Disclaimer : This text has been provide for education /
comprehension purpose and contains no legal authority. The Department
of Employment shall assume no responsibility for any liability arising
from the use and / or reference of this text. The original Thai texts as
formally adopted and published shall in all events remain the sole
authority having legal force.
ค�ำแจ้งเตือน : ข้อความทีป่ รากฎจัดท�ำขึน้ เพือ่ การศึกษาหรือท�ำความเข้าใจเท่านัน้
โดยไม่ มี ผ ลและ/หรื อ อ� ำ นาจทางกฎหมาย กรมการจั ด หางานจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการน�ำไปใช้และ/หรือการอ้างอิงข้อความนี้
ข้อความฉบับภาษาไทยทีน่ ำ� ไปใช้และเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ยังคงมีผลและยังคงอยู่
ในอ�ำนาจของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย
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พระราชก�ำหนด
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐
______________

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว
และกฎหมายว่าด้วยการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
พระราชก�ำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชก�ำหนดนี้มีสาระส�ำคัญเป็นการบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศและการท�ำงานของคนต่างด้าว และให้มี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวซึง่ มีอำ� นาจก�ำหนด
นโยบายและก�ำกับการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึง่ พระราชก�ำหนดนี้
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FOREIGNERS’ WORKING MANAGEMENT EMERGENCY DECREE
B.E. 2560 (2017)
______________

HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN
BODINDRADEBAYAVARANGKUN;
Given on the 17th of June B.E. 2560;
Being the 2nd Year of the Present Reign.
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
is graciously pleased to proclaim that:
Whereas it is expedient to revise the law on foreigners’ working
and the law on the bringing foreigners for working with employers in the country;
Whereas this Emergency Decree contains certain provisions
relating to the restriction of rights and liberties of the people, in respect
of which section 26 in conjunction with Section 28, Section 33, Section
34, Section 38, and Section 40 of the Constitution of the Kingdom of
Thailand so permits by virtue of the provisions of law;
Whereas this Emergency Decree is, in essence, concerned with
foreigners’ working management to achieve orderliness and efficiency
by laying down rules governing the bringing of foreigners for working
with employers in the country as well as the working of foreigners and
setting up the Foreigners’ Working Management Policy Commission
empowered to lay down policies on and exercise supervision of foreigners’
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มีบทบัญญัติบางประการที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพ์
และการโฆษณา สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบ
อาชีพ โดยมีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก�ำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชก�ำหนดนี้เรียกว่า “พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒[๑] พระราชก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๔ พระราชก�ำหนดนีไ้ ม่ใช้บงั คับแก่การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นราชอาณาจักร
ของคนต่างด้าวเฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
(๓) ผูแ้ ทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและ
ทบวงการช�ำนัญพิเศษ

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๑/๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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working management and, in this regard, this Emergency Decree contains
certain provisions which have the effect of restricting a person’s rights
and liberties to or of life and the body, a person’s liberty of dwelling, a
person’s liberty to write, print and publicise a person’s right to property
and a person’s liberty to engage in an occupation, in a manner that
restrictions of rights and liberties are made to the extent necessary for
the purpose of foreigners’ working management to achieve orderliness
and efficiency;
Be it there fore by virtue of the provisions of Section 172 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand, enacted by the king,as follows,
Section 1. This Emergency Decree is called the “Foreigners’
Working Management Emergency Decree, B.E. 2560 (2017)”.
Section 2.[1] This Emergency Decree shall come into force on
the day following the date of its publication in the Government Gazette.
Section 3. The following shall be repealed:
(1) the Foreigners’ Working Act, B.E. 2551 (2008);
(2) the Emergency Decree on the Bringing of Foreigners for Working with
Employers in the Country, B.E. 2559 (2016).
Section 4. This Emergency Decree shall not apply to the
performance of duties in the Kingdom by foreigners only in the capacity as
the following:
(1) members of a diplomatic mission;
(2) members of a consular mission;
(3) representatives of a Member State to, and personnel of, the
United Nations and specialised agencies;
1

Published in Government Gazette, Vol. 134, Part 65 a/Page 1, dated 22nd June 2017.
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(๔) คนรับใช้สว่ นตัวซึง่ เดินทางจากต่างประเทศเพือ่ มาท�ำงานประจ�ำอยูก่ บั
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) บุคคลซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือภารกิจตามความตกลงทีร่ ฐั บาลไทยท�ำไว้กบั
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖)[๒] บุคคลซึง่ เข้ามาเป็นครัง้ คราวเพือ่ จัดหรือร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น
บรรยาย หรือสาธิตในการประชุม การอบรม ดูงาน หรือสัมมนา หรือการแสดงศิลปะ
วัฒนธรรม หรือการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นใด ตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ในการก�ำหนดดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดระยะเวลาและเงือ่ นไขตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้
(๗) [๓] บุคคลซึ่งเข้ามาเพื่อประกอบการหรือลงทุนหรือเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถหรื อ ทั ก ษะสู ง อั น จะยั ง ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาประเทศ ตามที่
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
(๘)[๔] ผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ในพระราชก�ำหนดนี้
“การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน”[๕] หมายความว่า การด�ำเนินการใด ๆ
เพื่อน�ำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท�ำงาน
“ท�ำงาน”[๖] หมายความว่า การประกอบอาชีพใด ๆ ไม่ว่าจะมีนายจ้าง

[๒]
มาตรา ๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓]
มาตรา ๔ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔]
มาตรา ๔ (๘) เพิ่มโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๕]
มาตรา ๕ นิยามค�ำว่า “การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖]
มาตรา ๕ นิยามค�ำว่า “ท�ำงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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(4) private servants travelling from a foreign country to be in
the ordinary service to the persons under (1) (2) or (3);
(5) persons performing duties or missions under an agreement
concluded by the Government of Thailand with a foreign Government
or an international organization;
(6)2 persons entering into the Kingdom irregularly for the
arrangement or attendance of meeting, expression of view, lecture or
presentation in a meeting, training, visit or seminar or performance of
arts, culture, sports competition or other activities as prescribed by the
Council of Ministers and the Council of Minister may specify the time
period and conditions as deemed appropriate;
(7)3 persons entering into the Kingdom to operate or invest in
business or is a knowledgeable person with capacity or skills which will
benefit the country development as prescribed;
(8)4 representatives of foreign juristic persons obtaining a license
to operate business under the law on foreign business opeation;
Section 5. In this Emergency Decree:
“bringing a foreigner for working”5 means any proceeding to
bring in foreigner into the Kingdom to work;
“work”6 means any profession regardless of whether there is an
2
Section 4 (6), amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (2nd Edition), B.E. 2561.
3
Section 4 (7), amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (2nd Edition), B.E. 2561.
4
Section 4 (8), amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (2nd Edition), B.E. 2561.
5
Section 5 Definition of the term “Bringing a foreigner for working”, amended and added by
the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (2nd Edition), B.E. 2561.
6
Section 5, Definition of the term “Work”, amended and added by the Foreigners’ Working
Management Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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หรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานในประเทศกับตนด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท�ำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
“ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน”[๗] หมายความว่า ใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
“ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน”[๘] หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจ
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงาน
“ใบอนุญาตท�ำงาน” หมายความว่า ใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว
“ผูร้ บั อนุญาตให้ทำ� งาน” หมายความว่า คนต่างด้าวซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ทำ� งาน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานของผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นการ
ตอบแทนการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว

มาตรา ๕ นิยามค�ำว่า “ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘]
มาตรา ๕ นิยามค�ำว่า “ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗]
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employer, but shall not include business operation of a license under
the law on foreign business operation;
“foreigner” means a natural person who is not of Thai nationality;
“employer” means an employer under the law on labour
protection and shall also include a natural person or a juristic person
intending to bring a foreigner for working in the country with himself or
itself;
“employee” means a person who works for an employer in
return for wages;
“license to bring foreigners to work”7 means Lisense to operate
the business of bringing foreigners to work with employers in the country;
“licensee to bring foreigners to work” 8 means a person operating
business of bringing foreigners to work with employers in the country
who has obtained a license to bring foreigners to work
“work permit” means a work permit of a foreigner;
“person granted permission for working” means a foreigner
granted permission for working;
“office” means an office of the person granted permission for
bringing foreigners for working;
“fee” means money or other benefits given in return for the
bringing of foreigners for working;
“expenses” means expenses incurred in the bringing of foreigners
for working:
“Fund” means the Foreigners’ Working Management Fund;
7
Section 5, Definition of the term “license to bring foreigners to work”, amended and added
by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
8
Section 5, Definition of the term “Licenses to bring foreigners to work”, amended and added
by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชก�ำหนดนี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ รัฐมนตรีแต่งตัง้
ตามข้อเสนอแนะของอธิบดี เพื่อออกใบอนุญาตท�ำงานและปฏิบัติการอื่นตาม
พระราชก�ำหนดนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก�ำหนดนี้
มาตรา ๕/๑[๙] การใดที่พระราชก�ำหนดนี้บัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีก�ำหนด
การออกกฎกระทรวงหรือการก�ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็น
หรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และต้องก�ำหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน
ในกรณี ที่ พ ระราชก� ำ หนดนี้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู ้ ใ ดมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ อ ธิ บ ดี
นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบ ให้อธิบดีกำ� หนดวิธกี ารแจ้งให้ผแู้ จ้งสามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ โ ดยสะดวกและรวดเร็ว โดยอาจท�ำเป็นหนั ง สื อ หรื อ วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ที่ประชาชนสามารถด�ำเนินการได้โดยไม่เกิดภาระ
เกินสมควร และต้องก�ำหนดระยะเวลาที่อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องตอบรับการแจ้งนั้นไว้ด้วย
[๙]

มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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“Fund Committee” means the Committee of the Foreigners’
Working Management Fund;
“Commission” means the Foreigners’ Working Management
Policy Commission;
“competent official” means a person appointed by the Minister
for performing activities under this Emergency Decree;
“Registrars” means the Director-General and competent officials
appointed by the Minister with the recommendation of the Director
General for issuing work permits and performing other activities under
this Emergency Decree;
“Director-General” means the Director-General of the
Department of Employment;
“Minister” means the Minister having charge and control of the
execution of this Emergency Decree.
“Section 5/1.9 Any matter provided under this Emergency
Decree to be in accordance with the criteria, procedures and conditions
prescribed in the Ministerial Regulation or as specified by the Minister
or the Director-General, the issuance of such Ministerial Regulation or
specification shall not contain the characteristics as to establish unnecessary
steps or burden to the public and shall prescribe the time period
for the performance of duties of officials in each step.
In the case where the Emergency Decree provides any person
to have the duties to inform the Director-General, Registrar or competent
officials, the Director-General shall prescribe the means to inform
the person to undertake the means conveniently and promptly and
this may be made in writing or via electronic means or other means
which the public are able to proceed without necessary burden and
shall prescribe the time period by which the Director-General, Registrar
or competent officials shall respond to such informing.
Section 5/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
9
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มาตรา ๖ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชก�ำหนดนี้
และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชก�ำหนดนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนดกิจการอื่น หรือ
ออกประกาศ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชก�ำหนดนีก้ ฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

12

		Section 6. The Minister of Labour shall have charge and
control of the execution of this Emergency Decree and shall have the powers
to appoint competent officials and issue Ministerial Regulations prescribing
fees not exceeding the rates annexed hereto, exempting fees and
prescribing other matters or issue Notifications, in the execution of this
Emergency Decree.
Such Ministerial Regulations and Notifications shall come into
force upon their publication in the Government Gazette.
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หมวด ๑
บททัว่ ไป
______________
มาตรา ๗ [๑๐] รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศ
ก�ำหนดให้งานใดเป็นงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำก็ได้ โดยจะห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้
การก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ค�ำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย
และความต้องการแรงงานต่างด้าวทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมตลอดทัง้ ความผูกพัน
หรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ในลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติประกอบด้วย
มาตรา ๘ [๑๑] ห้ามคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงานหรือท�ำงาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดนี้
มาตรา ๙ [๑๒] ห้ามผูใ้ ดรับคนต่างด้าวท�ำงานโดยทีค่ นต่างด้าวไม่มใี บอนุญาต
ท�ำงานหรือให้คนต่างด้าวท�ำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชก�ำหนดนี้
มาตรา ๑๐[๑๓] (ยกเลิก)

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๑]
มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๒]
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๓]
มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
[๑๐]
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CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
______________
Section 7.10 The Minister upon the approval of the Committee
may prescribe in a notification stating work which shall be prohibited
for foreigners and this may be an absolute or conditional prohibition.
The prescription under paragraph one shall take into account
national security, opportunity in profession and profession of thai
people, promotion of Thai wisdom and uniqueness and demand for
foreign worker which is necessary for country development, including
the relationship and obligation which Thailand is a Party to and in the
manner of reciprocity.
Section 8.11 No foreigner shall work without work permit or
work outside of the work which he or she has the right to do violating
this Emergency Decree
Section 9.12 No person shall accept a foreigner to work by
which such foreigner has no work permit or assigning the foreigner to
wok outside of the work which he or she has the right to do violating
this Emergency Decree
Section 10.13 (Repealed)

10
Section 7, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
11
Section 8, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
12
Section 9, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
13
Section 10, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๑๑[๑๔] เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพและ
วิชาชีพของคนไทย ให้กรมการจัดหางานประกาศรับคนหางานที่มีสัญชาติไทยและ
ขึน้ ทะเบียนผูส้ มัครไว้ และให้เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ให้สามารถเข้าถึงได้งา่ ยและเป็น
ประจ�ำทุกวัน
ผูใ้ ดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเพือ่ ท�ำงานประเภททีม่ คี นหางานทีม่ สี ญ
ั ชาติ
ไทยขึ้นทะเบียนเพื่อท�ำงานในประเภทและท้องที่เดียวกันไว้กับกรมการจัดหางาน
ถ้าจ�ำนวนคนท�ำงานดังกล่าวมีตงั้ แต่หา้ คนขึน้ ไป ให้จา้ งคนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ
ทั้งนี้ เว้นแต่จะช�ำระค่าธรรมเนียมพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
โดยจะก�ำหนดเป็นค่าธรรมเนียมต่อจ�ำนวนคนต่างด้าวทีม่ ไิ ด้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดตาม
วรรคสองก็ได้
การนับจ�ำนวนคนต่างด้าวตามวรรคสอง ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ท�ำงานตามมาตรา ๖๓/๑
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของ
จ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องช�ำระ
ความในมาตรานี้จะใช้บังคับแก่งานใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒ [๑๕] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓ [๑๖] ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท�ำงาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ชือ่ และสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานทีใ่ ห้ทำ� ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีจ่ า้ ง
และเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน
[๑๔]
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๕]
มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๖]
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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Section 11.14 For the purpose of maintaining the opportunity
in conducting profession and professions of Thai people, the Department
of Employment shall make announcement of employment of
Thai nationality and register applicants and shall disseminate the latest
information to ensure that it is easy to access and is regularly updated
every day.
Any person who wishes to employ a foreigner to work in the type
of work whereby Thai jobseekers have registered, with the Department
of Employment, to work in the same type and region, in the case where
there are more than five workers, such person may employ foreigners
for no less than twenty percent. In this regard, except if the special fee
has been paid otherwise.
The fee under paragraph two shall be as prescribed in a Ministerial
Regulation and may prescribe the fee per head if the number of
foreigners are not in accordance with paragraph two.
The counting of numbers of foreigners under paragraph two
shall not include foreigners who have been permitted to work under
Section 63/1.
Any person who fails to comply with the provisions of paragraph
two shall pay twice the fee which is supposed to be paid.
For the provision under this Section to be enforced with any
work, it shall be issued in the Royal Decree.
Section 12.15 (Repealed)
Section 13.16 Any person who employs a foreigner shall
inform the Registrar the name and nationality of such foreigner and
the characteristics of the work within fifteen days as from the day of
14
Section 11, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
15
Section 12, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
16
Section 13, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของ
คนต่างด้าวนั้นด้วย
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บงั คับแก่คนต่างด้าวประเภททีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๔[๑๗] ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน
ในราชอาณาจักรภายใต้เงือ่ นไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จำ� ต้องปฏิบตั ติ ามพระราชก�ำหนดนี้
ในกรณีใด ๆ ก็ได้
มาตรา ๑๕ [๑๘] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับคนต่างด้าว ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
หรือนายจ้างกับคนต่างด้าว อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ หรือ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลแรงงาน

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๘]
มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๗]
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employment and when such foreigner resigns from work, the Registrar
shall be informed within fifteen days as from the day such foreigner
has resigned, including specifying the reasons for such resignation of the
foreigner.
The provisions of paragraph one shall not apply to foreigners
for the type as prescribed in a notification by the Director-General.
Section 14.17 In a special case for necessary matter for the
purpose of maintaining national security or country’s economy, or
prevention of public disaster, the Minister, upon the approval of the
Council of Ministers, may permit a foreigner to enter into the Kingdom
to work under any conditions or may exempt without complying with
this Emergency Decree in any case.
Section 15.18 (Repealed)
Section 16. All cases resulting from disputes between the person
granted permission for bringing foreigners for working and the foreigner,
the person granted permission for bringing foreigners for working and the
employer or the employer and the foreigner in connection with rights
or duties under this Emergency Decree or in connection with labour
relation shall fall within the jurisdiction of the Labour Court.

17
Section 14, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
18
Section 15, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
______________
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารบก ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประธานสภาหอการค้าไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
กรรมการโดยต�ำแหน่ง ผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างซึง่ อธิบดีเสนอชือ่ ให้รฐั มนตรีแต่งตัง้ จ�ำนวน
ไม่เกินสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือประสบการณ์
ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ

20

CHAPTER II
FOREIGNERS’ WORKING MANAGEMENT POLICY COMMISSION
______________

Section 17. There shall be a commission called the “Foreigners’
Working Management Policy Commission”, consisting of the Minister of
Labour as Chairperson, Permanent Secretary for Labour as Vice Chairperson,
Permanent Secretary for Defence, Permanent Secretary for Finance,
Permanent Secretary for Foreign Affairs, Permanent Secretary for
Social Development and Human Security, Permanent Secretary for
Agriculture and Co-operatives, Permanent Secretary for Interior,
Permanent Secretary for Public Health, Permanent Secretary for Industry,
Secretary-General of the National Economic and Social Development
Board, Secretary-General of the National Security Council, Director of
the National Intelligence Agency, Commander-in-Chief of the Royal Thai
Army, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, Commissioner-General
of the Royal Thai Police, Director-General of the Department of
Labour Protection and Welfare, Secretary-General of the Internal Security
Operations Command, President of the Thai Chamber of Commerce and
President of the Federation of Thai Industries as ex officio members, not
more than two representatives of employees’ organizations appointed
by the Minister upon nomination by the Director-General and qualified
persons appointed by the Minister from those possessing knowledge
or experience in labour, industry, law, and human rights, provided that
one person shall be appointed from each field, as members.
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ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๘ กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เคยเป็นผูต้ อ้ งค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ศาลให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๑๙ กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี
ในระหว่างที่กรรมการผู้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต�ำแหน่งไม่วา่ ด้วยเหตุใด และยังมิได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้าง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
ที่มีอยู่
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The Director-General shall be a member and secretary and the
Director of the Office of Foreign Workers Administration, Department of
Employment, shall be a member and assistant secretary.
Section 18. A member representing an employees’ organization
and a qualified member must possess the qualifications and must not
be under the prohibitions as follows:
(1) being of Thai nationality;
(2) not being a bankrupt or having been a dishonest bankrupt;
(3) not being an incompetent person or quasi-incompetent
person;
(4) not having been sentenced by a final judgment to a term
of imprisonment, except for an offence committed through negligence
or a petty offence;
(5) not being a holder of a political position, a member of a local
assembly or a local administrator, an executive member or a holder of
any position responsible for the administration of a political party, an
adviser to a political party or an official of a political party;
(6) not having been sentenced or ordered by the Court to
the effect that property shall vest in the State by reason of unusual
wealthiness or unusual increase of property.
Section 19. A member representing an employees’ organization
and a qualified member shall hold office for a term of three years.
While members representing employees’ organizations and
qualified members vacate office for any reason and the appointment of
new members representing employees’ organizations and new qualified
members has not yet been made, the Commission shall consist of all the
total existing members.
23

กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการผูแ้ ทนองค์กร
ลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึง่ อย่างใดตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าว โดยมีการก�ำหนดมาตรการและแนวทางการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการ
ท�ำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งก�ำหนดแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว
(๒) พิจารณาและเสนอให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์
ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าวให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์
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A member representing an employees’ organization and a qualified
member, who vacates office upon the expiration of the term, may be
re-appointed but may not serve for more than two consecutive terms.
Section 20. In addition to the vacation of office upon the expiration
of the term, a member representing an employees’ organization and a
qualified member vacate office upon:
(1) death;
(2) resignation;
(3) being removed by the Minister on the ground of neglect of
duties, misbehavior or lack of competence;
(4) being disqualified or being under any prohibition under Section 18.
Section 21. The Commission has the powers and duties in
connection with the formulation of policies and the oversight of foreigners’
working management as follows:
(1) to formulate policies and strategies on foreigners’ working
management by laying down measures and directions to be pursued in
solving problems concerning foreigners’ working and laying down directions
and goals for foreigners’ working management;
(2) to consider and recommend reviews, revision and development
of rules for the management and resolution of problems concerning
foreigners’ working to ensure that they are appropriate to attending situations;
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(๓) รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
นโยบายทีไ่ ด้จดั ท�ำตาม (๑) ให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเมือ่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการ
และก�ำกับการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
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(3) to report annual operations to the Council of Ministers and
disseminate the same to the public;
(4) to perform any other activities as provided by law to be the
powers and duties of the Commission or as entrusted by the Council of
Ministers.
The policies prepared under (1) shall be submitted to the Council
of Ministers for consideration and approval and, upon their approval by the
Council of Ministers, all State agencies shall pursue and supervise operations
in the implementation of such policies.
Section 22. The Commission has the power to appoint
a sub-committeefor considering or performing any particular act as
entrusted by the Commission.
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หมวด ๓
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
______________

ส่วนที่ ๑
บททัว่ ไป
______________
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
(๒) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
มาตรา ๒๔ [๑๙] (ยกเลิก)
มาตรา ๒๕ ห้ามผู้ใดโฆษณาการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ เว้นแต่เป็นผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
ส่วนที่ ๒
การประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
______________
มาตรา ๒๖ ห้ามผูใ้ ดประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
ก�ำหนด
[๑๙]

มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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CHAPTER III
BRINGING FOREIGNERS FOR WORKING WITH EMPLOYERS
IN THE COUNTRY
_______________

PART I

GENERAL PROVISIONS
______________
Section 23. The provisions of this Chapter shall not be applied to:
(1) procurement of employment under the law on procurement
of employment and protection of job seekers;
(2) procurement of employment under the law on maritime
labour.
Section 24.19 (Repealed)
Section 25. No person shall advertise the bringing of foreigners
for working with employers in the country unless such person is the
person granted permission for bringing foreigners for working.
Part II
OPERATION OF BUSINESS INVOLVING THE BRINGING OF FOREIGNERS
FOR WORKING WITH EMPLOYERS IN THE COUNTRY
_______________
Section 26. No person shall operate the business involving the
bringing of foreigners for working with employers in the country unless
permission is granted by the Director-General.
The application for permission and the granting of permission
under paragraph one shall be in accordance with the rules, procedures
and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
A permit for bringing foreigners for working shall be in accordance
with the form prescribed in the Notification of the Director-General.
19
Section 24, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๒๗ ผู้ขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
ต้องเป็นบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด และมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
(๒) มีทนุ เป็นของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนทุน
ทั้งหมด และจะต้องมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวน
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด เว้นแต่ในกรณีทมี่ สี นธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพัน
ตามพันธกรณีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
และเงื่อนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น
(๓) มีสำ� นักงานอยูใ่ นทีต่ งั้ ทีเ่ ป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งทีแ่ น่นอน และ
ไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๔) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงาน ตามพระราชก�ำหนดนี้
(๕) ไม่เป็นผูร้ บั อนุญาต ไม่เป็นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
(๖) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตจัดหางาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล
(๗) มี ผู ้ จั ด การซึ่ ง เป็ น กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจกระท� ำ การแทนนิ ติ บุ ค คล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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Section 27. A person applying for permission for bringing
foreigners for working with employers in the country must be a limited
company or a public limited company and possess the qualifications
and must not be under any prohibitions as follows:
(1) having such paid-up registered capital as prescribed in the
Notification of the Director-General, provided that it shall not be less
than one million baht.
(2) having the capital belonging to shareholders of Thai nationality
in the amount of not less than three-fourths of the total capital and
having shareholders of Thai nationality in the number of not less than
three-fourths of the total number of shareholders, except
in the case where there is a treaty to which or under which Thailand
is a party or is bound by the obligation therein as concluded between
the Government of Thailand and a foreign government, in which case
the provisions and conditions of such treaty or obligation shall govern;
(3) having an office situated in a proper, open and definite
location, provided that it is not a prohibited place as prescribed in the
Notification of the Director-General;
(4) not being a person granted permission for bringing foreigners
for working, not being a person whose permit for bringing foreigners for
working is suspended or not having had a permit for bringing foreigners
for working revoked under this Emergency Decree;
(5) not being a permit grantee, not being a person whose permit
is suspended or not having had a permit revoked, under the law on
procurement of employment and protection of job seekers;
(6) not being an employment permit grantee, not being a
person whose employment permit is suspended or not having had an
employment permit revoked, under the law on maritime labour;
(7) having a manager who is a director authorized to represent
the juristic person and who has qualifications and is under no
prohibitions as follows:
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(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(ค) ไม่เป็นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คล ซึง่ เป็นผูร้ บั อนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานตามพระราชก�ำหนดนี้
(ง) ไม่เป็นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คล ซึง่ เป็นผูร้ บั อนุญาต
หรือในขณะทีน่ ติ บิ คุ คลนัน้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
(จ) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหางานหรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
(ฉ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(ช) ไม่เป็นผูม้ หี รือเคยมีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(ซ) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ถอื เอาการกระท�ำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชก�ำหนดนี้
กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
มาตรา ๒๘ ผูข้ ออนุญาตต้องวางหลักประกันตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทไว้กับอธิบดี เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจาก
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศตามพระราชก�ำหนดนี้ ก่อนทีอ่ ธิบดี
จะอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
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(a) being of Thai nationality;
(b) being of not lower than twenty years of age;
(c) not being a director, partner or manager of a juristic person
that is the person granted permission for bringing foreigners for working
or at the time when such juristic person has had the permit for bringing
foreigners for working revoked under this Emergency Decree.
(d) not being a director, partner or manager of a juristic person
that is the permit grantee or at the time when such juristic person has
had the permit revoked under the law on procurement of employment
and protection of job seekers;
(e) not being a director, partner or manager of a juristic person
that is the grantee of a permit for procurement of employment or at
the time when such juristic person has had the permit for procurement
of employment revoked under the law on maritime labour;
(f) not being an incompetent person or a quasi-incompetent
person;
(g) not being a person who has or had misconduct or moral
impropriety;
(h) not having been sentenced by a final judgment to a term of
imprisonment in respect of an offence which, under the law, requires a
dishonest act as an element thereof or in respect of an offence under this
Emergency Decree, the law on procurement of employment and protection
of job seekers, the law on maritime labour or the law on anti-human
trafficking.
Section 28. The applicant must, before being granted permission
by the Director-General, place with the Director-General the security
as prescribed in the Ministerial Regulation, provided that it must not be
less than five million baht, as security for loss which may arise from the
bringing of foreigners for working with employers in the country under this
Emergency Decree
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ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานวางไว้ตาม
วรรคหนึง่ ลดลงเพราะได้จา่ ยไปตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้อธิบดีสงั่ เป็นหนังสือให้ผรู้ บั
อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานวางหลักประกันเพิ่มจนครบจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
การวางหลั ก ประกั น การเก็ บ รั ก ษาหลั ก ประกั น การหั ก หลั ก ประกั น
การเปลี่ยนแปลงหลักประกันการเรียกหลักประกันเพิ่ม การวางหลักประกันเพิ่ม
และการรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง[๒๐]
มาตรา ๒๙ [๒๑] (ยกเลิก)
มาตรา ๓๐

[๒๒]

ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตามมาตรา ๒๖ ให้

มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน แต่ผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มเป็ น รายปี ต ามอั ต ราที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ งตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชก�ำหนดนี้อย่างน้อยปีละครั้ง
ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานซึง่ ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ให้ยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
และเมื่อได้ยื่นค�ำขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการ
ไม่อนุญาตจากอธิบดี

