัทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาํบตัรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 

(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 
 

                                    (ด้านหน้า - พื้นสีชมพ)ู 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (ด้านหลัง - พื้นสีชมพ)ู 
 

สํานักทะเบยีนกลาง 

 
 

กรมการปกครอง         กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

(เลขหมายคําขอมีบตัร) 

บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย 
_ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ - _ _ - _ 
…………………………………………..ชื่อ 

ชื่อสกุล 
เกิดวันท่ี 
ท่ีอยู่ 

..................       .....................                                        …………….…… 

  วนัออกบตัร          วนับตัรหมดอาย ุ                                    ผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง 

เลขประจําตัวผู้ถือบัตร 
รายการกลุ่มของคนซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทย 
ตราครุฑ  

 
รูปถ่ายขนาด
2.5x3 ซม. 

หมายเหตุ สีพ้ืนของบัตรทั้งสองด้านเป็นสีชมพู ขนาดกว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 8.6 เซนติเมตร 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้ถือบัตรประจําตัว 
1.บัตรนี้ไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชน 
2.ให้พกบัตรนี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับการตรวจ 
3.ห้ามผู้มีชื่อในบัตรออกนอกพื้นที่ออกบัตร 
   เว้นแต่ผู้ซ่ึงมีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือ 
   ผูท้ี่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 



























































































  



  



 











 



 



แบบประเมิณการอบรมหลักสูตร 

 

เตรยีมความพร้อมแรงงานต่างด้าวกอ่นเข้าทำงานในประเทศไทย 



ณ ศูนย์แรกรบัเขา้ทำงานและสิ้นสดุการจ้าง จังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก



วันที่.......................................................................................

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

โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง        ให้สมบูรณแ์ละตรงกบัตัวท่านมากที่สดุ 

 
1.เพศ  ชาย  หญิง 

/   

2. อายุ........................ปี  สัญชาติ   เมียนมา   อ่ืนๆ 

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

ตำแหน่ง...........................ประเภทกิจการ........................................................ 

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

3. ท่านที่ได้รบัความรู้ในหัวข้อการจัดอบรมในระดับใด 

 
 

ก่อนเข้ารับการอบรม 



 
หัวข้อวิชา



ระดับความรู้ที่ได้รบั


มากที่สุด


มาก


ปานกลาง


น้อย


น้อยที่สุด


1.ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับวิถชีีวิตไทยและแนวทสงการดำเนินชีวติขณะทำงานใน
ประเทศไทย




    

2.สาระสำคัญสญัญาจ้าง


    

3.ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยการทำงาน


    

4.สิทธิและหน้าที่ของแรงงานตา่งด้าว




    

5.การแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้ง หรือการปฏิบตัิที่ไม่ถูกต้อง และการขอรับความ
ช่วยเหลือในประเทศไทย


    

6.การเตรยีมการก่อนทำงานกับนายจา้งที่ได้รับอนุญาต


    









หลังเข้ารับการอบรม 



 
หัวข้อวิชา



ระดับความรู้ที่ได้รบั


มากที่สุด


มาก


ปานกลาง


น้อย


น้อยที่สุด


1.ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับวิถชีีวิตไทยและแนวทสงการดำเนินชีวติขณะทำงานใน
ประเทศไทย




    

2.สาระสำคัญสญัญาจ้าง


    

3.ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยการทำงาน


    

4.สิทธิและหน้าที่ของแรงงานตา่งด้าว




    

5.การแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้ง หรือการปฏิบตัิที่ไม่ถูกต้อง และการขอรับความ
ช่วยเหลือในประเทศไทย


    

6.การเตรยีมการก่อนทำงานกับนายจา้งที่ได้รับอนุญาต


    





4.ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์เพียงใด..............................................................................................................................................



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

5.ข้อคดิเห็น/ข้อเสนออ่ืนๆ.........................................................................................................................................................................................

/

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

















 



 



















 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำวส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว   
wwwwww..ddooee..ggoo..tthh//aalliieenn  

กรมกำรจัดหำงำนกรมกำรจัดหำงำน   
wwwwww..ddooee..ggoo..tthh  

 


