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พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

มีผลใช้บังคับ 
วันที่ 28 มีนาคม 2561



พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.กำรบริหำรจัดกำร

กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560

เจตนารมณ์
เพื่อให้มีการใช้ระบบอนญุาตเพียงเท่าที่จ าเป็น
ก าหนดกระบวนการในการควบคุมให้ง่ายและสะดวก 

ย่ิงขึ้น
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม



พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ท างาน หมำยถึง กำรประกอบอำชีพใดๆ

ไม่ว่ำจะมีนำยจ้ำงหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงกำรประกอบ
ธุรกิจ ของผู้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว



พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คนต่างด้าว หมำยถึง บุคคลธรรมดำ

ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย



พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อห้ามการท างานของคนต่างด้าว
ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำงำน โดยไม่มีใบอนุญำต
ท ำงำน
ห้ำมท ำงำนนอกเหนือ จำกทีม่ีสิทธิจะท ำได้
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนดน้ี

(มาตรา 8)

ข้อห้ามการรับคนต่างด้าว
ห้ำมรับคนต่ำงด้ำวท ำงำน โดยที่คนต่ำงด้ำว
ไมม่ีใบอนุญำตท ำงำน
ให้คนต่ำงด้ำวท ำงำน นอกเหนือจำกที่มสีิทธิ
จะท ำได้อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนดนี้

(มาตรา 9)



พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สิทธิของคนต่างด้าวที่สามารถท างาน     
ได้ทุกชนิดตามประเภทงานที่กฎหมาย      
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
ท างานในแต่ละกลุ่มนั้นท าได้



3. คนต่างด้าวจะมีความผิดเมื่อกระท าการดังนี้ 

กฎหมายควบคุมโดยวิธีการขออนุญาตเท่าที่จ าเป็น

- ขอใบอนุญาตท างาน (ครั้งแรก)

- ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน

- ขอใบแทนใบอนุญาตท างาน

พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งด้าว

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



3. คนต่างด้าวจะมีความผิดเมื่อกระท าการดังนี้ 

น าระบบการแจ้ง
มาใช้

กับการเปลี่ยนนายจ้างโดยก าหนดหน้าที่ให้แจ้ง 3 ฝ่าย

คนต่างด้าว นายจ้างเก่า นายจ้างใหม่ 

พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งด้าว

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



นายจ้าง/ผู้ที่จ้าง

เข้าท างาน

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

15 วัน

16

(นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทุกประเภท ยกเว้นนายจ้าง BOI ไม่ต้องแจ้งเข้าตามมาตรา 13 วรรคสอง)

แจ้งเข้าท างาน (การจ้าง) ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง
(ชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ท า) (มาตรา 13)

ต้องแจ้งเข้าภายในวันที่ 16

17

ฝ่าฝืนกฎหมาย

 ฝ่าฝืนไม่แจ้งเข้าท างานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 103)



นายจ้าง/ผู้ที่จ้าง

ออกจากงาน

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

15 วัน

16

(นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทุกประเภท ยกเว้นนายจ้าง MoU ต้องแจ้งตามมาตรา 46 วรรคสาม/มาตรา 50 วรรคแรก)

แจ้งออกจากงานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน
(ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย)  (มาตรา 13)

ต้องแจ้งออกภายในวันที่ 16

17

ฝ่าฝืนกฎหมาย

 ฝ่าฝืนไม่แจ้งออกจากงานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน
อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 103)



แจ้งเข้าท างานต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าท างาน
(ชื่อผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ท างานของนายจ้าง และลักษณะงานหลกัที่ท า)

แจ้งเข้าท างานต่อนายทะเบียน ทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง (มาตรา 64/2)
(คนต่างด้าวชาวเขา ตามมาตรา 63/1 ที่ยังไม่มี W.P. ไม่ต้องแจ้งเข้า)