มาตรา ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๑]
มาตรา ๒๙ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๒]
มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๐]
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In the case where the security placed by person granted permission
for bringing foreigners for working under paragraph one diminishes on
account of its being expended under this Emergency Decree, the Director
-General shall order, in writing, the person granted permission for bringing
foreigners for working to place additional security until the specified amount
is fully achieved within thirty days from the date of receipt of the order.
The placement of security, the retention of security, the deduction
of security, the change of security, the request for additional security,
additional placement, and receipt of security shall be in accordance
with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial
Regulation.20
Section 29.21 (Repealed)
Section 30.22 A license to bring foreigners to work under Section
26 shall be valid for five years as from the date of issuance of license to
bring foreigners to work but a licensee to bring foreigners to work shall
pay annual fee under the rate as prescribed in the Ministerial Regulation.
It shall be the duties of competent officials to inspect the
compliance under this Royal Decree at least Once a year.
A licensee to bring foreigners to work who wishes to renew
the license to bring foreigners to work shall submit an application for
such renewal no less than thirty days before the license expires and
upon the submission of the application, the business shall continue to
operate until it receives the notification of refusal to renew the license
by the Director-General.
20
Section 28, paragraph three, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
21
Section 29, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
22
Section 30, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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การขอต่ออายุใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานและการอนุญาต ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อธิบดีต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่สองของอายุใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานนัน้ และของปีตอ่ ไป โดยจะช�ำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ และเมื่อช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนทราบพร้อมส�ำเนา
หลักฐานการช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น
ถ้าผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี
ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคห้า อธิบดีจะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานตามมาตรา ๘๖ ก็ได้
มาตรา ๓๑ ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานต้องยื่นค�ำขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในกรณีทใี่ บอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
สูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีท่ ราบถึงการ
สูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดดังกล่าว
การขอใบแทนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน และการออกใบแทน
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดี
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๒ ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานต้องแสดงใบอนุญาต
น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ ส�ำนักงานตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
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The application for renewal of license to bring foreigners
to work and permission shall be in accordance with the criteria and
procedures as prescribed in the Ministerial Regulation. In this regard, the
Director-General shall complete the consideration within fifteen days
from the date of receipt of such application.
The licensee to bring foreigners to work shall pay an annual fee
within sixty days from the beginning of the second year of the license to
bring foreigners to work and of the following years by which the fee may
be paid via the electronic system and upon the payment of annual fee,
the Registrar shall be notified with the evidence of annual fee payment.
In the case where the licensee to bring foreigners to work fails
to pay the annual fee within the prescribed time period under paragraph
five, the Director-General may order the license to bring foreigners to
be suspended under Section 86.
Section 31. In the case where a permit for bringing foreigners for
working is lost, destroyed or substantially damaged, the person granted
permission for bringing foreigners for working must submit an application
for receiving a substitute for the permit for bringing foreigners for working
within fifteen days as from the date of the knowledge of such loss,
destruction or damage.
The application for a substitute for a permit for bringing foreigners
for working and the issuance of a substitute for a permit for bringing
foreigners for working shall be in accordance with the rules, procedures
and conditions prescribed in the Notification of the Director-General.
Section 32. The person granted permission for bringing foreigners
for working must display the permit for bringing foreigners for working
at an open and conspicuous place at the office indicated in the permit
for bringing foreigners for working.
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มาตรา ๓๓[๒๓] ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานที่ประสงค์จะย้าย
ส� ำ นั ก งานหรื อตั้ ง ส�ำนัก งานชั่ว คราวที่มิใช่สถานที่ต ามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นใบอนุ ญาตน� ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงาน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
มาตรา ๓๔ [๒๔] ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ น
ผูจ้ ดั การผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
สิบห้าวัน
มาตรา ๓๕

[๒๕]

ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานต้องแจ้งจ�ำนวน

และรายชื่อลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานต่อนายทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
ผูจ้ ดั การผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คลและลูกจ้างซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานของผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานต้องมีบัตร
ประจ�ำตัว พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน และสามารถแสดงความ
มีอยู่ของบัตรประจ�ำตัวและใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ
บัตรประจ�ำตัวต้องท�ำตามแบบที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๖ [๒๖] (ยกเลิก)
มาตรา ๓๗ [๒๗] (ยกเลิก)
มาตรา ๓๘ หลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานวางไว้
ตามมาตรา ๒๘ ไม่อยู่ ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๔]
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๕]
มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๖]
มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๗]
มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๓]
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Section 33.23 A licensee to bring foreigners to work who wishes
to move an office or to establish a temporary office which is not the
place as specified in the license to bring foreigners to work shall notify
the Registrar in advance for no less than fifteen days.
Section 34.24 A licensee to bring foreigners to work who wishes to
change the manager who has the authority to act on behalf of the juristic
person shall notify the Registrar in advance for no less than fifteen days.
Section 35.25 A licensee to bring foreigners to work shall notify
the amount and list of names of employees whose duties are related to
bring foreigners to work to the Registrar under the criteria and procedures
prescribed in a notification by the Director-General.
The manager who has the authority to act on behalf of the juristic
person and employees whose duties are related to bring foreigners to work
and shall have an identification card Including a copy of license to bring
foreigners to work and shall alway be able to illustrate the existence of
the identification card and such license to the competent official.
The identification card shall be as prescribed in a notification by
the Director-General.
Section 36.26 (Repealed)
Section 37.27 (Repealed)
Section 38. The security which the person granted permission
for bringing foreigners for working has placed under Section 28 shall not
be subjected to legal execution as long as the person granted permission
for bringing foreigners for working does not cease the operation of the
business of bringing foreigners for working with employers in the country
or remains liable to make compensation under this Emergency Decree
23
Section 33, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
24
Section 34, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd
Edition), B.E. 2561.
25
Section 35, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd
Edition), B.E. 2561
26
Section 36, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree, (The 2nd
Edition),27 B.E. 2561.
Section 37, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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ในประเทศ หรือผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานเลิกประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว
แต่ยังมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
เลิกประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน และไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตาม
พระราชก�ำหนดนี้ ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานยืน่ ค�ำขอรับหลักประกันคืน
ต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่มี
ความรับผิดทีต่ อ้ งชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้แจ้งแก่ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าว
มาท�ำงานเป็นหนังสือเพื่อมารับหลักประกันคืน[๒๘]
ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนบั แต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
ไม่รบั หลักประกันคืนภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๓๙ [๒๙] (ยกเลิก)
มาตรา ๔๐ [๓๐] (ยกเลิก)
มาตรา ๔๑

[๓๑]

ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานจะน�ำคนต่างด้าว

มาท�ำงานได้เฉพาะเมื่อมีสัญญาน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของ
คนต่างด้าว พร้อมทั้งรายชื่อ สัญชาติ และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว และ
นายจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นผูป้ ระกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง และ
จะน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานได้เฉพาะตามจ�ำนวนและตามรายชื่อดังกล่าว
สัญญาน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ตามที่อธิบดีก�ำหนด
[๒๘]
มาตรา ๓๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๒๙]
มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓๐]
มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓๑]
มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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after having ceased the operation of such business.
Subject to Section 55., in the case where a licensee to bring
foreigners to work terminates the business operation of bringing foreigners to
work and has no liability under this Emergency Decree, the licensee to bring
foreigners to work shall submit, to the Director-General, an application for
the return of guarantee bond. Upon an inspection of such application and
the Director-General finds that the licensee to bring foreigners to work has
no liability under this Emergency Decree, the licensee to bring foreigners
to work shall be notified in writing to receive the guarantee bond.28
The person granted permission for bringing foreigners for working
shall take a return of the security within five years as from the date of
receipt of the written notification from the Director-General. In the case
where the person granted permission for bringing foreigners for working
fails to take a return of the security within the specified time, such security
shall vest in the State.
Section 39.29 (Repealed)
Section 40.30 (Repealed)
Section 41.31 A licensee to bring foreigners to work may specifically
bring foreigners in when there is a contract to bring foreigners to work
with a person who will be an employer of the foreigner including the
list of names, nationalities and passport numbers and such employer
shall not be a business operator in labour or wage contracting and may
bring foreigners for the numbers and under the name list.

