
 
 
 

คลอดแลว พ.ร.ก. การบริหารจัดการ 

การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

นายวรานนท ปติวรรณ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน กลาววา  พระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนตนไป ซ่ึง พ.ร.ก. ฉบับนี้ เปนการรวมกฎหมาย  ๒ 
ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว  พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.ก. การนําคนตางดาวมาทํางาน กับนายจาง
ในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยมีการปรับปรุงกฎหมายใหบทบัญญัติครอบคลุมการบริหารจัดการ   
การทํางานของคนตางดาวท้ังระบบ  โดยเนนการใหความคุมครอง  อํานวยความสะดวกใหกับท้ังนายจางและ
แรงงานตางดาว  รวมถึงมีการเพ่ิมโทษนายจางท่ีกระทําผิดกฎหมาย  พรอมดึงประชา ชนเขามามีสวนรวม
เพ่ือ ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน  ท้ังนี้ สาระสําคัญ คือ การเพ่ิมโทษใหมีอัตราท่ีสูงข้ึน  โดยเฉพาะโทษปรับ  
“นายจาง” จากเดิมหากกระทําผิดเก่ียวกับการจางงานแรงงานตางดาว  ไมวาจะทําผิดตอแรงงานตางดาวก่ีคน
จะรับรวมเปนกรณีเดียว  แต พ.ร.ก. ฉบับนี้ จะปรับนายจางแยกตามจํานวนแรงงานตางดาวรายคน  ทําใหโทษ
สูงข้ึน เชน  นายจางท่ีจาง คนตางดาวทํางานท่ีหามคนตางดาวทําหรือรับ คนตางดาวท่ีไมมีใบอนุญาตทํางาน  หรือ
รับตางดาวท่ีไมมีใบอนุญาตทํางานกับตนเขาทํางาน มีโทษปรับตั้งแต ๔๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอคนตางดาว
ท่ีจาง ๑ คน หรือนายจางใหคนตางดาวทํางานไมตรงตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ตอตางดาว ๑ คน เปนตน 

 

สวนโทษของแรงงานตางดาวก็มีเพ่ิมข้ึน เชน คนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหทํางานหรือ
ทํางานท่ีหามคนตางดาวทํา มีโทษจําคุกไมเกิน  ๕ ป หรือปรับตั้งแต  ๒,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
คนตางดาวท่ีทํางานจําเปนและเรงดวนแตไมแจงนายทะเบียน   มีโทษปรับตั้งแต  ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  
คนตางดาวทํางานแตกตางจากท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

สําหรับการคุมครองแรงงานตางดาว  เพ่ือปองกันการคามนุษยนั้น  พบวาหากนายจางหรือ
ผูใดยึด ใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวคนตางดาว มีโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  ผูใดหลอกลวงผูอ่ืนวาสามารถนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ  
มีโทษจําคุกตั้งแต ๓ - ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอคนตางดาว ๑ คน หรือท้ังจําท้ังปรับ  
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และผูใดประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางาน  โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน  มีโทษ
จําคุกตั้งแต ๑ - ๓ ป  หรือปรับตั้งแต  ๒๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  นอกจากนี้ ยังเพ่ิมกลไก
การรองทุกขและเขาถึงชองทางการรองทุกขสําหรับคนตางดาวท่ีไดรับความเสียหายจากการท่ีนายจางหรือผูรับ
อนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางาน ไมปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกฎหมายกําหนด 
 

อนึ่ง  งานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย  ตาม  พ.ร.ก. กําหนดในอาชีพและวิชาชีพท่ีหาม
คนตางดาวทํา พ.ศ. ๒๕๒๒  มีท้ังสิ้น ๓๙ งาน ประกอบดวย ๑. งานกรรมกร ๒. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว งานปาไม 
หรืองานประมง ยกเวนงานท่ีใชความชํานาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟารม ๓. งานกออิฐ งานชางไม 
หรืองานกอสรางอ่ืน  ๔. งานแกะสลักไม  ๕. งานขับข่ียานยนต  หรืองานขับข่ียานพาหนะท่ีไมใชเครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ยกเวนงานขับข่ีเครื่องบินระหวางประเทศ ๖. งานขายของหนาราน ๗. งานขายทอดตลาด ๘. งานควบคุม 
ตรวจสอบหรอืใหบริการบัญชี  ยกเวน  งานตรวจสอบภายในชั่วคราว  ๙. งานเจียระไน  หรือขัดเพชรหรือพลอย  
๑๐. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย  ๑๑.งานทอผาดวยมือ  ๑๒. งานทอเสื่อ หรืองานทําเครื่องใช ดวยกก 
หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไมไผ  ๑๓. งานทํากระดาษสาดวยมือ  ๑๔. งานทําเครื่องเขิน  ๑๕. งานทําเครื่องดนตรีไทย 
๑๖. งานทําเครื่องถม  ๑๗. งานทําเครื่องทอง  เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก  ๑๘. งานทําเครื่องลงหิน  ๑๙. งานทํา
ตุกตาไทย ๒๐. งานทําท่ีนอนผาหมนวม ๒๑. งานทําบาตร ๒๒. งานทําผลิตภัณฑจากผาไหมดวยมือ   ๒๓. งานทํา
พระพุทธรูป ๒๔. งานทํามีด ๒๕. งานทํารมดวยกระดาษหรือผา ๒๖. งานทํารองเทา ๒๗. งานทําหมวก ๒๘. งานนายหนา 
หรืองานตัวแทน  ยกเวน  งานนายหนาหรืองานตัวแทนในธุรกิจการคาระหวางประเทศ  ๒๙ .งานในวิชาชีพ
วิศวกรรม  สาขาวิศวกรรมโยธา ท่ีเก่ียวกับงานออกแบบและคํานวณ  จัดระบบ วิจัย วางโครงการ  ทดสอบ ควบคุม
การกอสราง หรือใหคําแนะนํา ท้ังนี้ไมรวมท่ีตองใชความชํานาญพิเศษ ๓๐. งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวกับ
งานออกแบบเขียนแบบ   ประมาณราคา   อํานวยการกอสรางหรือใหคําแนะนํา  ๓๑. งานประดิษฐเครื่องแตงกาย  
๓๒ . งานปนหรือทําเครื่องปนดินเผา  ๓๓ . งานมวนบุหรี่ดวยมือ  ๓๔ . งานมัคคุเทศก  หรืองานจัดนําเท่ียว  
๓๕. งานเรขายสินคา ๓๖. งานเรียงตัวพิมพอักษรไทยดวยมือ ๓๗. งานสาวและบิดเกลียวไหมดวยมือ ๓๘. งานเสมียน
พนักงานหรืองานเลขานุการ  ๓๙. งานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี  อยางไรก็ตาม มต ิครม. ไดผอนผันให
แรงงานตางดาว ๓ สัญชาต ิคือ เมียนมา ลาว และกัมพูชาทํางานได ๒ อาชีพ คือ งานกรรมกร และรับใชในบาน 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  งานควบคุมการทํางานของคนตางดาว  
โทรศัพท ๐ ๗๕๖๒ ๑๕๒๗ 

 
ฉบับท่ี   ๒๙/๒๕๖๐    วันท่ี   ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
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