คนต่างด้าว

คนต่างด้าวทั่วไป

เข้าท างาน

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

15 วัน

16 17

ต้องแจ้งเข้าภายในวันท่ี 16 ฝ่าฝืนกฎหมาย



คนต่างด้าว

คนต่างด้าวบัตรชมพู

ออกจากงาน

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

15 วัน

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ต้องหานายจ้างใหม่
ภายในวันท่ี 16

หมายเหตุ : ประกาศ มท. เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ               
ตามมต.ิ ครม. 16 ม.ค. 2561

(มีสิทธิหานายจ้างรายใหม่)

เข้าท างานวันที่ 16
ต้องแจ้งเข้าภายในวันที่ 31

15 วัน



สิทธใินการท างานของคนต่างด้าว 
เมื่อได้รับใบอนุญาตท างานจากนาย
ทะเบียนแล้ว
1) คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เพื่อท างานอันมีลักษณะจ าเป็นหรือเร่งด่วนหรือเป็นงาน
เฉพาะกิจทีม่ีระยะเวลาท างานให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ต้องแจ้งนายทะเบียนทราบ ถึงจะมีสิทธิท างาน

- งานจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดสัมมนา งานบรรยาย
- งานบรรยายพิเศษด้านวิชาการ 
- งานอ านวยการด้านการบิน
- งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว 
- งานตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค 
- งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือคุณภาพสินค้า 
- งานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงการผลิต 
- งานตรวจสอบหรือซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การ
ผลิตไฟฟ้า 

- งานช่างซ่อม หรือติดต้ังเครื่องจักรกล 
- งานช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้า
- งานช่างอากาศยาน  หรือระบบอุปกรณ์ของอากาศยาน
- งานที่ปรึกษาในการซ่อมเครื่องจักรกลหรือระบบควบคุม
เครื่องจักกล

- งานสาธิต และทดสอบเครื่องจักกล
- งานถ่ายท าภาพยนตร์ และภาพนิ่ง
- งานคัดเลือกคนหางานเพื่อจัดส่งไปท างานต่างประเทศ
- งานทดสอบฝีมือช่างเพื่อจัดส่งไปท างานต่างประเทศ

พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



2) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (กลุ่มที่เข้ามาตาม 

MoU ) สามารถท างานไดทุ้กชนิด ยกเว้น   
งานที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวท า (39 อาชีพ)

3 ) ค น ต า ง ด้ า ว ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ข้ า ม า                  
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม สามารถท างาน
ได้ เฉพาะตามที่ผู้ รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว 
ได้อนุญาต ทั้งนี้ แม้งานนั้นจะเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าว
ท า (39 อาชีพ) กม็ีสิทธิท าได้

4) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะ      
ท า งทะ เบี ยน แล ะ ไ ด้ รั บ บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว                       
ตามระ เบี ยบส านักทะ เบียนกลางซึ่ งออก               
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎร        
(คนพื้นที่สูงหรือคนที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
เวลานานรอการพิสูจน์สัญชาติไทย) สามารถ
ท างานได้ทุกชนิด แม้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าว
ท า (39 อาชีพ) 

พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



5) คนต่างด้าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สามารถ
ท างานได้ 4 ประเภทดังต่อไปนี้
- งานกรรมกร
- งานรับใช้ในบ้าน
- ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล
- งานผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมา

6) คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติประเทศที่
มีชายแดนติดกับประเทศไทย ซึ่ งเข้ามา                    
ในราชอาณาจักรโดยใช้บัตรผ่านแดน สามารถ
ท างานได้ 2 ประเภท คือ งานกรรมกร และงานรับใช้
ในบ้าน และเฉพาะในท้องที่ตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลประเทศ    
ต้นทาง หรือในท้องที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เท่านั้น รวมทั้ งสามารถเดินทางเข้ามาท างาน                   
ได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