28
Section 38, paragraph two, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
29
Section 39, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition),30 B.E. 2561.
Section 40, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition),31 B.E. 2561.
Section 41, paragraph two, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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เมื่อจะน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน ให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานส่งส�ำเนาสัญญากับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งให้
นายทะเบียน และในกรณีจำ� เป็นจะขอให้นายทะเบียนรับรองสัญญาและความมีอยูจ่ ริงของ
นายจ้างและงานของนายจ้างให้กไ็ ด้ ในกรณีเช่นนัน้ เมือ่ นายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้ออกหนังสือรับรองให้ และเมือ่ ได้รบั รายชือ่ และเลขทีห่ นังสือเดินทาง
ของคนต่างด้าวที่จะมาท�ำงานแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานแจ้ง
ข้อมูลตามวรรคหนึง่ ให้นายทะเบียนทราบและให้นายทะเบียนแจ้งให้สำ� นักงานตรวจ
คนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อได้แจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนตามวรรคสามแล้ว ผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานจะยืน่ ค�ำขอรับใบอนุญาตท�ำงานแทนคนต่างด้าวทีจ่ ะเข้ามาตามที่
แจ้งไว้ตามวรรคสามก็ได้
มาตรา ๔๒ [๓๒] ในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ ห้าม
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงาน เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้างหรือคนต่างด้าว
เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนายจ้างตามรายการและอัตราที่อธิบดี
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๔๓ [๓๓] เมือ่ ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานได้นำ� คนต่างด้าว
ส่งมอบให้นายจ้างแล้ว ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้สง่ มอบ
คนต่างด้าวให้นายจ้าง ทั้งนี้ ตามรายการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ต้องใช้ชื่อ ค�ำแสดงชื่อ
หรือค�ำอื่นใดในการประกอบธุรกิจว่า “บริษัทน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ”
และจะใช้ถอ้ ยค�ำหรืออักษรต่างประเทศอืน่ ทีม่ คี วามหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓๓]
มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓๒]
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The contract to bring foreigners to work under paragraph one
shall, at least, contain the details as prescribed by the Director-General.
Upon bringing foreigners to work, the licensee to bring foreigners
to work shall submit a copy of contract made with the person who will
be the employer of the foreigners under paragraph one to the Registrar
and in the necessary case, the licensee may request the Registrar to certify
the contract and the existence of employer and work of the employer.
In such case, upon an inspection, if the Registrar sees that it is correct,
he or she shall issue the certification and upon receiving the name list
and passport numbers of foreigners who will work, the licensee to bring
foreigners to work shall notify the information under paragraph one and
the Registrar shall notify the Immigration Bureau or relevant agencies.
When the information has been notified under paragraph three,
the licensee to bring foreigners to work may submit an application for
work permit on behalf of the foreigner who will enter into the Kingdom
as notified under paragraph three.
Section 42.32 In bringing foreigners to work with employers in
the country, a licensee to bring foreigners to work or employees whose
duties are related to bring foreigners to work shall not call for money
or accept money or other assets from employers or foreigners except
for service fee and expenses collected from the employer under the
list and rate as prescribed in a notification by the Director-General.
Section 43.33 When a licensee to bring foreigners to work
has delivered the foreigners to an employer, he or she shall notify the
Registrar within fifteen days as from the date of delivering the foreigners.
In this regard, it shall be in accordance with the list as prescribed in a
notification by the Director-General.
Section 44. The person granted permission for bringing foreigners
for working must use the name, words representing the name or any
other word, in the operation of business, identified as “Company
Bringing Foreigners for Working in the Country” and may also use
other accompanying foreign expressions or letters bearing the identical
connotation.
32
Section 42, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd
Edition), B.E. 2561.
33
Section 43, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๔๕ ห้ามผูใ้ ดนอกจากผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน ใช้ชอื่
ค�ำแสดงชือ่ หรือค�ำอืน่ ใดในทางธุรกิจว่า “บริษทั น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ”
หรือใช้ค�ำหรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายในท�ำนองเดียวกัน

44

Section 45. Any person other than the person granted permission
for bringing foreigners for working shall not use any name, word
representing the name or any other word, in the course of business,
identified as “Company Bringing Foreigners for Working in the Country”
or use foreign words or letters bearing the similar connotation.
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ส่วนที่ ๓
นายจ้างน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับตนในประเทศ
______________
มาตรา ๔๖

[๓๔]

นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือ

รับเหมาค่าแรงผูใ้ ดประสงค์จะน�ำคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท�ำงานในประเทศตาม
บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท�ำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบจ�ำนวนประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ งานที่ประสงค์
จะให้คนต่างด้าวมาท�ำ และรายการอื่นตามที่อธิบดีกำ� หนด ในกรณีที่ต้องช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ ให้นายจ้างด�ำเนินการต่อไปเมือ่ ได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมแล้ว
ในกรณีทไี่ ม่ตอ้ งช�ำระค่าธรรมเนียมหรือได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้นายจ้างด�ำเนินการเพื่อให้ทราบชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
ที่จะเดินทางเข้ามาท�ำงาน และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ และให้
นายทะเบียนแจ้งให้สำ� นักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ในการนี้
อธิ บ ดี จ ะก� ำ หนดให้ น ายจ้ า งที่ น� ำ คนต่ า งด้ า วเข้ า มาท� ำ งานประเภทที่ ก� ำ หนด
วางหลักประกันเพื่อประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชก�ำหนดนี้ด้วยก็ได้
ทั้ ง นี้ การวางหลั ก ประกั น อั ต ราของหลั ก ประกั น การเก็ บ รั ก ษาหลั ก ประกั น
การหั ก หลั ก ประกั น การเปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น การเรี ย กหลั ก ประกั น เพิ่ ม
การวางหลักประกันเพิ่ม และการรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ก่อนคนต่างด้าวเข้าท�ำงานกับนายจ้าง ให้นายจ้างจัดท�ำสัญญาจ้างเป็น
หนังสือ โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่อธิบดีก�ำหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ
ทีท่ ำ� การของนายจ้างเพือ่ ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถตรวจสอบได้
[๓๔]
มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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PART III

EMPLOYERS BRINGING FOREIGNERS FOR WORKING WITH THEM IN
THE COUNTRY
________________
34
Section 46. An employer who is not a business operator in
labour or wage contracting wishes to bring a foreigner from a foreign
country to work in the country under the agreement or Memorandum
of Understanding made between the Thai government and foreign
government shall notify the Registrar the number of countries which the
foreigners have domiciles, work wishing for the foreigner to work in and
other lists as prescribed by the Director-General. In the case of payment
of fee under Section 11, the employer may continue to proceed upon
the payment of such fee.
In the case where no fee to be paid or the fee has been paid
under paragraph one, the employer shall proceed in order to know the
names and passport numbers of the foreigners who will enter into the
country to work and notify such information to the Registrar and the
Registrar shall notify the Immigration Bureau or relevant agencies. In this
regard, the Director-General may prescribe that employers who bring
foreigners to work in a particular type shall place the guarantee bond
to insure the compliance under this Emergency Decree. In this regard,
the placement of guarantee bond, rate of guarantee bond, maintenance
of guarantee bond, deduction of guarantee bond, change of guarantee
bond, increase of guarantee bond, placement of more guarantee bond,
and return of guarantee bond shall be in accordance with the criteria,
procedures and conditions as prescribed in the Ministerial Regulation.
Before a foreigner start working with an employer, the employer
shall prepare a written contract with, at least, the detail as prescribed by
the Director-General and store the employment contract at a business
place of the employer for the Registrar or competent official to inspect
34
Section 46, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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และส�ำเนาสัญญาจ้างดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวออก
จากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมา
แรงงานหรือรับเหมาค่าแรงทีป่ ระสงค์จะน�ำคนต่างด้าวจากประเทศอืน่ ทีป่ ระเทศไทย
มิได้มีความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่ท�ำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๗ ในกรณีหลักประกันทีน่ ายจ้างวางไว้ตามมาตรา ๔๖ ลดลงเพราะ
ได้ จ ่ า ยไปตามพระราชก� ำ หนดนี้ และนายจ้ า งยั ง มี ภ าระต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตาม
พระราชก�ำหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างวางหลักประกันเพิ่มจนครบ
จ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
นายจ้างผู้ใดไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ต้องช�ำระเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วน
มาตรา ๔๘ ในกรณีทนี่ ายจ้างขอรับหลักประกันคืน นายจ้างต้องไม่มคี วาม
รับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างได้ขอรับหลักประกันคืน
ให้อธิบดีตรวจสอบว่านายจ้างไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้
แล้วจึงแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างมารับหลักประกันคืน
ในกรณีที่นายจ้างไม่รับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากอธิบดี ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๙ [๓๕] นายจ้างซึ่งเป็นผูน้ �ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับตนในประเทศ
จะเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานจาก
คนต่างด้าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นค่าใช้จา่ ยทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของคนต่างด้าวทีน่ ายจ้างได้
ออกให้ไปก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท�ำงาน หรือ
มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓๕]
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and copy of such employment contract for the employee to keep. In
this regard, when the foreigner resigns for whatever reason, the employer
shall notify the Registrar within fifteen days as from the day of resignation
including specify the reasons for resignation of such foreigner.
The provision in this Section shall not apply to employers who
are not contracting labour or wage who wish to bring foreigners from
other countries whereby Thailand does not conclude an agreement or
Memorandum of Understanding with foreign countries under paragraph one.
Section 47. In the case where the security placed by the
employer under Section 46 diminishes on account of its being expended
under this Emergency Decree and the employer remains bound by
the responsibilities under this Emergency Decree, the Director-General
shall order, in writing, the employer to place additional security until
the specified amount is fully achieved within thirty days as from the
date of receipt of the order.
Any employer who fails to place additional security within the
time under paragraph one must be liable to payment of additional
money at the rate of two percent per month until the additional security
is placed in the full amount.
Section 48. In the case where an employer requests for a return
of the security, the employer must have no liability to make compensation
under this Emergency Decree. In this regard, upon an employer’s
request for a return of the security, the Director-General shall conduct
an examination to his satisfaction that the employer has no liability to
make compensation under this Emergency Decree and notify, in writing,
the employer to take a return of the security.
In the case where the employer fails to take a return of the
security within five years as from the date of receipt of the notification
from the Director-General, such security shall vest in the State.
Section 49.35 An employer who brings a foreigner to work with
him or her in the country shall not request or accept money or other
assets relating to bring a foreigner to work except if it is for the expenses
paid by the employer beforehand, such as, passport fee, health checkup
fee, work permit fee, or other fees in the same manner as prescribed in
35
Section 49, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ค่าใช้จา่ ยอืน่ ท�ำนองเดียวกันตามทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด ให้นายจ้างหักได้จากค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยให้นายจ้างหักจาก
เงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
เงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน
ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงว่านายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้ลูกจ้าง และนายจ้างได้ออกค่าเดินทางให้ก่อน ให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าว
มีสิทธิได้รับตามวรรคหนึ่งได้
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a notification by the Director-General. The employer shall deduct from
the wage, overtime, wage for working during day off or overtime during
day off, and the employer shall deduct from the money the foreigner
has the right to receive under the actual paid expense but shall not
deduct more than ten percent of the money the foreigner has the right
to receive each month.
In the case where there is no agreement that the employer will
be paying for the travelling expense of the employee and the employer
has paid for such travelling expense beforehand, the employer may
deduct from the money the employee has the right to receive under
paragraph one.
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ส่วนที่ ๔
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
______________
มาตรา ๕๐ [๓๖] เมือ่ ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานได้นำ� คนต่างด้าว
มาส่งมอบให้นายจ้างตามมาตรา ๔๓ แล้ว ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ให้นายจ้างแจ้ง
ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานและนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีเหตุดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(๑) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าท�ำงาน
(๒) คนต่างด้าวไม่ยินยอมท�ำงานกับนายจ้าง
(๓) คนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) หรือ (๓) เฉพาะที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง และ
คนต่างด้าวนั้นประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างรายอื่น ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานอาจจัดให้คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างรายอืน่ ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
นายจ้างไม่รับเข้าท�ำงาน แต่ระยะเวลาการท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกิน
ก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญาน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
ในกรณีตาม (๒) เฉพาะที่เป็นความผิดของนายจ้าง ให้น�ำมาตรา ๕๑ และ
มาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานด�ำเนินการตามวรรคสองหรือ
วรรคสามเป็นประการใด ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด
ในกรณีทมี่ เี หตุตาม (๑) หรือ (๒) และคนต่างด้าวนัน้ ไม่ได้ทำ� งานกับนายจ้าง
รายใหม่ภายในก�ำหนดเวลา ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของ
คนต่างด้าวผูน้ นั้ เป็นอันสิน้ สุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และให้ผรู้ บั อนุญาต
[๓๖]
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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PART IV

