เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๖ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

กฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
และหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๘
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๘
วรรคสาม มาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชกาหนด
การบริห ารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
และการกาหนดหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
ข้อ ๓ การยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ณ กองทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
กรมการจัดหางาน
(๒) ในจังหวัดอื่น ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๔ คาขอและสัญญาค้าประกันของธนาคาร ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๖ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมวด ๑
การขออนุญาตและการอนุญาตประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบอนุญาต รวมทั้งวางหลักประกันตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน และหลักประกัน
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน และ
หลักประกัน หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
และเสนอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป
ในกรณีที่คาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
ใบอนุญาต หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน ถ้าเป็นกรณี
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐาน
หรือหลักประกันที่ต้องยื่นเพิ่มเติมนั้นไว้ และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด ในกรณี
การยื่นคาขอรับใบอนุญาตมิได้กระทาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ขอรับใบอนุญาต
ลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต หรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐาน หรือหลักประกันเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหากเห็นว่า
คาขอรับใบอนุ ญาต เอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันที่ยื่นเพิ่มเติมนั้นถูกต้องและครบถ้ ว น
ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และเสนอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต หรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
หรื อ ไม่ ว างหลัก ประกัน ให้ ถู กต้อ งและครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ถื อ ว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดาเนินการต่อไป ให้เจ้าหน้าที่จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนคาขอรับ
ใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน และหลักประกันให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๗ ให้อธิบดีพิจารณาออกใบอนุญาตหรือมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต และคืนหลักประกันให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๖ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมวด ๒
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้รับอนุ ญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่ออธิบดีก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ ระบุไว้
ในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้นาความในข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๙ เมื่ออธิบดีอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้อธิบดีออกใบอนุญาตฉบับใหม่โดยใช้เลขที่
ใบอนุญาตฉบับเดิม
หมวด ๓
หลักประกันของผู้รบั อนุญาต
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันต่ออธิบดี เป็นเงินสด หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทย
หรือสัญญาค้าประกันของธนาคาร เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนาคนต่างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศ เป็นจานวนเงินห้าล้านบาท
ข้อ ๑๑ ให้ เจ้าหน้ าที่ต รวจสอบหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตนามาวางไว้ต่ออธิบดีและ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีหลักประกันที่วางไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจนับจานวน
เงินถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและให้เก็บรักษาโดยการนาฝากธนาคาร
และบันทึกในทะเบียนคุมหลักประกัน
(๒) กรณีหลักประกันที่วางไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นพันธบัตรของรัฐบาลไทย ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ในด้านหลังพันธบัตรว่า ได้ระบุการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่อธิบดีแล้ว
(๓) กรณี ห ลั ก ประกั น ที่ ว างไว้ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ น สั ญ ญาค้ าประกั น ของธนาคาร
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในสัญญาค้าประกันให้ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกาหนด และดาเนินการ
ให้ ธ นาคารผู้ ค้ าประกัน ยื น ยั น สั ญญาค้ าประกัน เป็ นหนังสื อ ต่อ อธิบดี ว่า เป็ นผู้ ค้าประกั นของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจริงและมีคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันตาม (๒) และ (๓) หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
ให้ออกใบรับหลักประกันแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและให้เก็บรักษาหลักประกันไว้ในตู้นิ รภัย ณ กรมการจัดหางาน
หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๖ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ให้อธิบดี
หักหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตวางตามข้อ ๑๐ เพื่อคืนให้แก่หน่วยงานที่ดาเนินการส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น หรือคืนให้แก่กองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งการหักหลักประกันตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับอนุญาตทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้หักหลักประกัน และในกรณีที่ผู้ รับอนุญาตวางหลักประกันเป็นสัญญาค้าประกันของธนาคาร
ให้อธิบดีมีหนังสือถึงธนาคารผู้ค้าประกัน ให้นาเงินมาชาระหนี้ตามคาสั่งหักหลักประกัน
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ห ลั ก ประกั น ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตวางไว้ ล ดลงเนื่ อ งจากมี ก ารหั ก หลั ก ประกั น
ให้ อ ธิ บ ดี สั่ ง เป็น หนั ง สื อ ภายในเจ็ด วัน นั บแต่วัน ที่ มีค าสั่ ง ให้ว างหลั ก ประกั นเพิ่ ม พร้ อ มด้ ว ยเหตุผล
ให้ผู้รับอนุญาตวางหลักประกันเพิ่มจนครบจานวนเงินที่กาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่การวางหลักประกันเพิ่มด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ผู้ รั บ อนุ ญาตผู้ ใดประสงค์จ ะเปลี่ ย นแปลงหลั กประกั น ให้ ยื่ น คาขอเปลี่ยนแปลง
หลั ก ประกั น พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน และหลั ก ประกั น ใหม่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบค าขอ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน
ให้นาความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันด้วย
โดยอนุโลม
ในกรณีที่คาขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน เอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งหลักประกันใหม่มีความ
ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักประกัน
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี มี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น ให้ อ ธิ บ ดี มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผล
การพิจารณาให้ผู้รับอนุญาตทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่อนุญาต
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเลิกประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานตามมาตรา ๕๕
วรรคสาม และไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอรับหลักประกันคืนต่ออธิบดี พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่า
ได้ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสองปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ และ
เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับหลักประกันคืน
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความรับผิดของผู้รับอนุญาต หากปรากฏว่าไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้
ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ให้เสนอความเห็น
เบื้องต้นต่ออธิบดี และให้อธิบดีพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตมารับ
หลักประกันคืน ทั้งนี้ อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตแสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางได้เพียงบางส่วนภายในสองปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ และยังคงต้องรับผิดชอบ
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ในการส่งคนต่างด้าวที่เหลืออยู่นั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง แต่ความรับผิดที่เหลืออยู่มีจานวนน้อยกว่า
หลักประกันที่วางไว้ ให้เจ้าหน้าที่ทาความเห็นเสนอต่ออธิบดีเพื่อสั่งลดหลักประกัน ลงให้เหลือเท่ากับ
ความรั บ ผิ ด นั้ น โดยให้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก รในอั ต รา
สองพั น ห้ า ร้ อ ยบาทต่ อ คนต่ า งด้ า วหนึ่ ง คน และมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตมารั บ หลั ก ประกั น
ส่วนที่เกินคืน
หมวด ๔
หลักประกันของนายจ้าง
ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างผู้ประสงค์นาคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทางานในประเทศตามมาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ง วางหลักประกันต่ออธิบดี เป็นเงินสด หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้าประกัน
ของธนาคาร เพื่อประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
ให้นาความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับแก่การดาเนินการเกี่ยวกับ
หลักประกันของนายจ้างด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ การวางหลักประกันตามข้อ ๑๖ ให้กระทา ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทางาน
ของนายจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
(๒) ในจังหวัดอื่น ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นายจ้างไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่ างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว ให้ น ายจ้ า งยื่ นค าขอรั บหลั ก ประกัน คืนต่ออธิบดี
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับหลักประกันคืน
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความรับ ผิดของนายจ้าง หากปรากฏว่าไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้
ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ให้เสนอความเห็น
เบื้องต้น ต่ออธิบดี และให้ อธิบดีพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างมารั บ
หลักประกันคืน ทั้งนี้ อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๙ บรรดาค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต ามกฎกระทรวงการขอใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต
การต่ออายุใบอนุญาต และการกาหนดหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
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พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคาขอ
ตามกฎกระทรวงนี้
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคาขอที่ได้ดาเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณี
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงนี้กาหนดไว้ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศตามกฎกระทรวง
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกาหนดหลักประกันในการนา
คนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เป็นผู้รับ
อนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๑ หลั ก ประกั น ซึ่ ง นายจ้ า งได้ ว างไว้ ต ามกฎกระทรวงการขอใบอนุ ญ าต การออก
ใบอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต และการกาหนดหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ถือว่าเป็นหลักประกันตามกฎกระทรวงนี้และให้ใช้บังคับได้ต่อไป
การวางหลั ก ประกั น เพิ่ ม การเปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น และการเรี ย กหลั ก ประกั น เพิ่ ม
สาหรับหลักประกันที่วางไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต และการกาหนดหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ในกรณีที่นายจ้างซึ่งวางหลักประกันตามวรรคหนึ่ง นาคนต่างด้าวรายใหม่มาทางานเพิ่มขึ้น
ภายหลังวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้วางหลักประกันเฉพาะคนต่างด้าวรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา
หนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน ตามข้อ ๑๖ และการดาเนินการอื่นเกี่ยวกับหลักประกัน เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๒ การรับหลักประกันที่วางไว้ตามกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต และการกาหนดหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ คืน สาหรับนายจ้างที่นาคนต่างด้าวมาทางานก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และ
นายจ้างนั้นไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีนาคนต่างด้าวมาทางานไม่เกินเก้าสิบเก้าคนในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้มีสิทธิได้รับหลักประกันคืนในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
(๒) กรณีนาคนต่างด้าวมาทางานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) นายจ้ า งที่ ไ ม่มี ลู กจ้ า งซึ่ง เป็นคนต่า งด้ าวเหลื อ อยู่ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ หลั กประกันคืน
ทั้งจานวน
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(ข) นายจ้างที่มีลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเหลืออยู่ตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป ไม่มีสิทธิได้รับ
หลักประกันคืน
(ค) นายจ้างที่มีลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเหลืออยู่ไม่เกินเก้าสิบเก้าคน ให้คงหลักประกัน
ตามจานวนคนต่างด้าวที่ยังเหลืออยู่ในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน สาหรับหลัก ประกัน
ที่เกินจากจานวนดังกล่าวให้นายจ้างมีสิทธิได้รับหลักประกันคืน
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๘
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๘
วรรคสาม มาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาตประกอบธุรกิจ
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และหลักประกัน
ในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