2. การเปลี่ยนประเภทงาน นายจ้าง หรือ
ท้องที่ท างาน
เนื่องจาก พรก.61 ได้ยกเลิก มาตรา 70 ที่บัญญัติว่า “ห้ามผู้รับอนุญาต   
ให้ท างานท างานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไข     
ในการท างาน ตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างานเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตตามมาตร 71”และยกเลิกมาตรา 121 ที่บัญญัติว่า “ผู้รับอนุญาต             
ให้ท างานผู้ใดท างานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 70 ต้องระวางโทษปรับ      

ไม่เกินหน่ึงแสนบาท” จึงส่าผลให้คนต่างด้าวที่จะเปลี่ยนหรือ
เพิ่มนายจ้าง หรือเปลี่ยน หรือเพิ่มประเภทงาน หรือ
ท้องที่ท างาน ไม่ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียน         
แต่ต้องด าเนินการ ดังนี้

- การเปลี่ยน หรือเพิ่ม
ประเภทงาน 

- การเปลี่ยน หรือเพิ่มนายจ้าง

- การเปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่ 
ท างาน 

พระราชก าหนด
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



การกระท าความผิด และด าเนินคดี 

คนต่างด้าว
ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน หรือ
ท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้

อัตราโทษ
ปรั บ  5 ,0 0 0  - 50,000 บาท  พร้ อม
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และ 

ห้ามขออนุญาตท างาน
(ฝ่ำฝืนมำตรำ 8)

คนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ที่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ท ำงำน  แต่ประสงค์จะ
ท ำงำนในประเทศไทยจะต้องเขำ้มำในรูปแบบ
กำรน ำเข้ำตำมระบบ MoU นั้น



การกระท าความผิด และด าเนินคดี 

คนต่างด้าว

- ไม่แจ้งเข้าท างาน ภายใน 15 วัน     
นับแต่วันที่เข้าท างานกับนายจ้าง
- ไม่แจ้งเปลี่ยนนำยจ้ำง ภำยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่เข้ำท ำงำนกับนำยจ้ำงรำยใหม่

(ฝ่ำฝืนมำตรำ 64/2)

อัตราโทษ

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท



การกระท าความผิด และด าเนินคดี 

คนต่างด้าว

ที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตท างาน   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาอันสมควร

(ฝ่ำฝืนมำตรำ 68)

อัตราโทษ

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท



การกระท าความผิด และด าเนินคดี 

นายจ้าง
รับคนต่างด้าวท างานโดยที่ไม่มีใบอนุญาต
ท า ง า น ห รื อ ใ ห้ ค น ต่ า ง ด้ า ว ท า ง า น
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการ   
ฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้

(ฝ่าฝืนมาตรา 9)

อัตราโทษ

ปรับต้ังแต่ 10,000 – 100,000 บาท
ต่อคนต่างด้าวท่ีจ้าง 1 คน

กระท าผิดช้ าอีก จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับต้ังแต่ 50,000 - 200,000 บาท    
ต่อคนต่างด้าวท่ีจ้าง และ ห้ามจ้าง
ต่างด้าวท างานเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วัน
ท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ



การกระท าความผิด และด าเนินคดี 

นายจ้าง
ไม่แจ้งเข้าท างาน ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่จ้าง 

ไม่แจ้งออกจากงาน ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน                        

(ฝ่าฝืนมาตรา 13)

อัตราโทษ

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท



การกระท าความผิด และด าเนินคดี 

นายจ้าง/ผู้ใด
ยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าวไว้

หำกคนต่ำงด้ำวยินยอมให้เก็บรักษำใบอนุญำต
ท ำงำนหรือเอกสำรผู้นั้นต้องยินยอมและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้คนต่ำงด้ำวสำมำรถเข้ำถึงเอกสำร
ได้ตลอดเวลำตำมที่คนต่ำงด้ำวร้องขอ

(ฝ่าฝืนมาตรา 131)

อัตราโทษ

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่
10,000 บาท ถึง 100,000 หรือ
ท้ังจ าทั้งปรับ
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