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
_______________
36
Section 50. When the licensee to bring a foreigner to work
has delivered to the employers under Section 43 and the following cases
occur, the employer shall notify the licensee to bring a foreigner to work
and the Registrar within seven days as from the date of such event, as the
case may be:
(1) an employer refuses to take a foreigner;
(2) a foreigner refuses to work with the employer;
(3) a foreigner resigns from the work regardless of the reason.
In the case where the event under (1) or (3) for the part which
is not the fault of the employee and such foreigner wishes to work with
other employers, the licensee to bring a foreigner to work may arrange for
such foreigner to work with other employers within thirty days as from the
date the employer refuses to accept the foreigner to work but the time
period for working with a new employer shall not exceed the time period
under the contract to bring foreigners to work.
In the case under (2) for the part which is the fault of the
employer, Section 51 and Section 52 shall apply mutatis mutandis.
The result of when the licensee to bring foreigner to work proceeds
under paragraph two or paragraph three shall be notified to the Registrar
under the form as prescribed by the Director-General.
In the case of an even under (1) or (2) and the foreigner does not
begin to work with a new employer within the prescribed time limit, it shall
be deemed that the permission to stay in the Kingdom of such foreigner
shall be terminated under the law on immigration and the licensee to
bring foreigners to work shall repatriate such foreigner to the origin country
36
Section 50, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานจัดส่งคนต่างด้าวนัน้ กลับไปยังประเทศต้นทางภายในเจ็ดวัน
นับแต่พ้นก�ำหนดเวลาการท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ และส่งหลักฐานการออก
นอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าวให้นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ส่งคนต่างด้าวนั้นกลับ ในกรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการดังกล่าวได้ให้แจ้งให้นายทะเบียน
ทราบภายในสามวันนับแต่พ้นก�ำหนดเวลาการท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ และให้
นายทะเบียนแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจด�ำเนินการเพื่อให้มีการส่งคนต่างด้าวนั้นออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว ใน
กรณีเช่นนั้นผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ ไม่เกินอัตราที่อธิบดีก�ำหนด
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ส่งหลักฐานการออก
นอกราชอาณาจักรภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคห้า ให้ช�ำระค่าปรับทางปกครองต่อ
นายทะเบียนวันละหนึ่งพันบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคนจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
แต่ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
มาตรา ๕๑ [๓๗] คนต่างด้าวทีท่ ำ� งานกับนายจ้างตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา
๔๖ ถ้าออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง จะท�ำงานกับนายจ้างอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะ
พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง
หรือได้ช�ำระค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตท�ำงานให้ใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตท�ำงานเพือ่ แสดงถึงสิทธิในการเปลีย่ น
นายจ้าง
ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน�ำคนต่างด้าวนั้น
มาท�ำงานค�ำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นท�ำงานไปแล้ว
[๓๗]
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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within seven days from the prescribed time period to work with the new
employer has lapsed and the evidence of repatriation shall be submitted to
the Registrar within seven days as from the date of repatriation. In the case
where the process may not be undertaken, the Registrar shall be notified
within three days as from the date the prescribed time period to work with
the new employer has lapsed and the Registrar shall notify the competent
official under the law on immigration or the police officer to proceed with
the repatriation expeditiously. In such case, the licensee to bring foreigners
to work shall be the person responsible for the expenses for the process
of the competent official under the law on immigration or police officer for
the rate not exceeding the rate as prescribed by the Director-General.
In the case where the licensee to bring foreigners to work fails to
submit the evidence of repatriation within the prescribed time period under
paragraph five, the administrative fee shall be paid to the Registrar, one
thousand baht per day per one foreigner until the correct compliance but
shall not exceed twenty thousand baht per one foreigner.
Section 51.37 For a foreigner who works with an employer under
Section 43 or Section 46 who resigns before the expiration of the employment
contract, he or she cannot work for other employers except otherwise proves
to the Registrar that the resignation is the employer’s fault or has paid the
damages to the previous employer. In such case, the Registrar shall issue a
new work permit or specify at the back of the work permit to illustrate the
right to change the employer.
The damages under paragraph one means all the expenses related to
bring foreigners to work and such expenses shall be calculated in accordance
with the proportion of time period such foreigner has worked for.
37
Section 51, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง
และออกจากงานในระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่
มาตรา ๕๒ [๓๘] คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา ๕๑ ต้อง
ท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ลิกท�ำงานกับนายจ้างรายเดิม
และในกรณีทคี่ นต่างด้าวนัน้ ท�ำงานประเภททีน่ ายจ้างต้องวางหลักประกันตามมาตรา
๔๖ นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกันต่ออธิบดีตามมาตรา ๔๖ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น
มาตรา ๕๓ [๓๙] คนต่างด้าวซึง่ ไม่มสี ทิ ธิเปลีย่ นนายจ้างตามมาตรา ๕๑ หรือ
คนต่างด้าวซึง่ มีสทิ ธิเปลีย่ นนายจ้างแต่ไม่ได้ทำ� งานกับนายจ้างรายอืน่ ภายในก�ำหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๒ ให้ใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน หรือพ้นก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี และ
ให้ถอื ว่าการได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผูน้ นั้ เป็นอันสิน้ สุดลง
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้างรายสุดท้ายทีว่ างหลัก
ประกันตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจัดส่ง
คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งกลับไปยังประเทศต้นทาง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๔ [๔๐] (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ [๔๑] เมื่อคนต่างด้าวที่ท�ำงานกับนายจ้างตามมาตรา ๔๓ หรือ
มาตรา ๔๖ ท�ำงานจนครบก�ำหนดตามสัญญาการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
[๓๘]
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๓๙]
มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๐]
มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๑]
มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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The provisions of paragraph one shall not be applied to foreigners
who have received an extension of the employment contract and left the
job during the renewal of the contract.
Section 52.38 Foreigners who have the right to change employers
under Section 51 shall work for a new employer within thirty days as from
the date of resignation of the previous employer and in the case of such
foreigner to work in the type the employer must place the guarantee bond
under Section 46, a new employer shall place the guarantee bond to the
Director-General under Section 46 within fifteen days as from the date of
employment of such foreigner.
Section 53.39 Foreigners who have no right to change employers
under Section 51 or foreigners who have the right to change an employer
but do not work with other employers within the prescribed time period
under Section 52, the work permit of such foreigner shall be terminated as
from the date such foreigner has resigned or the prescribed time period has
lapsed under Section 52, as the case may be, and it shall be deemed that
the permission to stay in the Kingdom of such foreigner shall be terminated
under the law on immigration.
The licensee to bring foreigners to work or the last employer who
places the guarantee bond under Section 46 or Section 52 shall be responsible
for the expenses in the proceeding of repatriation of the foreigner under
paragraph one to the origin country as the case may be.
Section 54.40 (Repealed)
Section 55.41 When the foreigner who works with the employer
under Section 43 or Section 46 has worked until the expiration of the
contract to bring foreigners to work with employers in the country or
38
Section 52, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
39
Section 53, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
40
Section 54, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
41
Section 55, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ในประเทศหรือสัญญาจ้างแล้ว ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้าง
รายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ จัดส่งคนต่างด้าวนั้น
กลับไปยังประเทศต้นทาง เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นจะ
ท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายในก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๕๒
ให้น�ำความในมาตรา ๕๐ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับแก่การจัดส่ง
คนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเลิกประกอบธุรกิจการน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงาน ให้นายทะเบียนคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงาน เมือ่ ผูร้ บั อนุญาตดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าได้สง่ คนต่างด้าวกลับ
ไปยังประเทศต้นทางแล้วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสองปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ
เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานยังไม่สามารถ
แสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับต่อนายทะเบียนได้ ให้หลักประกันนั้นตกเป็น
ของกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่
ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานแสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับได้เพียง
บางส่วนภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีคนื หลักประกันให้ตามอัตราส่วนและวิธกี าร
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ [๔๒] คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท�ำงานตามความในหมวดนี้ และต้อง
ถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น
ให้หน่วยงานที่ด�ำเนินการส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับจากผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าว
มาท�ำงานหรือนายจ้างที่วางหลักประกันได้

[๔๒]
มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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employment contract, the licensee to bring foreigners to work or the last
employer who places the guarantee bond under Section 46 or Section
52 shall repatriate such foreigner to the original country except in the
case of renewal of employment contract or in the case where such
foreigner will begin to work with a new employer within the prescribed
time period under Section 52.
The provisions of Section 50, paragraph five and paragraph six
shall apply to the repatriation of foreigners to the origin country under
paragraph one mutatis mutandis.
In the case where the licensee to bring foreigners to work
terminates the business operation to bring foreigners to work, the Registrar
shall return the guarantee bond to the licensee to bring foreigners to work
upon being illustrated with the evidence that the licensee has repatriated
the foreigners to the origin country which shall not be more than two
years as from the date of termination of business operation. When the
prescribed time period has lapsed and the licensee to bring foreigners
to work cannot illustrate the evidence of repatriation to the Registrar,
the guarantee bond shall be vested on the fund for the expense to
repatriate foreigners out of the Kingdom. In the case where the licensee
to bring foreigners to work can only illustrate part of the evidence of
repatriation within the prescribed time period, the Director-General shall
return the guarantee bond in accordance with the proportion and means
as prescribed in the Ministerial Regulation.
Section 56.42 Foreigners who enter to work under the provisions
of this Chapter and have been repatriated to the origin country under
the law on immigration or other laws, the agency proceeding with the
repatriation of foreigners to the origin country shall collect the expenses
occurring from the management of repatriation from the licensee to
bring foreigners to work or employer who placed the guarantee bond.
In the case where the licensee to bring foreigners to work or
42
Section 56, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้างมิได้ชดใช้
เงินคืนภายในเวลาทีห่ น่วยงานตามวรรคหนึง่ ก�ำหนด ให้อธิบดีหกั เงินจ�ำนวนดังกล่าวจาก
หลักประกันที่วางไว้เพื่อคืนให้แก่หน่วยงานที่ด�ำเนินการส่งคนต่างด้าวดังกล่าวกลับ
ไปยังประเทศต้นทาง
มาตรา ๕๗

[๔๓]

คนต่างด้าวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้รับอนุญาต

ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ อาจเข้ามอบตัวต่อ
อธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมายเพือ่ ขอให้จดั ส่งคนต่างด้าวกลับประเทศ และให้อธิบดี
หรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมายด�ำเนินการจัดส่งคนต่างด้าวนัน้ กลับประเทศโดยเร็ว และให้
น�ำความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๘

[๔๔]

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือ

นายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ ไม่ด�ำเนินการ
จัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทางตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เมื่อนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ บเห็นคนต่างด้าวดังกล่าว ให้ดำ� เนินการจัดส่งคนต่างด้าวนัน้ กลับ
ไปยังประเทศต้นทาง
ในการจั ด ส่งคนต่างด้าวกลับ ไปยังประเทศต้ น ทางตามวรรคหนึ่ ง ให้
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ช้จา่ ยจากเงินกองทุนไปก่อน และมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้างตามวรรคหนึ่งมาช�ำระค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับและค่าใช้จา่ ยอืน่ ตามความจ�ำเป็น
ภายในเวลาที่ก�ำหนด ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้น�ำเงินมาช�ำระคืนภายในก�ำหนดเวลาให้

มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๔]
มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๓]
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employer who fail to reimburse the money within the time as prescribed
by the agency under paragraph one, the Director-General shall deduct
such money from the placed guarantee bond to return it to the agency
proceeding the repatriation of foreigner to the origin country.
Section 57.43 A foreigner who has been injured by a licensee
to bring foreigners to work or employer failing to comply with Section
50 may present himself to the Director-General or the person entrusted
by the Director-General to request for repatriation of foreigners to the
original country and the Director-General or the person entrusted by the
Director-General shall proceed to repatriate such foreigner expeditiously
and the provisions of Section 58 paragraph two shall apply mutatis
mutandis.
Section 58.44 In the case where a licensee to bring foreigners
to work or the last employer who places the guarantee bond under
Section 46 or Section 52 fails to repatriate foreigners to the original
country under the provisions of this Section, the Registrar or competent
official who sees such foreigner shall repatriate such foreigner to the
origin country.
In repatriating foreigners to the origin country under paragraph
one, the Registrar or competent official shall disburse the money from
the fund and shall notify, in writing, to the licensee to bring foreigners
to work or employer under paragraph one to pay for the expenses
occurring from the management of repatriation of foreigners and other
expenses as necessary within the prescribed time period. If such person
fails to reimburse the payment within the prescribed time period, the
Director-General shall deduct such money from the guarantee bond
43
Section 57, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
44
Section 58, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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อธิบดีหกั เงินจ�ำนวนดังกล่าวจากหลักประกันทีผ่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
หรือนายจ้างดังกล่าวได้วางไว้ แล้วแต่กรณี
เมื่อได้ด�ำเนินการหักหลักประกันตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้างทราบโดยไม่ชักช้า
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placed by the licensee to bring foreigners to work or employer, as the
case may be.
When the guarantee bond has been deducted under paragraph
two, the Director-General shall notify the licensee to bring foreigners to
work or employer without delay.
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หมวด ๔
การท�ำงานของคนต่างด้าว
__________________
มาตรา ๕๙ [๔๕] คนต่างด้าวซึง่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรหรือได้รบั อนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึง่ มิใช่เพือ่
การท่องเทีย่ วหรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร จะท�ำงานได้กแ็ ต่เฉพาะงานทีม่ ไิ ด้มี
ประกาศห้ามคนต่างด้าวท�ำตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และต้องได้รับใบอนุญาตท�ำงาน
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
ตามวรรคหนึง่ ให้ยนื่ ค�ำขออนุญาตต่อนายทะเบียน และในกรณีทมี่ นี ายจ้างแล้วให้ระบุ
ชื่อนายจ้างด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยจะก�ำหนดให้ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และใบอนุญาตท�ำงานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ
แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท�ำงาน
ในกฎกระทรวงตามวรรคสามต้องก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้
รับค�ำขออนุญาตจนถึงวันทีอ่ อกใบอนุญาตท�ำงานไว้ดว้ ยซึง่ ต้องไม่เกินสิบห้าวันท�ำการ
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตท�ำงานให้ได้ภายในก�ำหนดเวลา
ให้รฐั มนตรีหรืออธิบดีดำ� เนินการกับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องตามควรแก่กรณี ในกรณีทกี่ าร
ไม่ออกใบอนุญาตท�ำงานนัน้ เป็นไปโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้ถอื ว่าเป็นการกระท�ำผิดวินยั
และให้มีการด�ำเนินการทางวินัยต่อไป
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิ
ท�ำงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท�ำตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่งได้ทุกชนิด
[๔๕]
มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

64

CHAPTER IV
FOREIGNERS’ WORKING

__________________
Section 59. A foreigner who has the domicile in the Kingdom
or is permitted to enter into the Kingdom temporarily under the law
on immigration which is not for tourism or transit through the Kingdom
may work in the work which is not prohibited for foreigners from working
under Section 7 paragraph one and shall obtain a work permit.
Subject to Section 60, a foreigner who wishes to obtain the work
permit under paragraph one shall submit an application to the Registrar
and in the case where there is an employer, the name of employer
shall be specified.
The application and permission under paragraph one and
paragraph two shall be in accordance with the rules, procedures and
conditions as prescribed in the Ministerial Regulation. The means via
electronic system may be prescribed and work permit shall be valid for
the period as applied for but shall not exceed two years as from the
date of issuance the work permit.
In the Ministerial Regulation under paragraph three, it shall
prescribe the complete time period as from the date of receiving the
application for work permit until the date of issuance of the work permit
which shall not exceed fifteen working days. In the case where the
Registrar is unable to issue the work permit within the prescribed time
period, the Minister or the Director-General shall take action against the
relevant officials as deemed appropriate and as the case may be. In
the case of not issuing the work permit without any reasonable ground,
it shall be deemed to violate the disciplinary rules and shall undertake
the disciplinary procedure.
Subject to the law, the person being permitted to work under
paragraph one shall have the right to work in any kind of work whereby
there is no prohibition announcement under Section 7 paragraph one.
45

45
Section 59, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๖๐

[๔๖]

คนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะขอ

อนุญาตท�ำงานในราชอาณาจักร อาจยื่นค�ำขออนุญาตและช�ำระค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
นายจ้างผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในกิจการของตนใน
ราชอาณาจักร จะยืน่ ค�ำขออนุญาตท�ำงานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน พร้อมทัง้ ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวก็ได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตท�ำงานและค่าธรรมเนียมตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๑ [๔๗] คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพือ่ ท�ำงานอันมีลกั ษณะจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงาน
เฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลาท�ำงานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน จะท�ำงานนั้นได้เมื่อได้มี
หนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
งานอันมีลักษณะจ�ำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
คนต่างด้าวทีท่ ำ� งานตามวรรคหนึง่ หากไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดดังกล่าว
อาจขอขยายเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวันโดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนครบก�ำหนด
ดังกล่าว
การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม และการออกหนังสือรับแจ้ง ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๗]
มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๖]
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Section 60.46 Any foreigner who has the domicile outside of
the Kingdom and wishes to apply for work in the Kingdom may submit
an application and pay the fee via the electronic system.
Any employer who wishes to employ a foreigner to work in
his or her business in the Kingdom may submit an application for work
on behalf of the foreigner to the Registrar including paying for fee on
behalf of the foreigner.
The application and issuance of work permit and fee under
paragraph one and paragraph two shall be in accordance with the rules,
criteria and conditions as prescribed in the Ministerial Regulation.
Section 61.47 A foreigner who enters into the Kingdom
temporarily under the law on immigration to conduct necessary or
urgent work or an ad-hoc work which is to be completed within fifteen
days shall only conduct such work upon notifying the Registrar in writing.
The work which has the characteristics as necessary or urgent or
an ad-hoc under paragraph one shall be as prescribed in a Notification
by the Director-General.
The foreigner who works under paragraph one and does not
complete the work within such prescribed time period may request for
extension but shall not exceed fifteen days and shall notify the Registrar
before the time has lapsed.
The notification under paragraph one and paragraph three and
the issuance of notification shall be in accordance with the rules and
procedures as prescribed in the Ministerial Regulation.
46
Section 60, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
47
Section 61, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๖๒ [๔๘] เมื่ อ คนต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า มาท� ำ งานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือ
กฎหมายอืน่ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชกั ช้า
ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท�ำงานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึง่ ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง และในระหว่างทีด่ ำ� เนินการ ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึง่
ท�ำงานไปพลางก่อนได้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘
การออกใบอนุญาตท�ำงานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา ๗ และ
ใบอนุญาตท�ำงาน ให้มอี ายุเท่าระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้ามาท�ำงานตามกฎหมายนัน้
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานได้รับการขยายระยะเวลาท�ำงานตาม
กฎหมายนั้น ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการขยายระยะ
เวลาท�ำงานนั้นต่อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบที่อธิบดีประกาศก�ำหนด และให้
นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตท�ำงาน
มาตรา ๖๓ [๔๙] คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อ
นายทะเบี ย นเพื่ อ ท� ำ งานตามประเภทที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก� ำ หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยค�ำนึงถึงความมัน่ คงของชาติ
ผลกระทบต่อสังคม และมนุษยธรรม
(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รบั การผ่อนผันให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
(๒) เข้ามาหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง แต่ได้รบั อนุญาตให้พกั อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเพือ่ รอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๓/๒
มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๙]
มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๔๘]

68

Section 62.48 In the case where a foreigner has been permitted
to enter and work in the Kingdom under the law on investment
promotion, the law on petroleum or other laws, the responsible agencies
under such laws shall notify the Registrar without delay.
The Registrar shall issue the work permit to the foreigner under
paragraph one within seven days as from the date of being notified and
during the process, the foreigner under paragraph one may work pro
tempore and is exempted from complying with Section 68.
The issuance of work permit under paragraph two shall be in
accordance with the criteria and procedures as prescribed in the Ministerial
Regulation without being subject to a notification under Section 7, and
the work permit shall be valid for a period of being permitted to entry
to conduct work under such law.
In the case where the times for working for such person obtaining
work permit has been extended under such law, the agency responsible
under such law shall notify the extension to the Registrar expeditiously
in accordance with the form as prescribed in a notification by the
Director-General and the Registrar shall record such time extension in
the work permit.
Section 63.49 Foreigners under the following characteristics may
apply for permission to the Registrar to work under the certain type as
prescribed by the Council of Ministers and published in the Government
Gazette in accordance with the recommendation of the Committee by
considering the national security, social impact and humanity:
(1) being deported under the law on deportation and being
granted with the exemption to conduct a profession at any place instead
of deportation or during the time of deportation;
(2) entering into or being in the Kingdom without being
permitted under the law on immigration but shall be permitted to stay
in the Kingdom to be repatriated out of the Kingdom under the law on
immigration which is not the case under section 63/2.
48
Section 62, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
49
Section 63, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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การขออนุญาตท�ำงานและการออกใบอนุญาตท�ำงานตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาต
ท�ำงานให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตท�ำงาน และให้ตอ่ อายุใบอนุญาตท�ำงานได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นแต่ไม่เกินครัง้ ละหนึง่ ปี
เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตท�ำงานให้คนต่างด้าวผู้ใดแล้ว ให้แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ
ภายในสิน้ เดือนมกราคมของทุกปี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ ในกรณีที่
นายทะเบียนได้รบั แจ้งว่ายังมิได้เนรเทศหรือส่งตัวกลับ หรือไม่ได้รบั แจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้นายทะเบียนมีอำ� นาจต่ออายุใบอนุญาต
ท�ำงานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอจากคนต่างด้าวได้และเมื่อได้ต่ออายุ
ใบอนุญาตท�ำงานแล้ว ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ
มาตรา ๖๓/๑

[๕๐]

คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อ

นายทะเบียนเพื่อท�ำงานได้
(๑) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น
(๒) เกิ ด ในราชอาณาจั ก รแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สั ญ ชาติ ไ ทยตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวัน ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ
(๓) คนต่างด้าวซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๔) คนต่างด้าวซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนและได้รบั บัตรประจ�ำตัว
ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
[๕๐]

มาตรา ๖๓/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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Application for work and issuance of work permit under
paragraph one shall be in accordance with the criteria, procedures and
conditions as prescribed in the Ministerial Regulation and the work
permit shall be valid for the same period of exemption but shall not
exceed one year as from the date of issuance of work permit and the
work permit shall be extended as necessary but shall not exceed one
year each time.
When the Registrar has issued the work permit to any foreigner,
he or she shall notify a competent official under the law on immigration.
By the end of January of each year, the competent officials
under the law on immigration shall notify the Registrar in regard to the
result of deportation or repatriation in the case where the Registrar has
been notified that no deportation or repatriation has occurred or has not
been notified by the competent official under the law on immigration,
the Registrar shall have the power to extend the work permit under
paragraph one as requested by the foreigner and upon extending the
work, the competent official under the law on immigration shall be
notified.
Section 63/1.50 Foreigners with the following characteristics
may apply, to the Registrar, for work:
(1) having the nationality withdrawn under the Announcement
of the Revolutionary Council No. 337 dated the 13th of December B.E.
2515 or other laws;
(2) being born in the Kingdom but has not been granted with
the nationality under the Announcement of the Revolutionary Council
No. 337 dated 13th of December B.E. 2515 or the law on nationality;
(3) being a foreigner who has been granted with the status of
legal migrant under the notification of the Ministry of Interior issued
under the law on immigration;
(4) being a foreigner who has no status under the registration
and has been given the identification card under the Rule of Central
Registration Bureau issued under the law on people’s registration.
50
Section 63/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา ๗ และ
มาตรา ๑๑ แต่คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดมิให้ท�ำงานบางประเภทหรือท�ำโดยมีเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ โดยให้คำ� นึงถึงความมัน่ คงของชาติ ผลกระทบต่อสังคม และมนุษยธรรม
การขออนุญาตท�ำงานและการออกใบอนุญาตท�ำงานตามวรรคหนึง่ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาตท�ำงาน
ให้มอี ายุหา้ ปีนบั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตท�ำงาน และให้ตอ่ อายุใบอนุญาตท�ำงานได้คราวละ
ห้าปี ทั้งนี้ บุคคลตาม (๑) (๓) และ(๔) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท�ำงานหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน ส�ำหรับบุคคลตาม (๒)
จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖
มาตรา ๖๓/๒

[๕๑]

ในกรณีที่รัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจ�ำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้นให้คนต่างด้าวผูใ้ ดหรือจ�ำพวกใดไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดให้คนต่างด้าวผูน้ นั้ หรือจ�ำพวกนัน้ บรรดา
ทีม่ ใิ ช่คนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓/๑ ขออนุญาตท�ำงานได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะก�ำหนด
ประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจท�ำได้ไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
การขออนุญาตท�ำงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงนั้นจะก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้อธิบดี
มีอำ� นาจก�ำหนดเงือ่ นไขไว้ในใบอนุญาตท�ำงานด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ ใบอนุญาตท�ำงานให้มอี ายุ
เท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท�ำงาน
มาตรา ๖๔ คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรอื่นใดท�ำนอง
[๕๑]

มาตรา ๖๓/๒ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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The foreigner under paragraph one shall not be subject to a
Notification under Section 7 and Section 11 but the Council of Ministers
may prescribe prohibition for such foreigners not to work in a particular
type of work or attach conditions to the work by considering national
security, social impact and humanity.
Application for work permit and issuance of work permit under
paragraph one shall be in accordance with the criteria, procedures and
conditions as prescribed in the Ministerial Regulation and the work permit
shall be valid for a period of five years as from the date of its issuance
and shall be extended for five years each time. In this regard, persons
under (1), (3) and (4) shall be exempted from work permit fee or work
permit extension fee. For persons under (2), the extent to which he or
she is exempted shall be in accordance with the Ministerial Regulation
issued under Section 6.
Section 63/2 51 In the case where the Minister under the law
on immigration permits a foreigner or type of foreigner to enter into the
Kingdom under the law on immigration or exempt a foreigner or type
of foreigner from complying with the law on immigration, the Council
of Ministers may prescribe that such foreigner or type of foreigner who
is not a foreigner under Section 63/1 can apply for work by which the
Council of Ministers may prescribe the type of work which a foreigner
may be able to work for the benefit of economic and social development.
Application for permission to work under paragraph one shall
be in accordance with the criteria and procedures as prescribed in the
Ministerial Regulation and such Ministerial Regulation may prescribe criteria
for the Director-General to have power to specify in the work permit.
In this regard, work permit shall be valid for the period as requested by
the applicant but shall not be valid for more than two years as from
the date of issuance of such work permit.
Section 64.52 For a foreigner who is a national of a country sharing
the border with Thailand and if such foreigner enters into the Kingdom
with a border pass or other pass in the same manner as prescribed by
51
Section 63/2, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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เดียวกันทีอ่ ธิบดีกำ� หนด อาจได้รบั อนุญาตจากนายทะเบียนให้ทำ� งานในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลและในท้องที่ที่ก�ำหนดได้[๕๒]
ความในวรรคหนึง่ จะใช้บงั คับกับท้องทีใ่ ด ส�ำหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพือ่
ท�ำงานประเภทหรือลักษณะใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขออนุญาตท�ำงานและการออกใบอนุญาตท�ำงานตามวรรคหนึง่ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
วรรคสี่ [๕๓] (ยกเลิก)
มาตรา ๖๔/๑ [๕๔] คนต่างด้าวทีจ่ ะขอรับใบอนุญาตท�ำงานต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และไม่เคยได้รับโทษตาม
มาตรา ๑๐๑ เว้นแต่ได้พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
หรือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓ ทีน่ ายทะเบียนอนุญาตให้ทำ� งานได้เป็นกรณีพเิ ศษ
ในกรณีที่การออกใบอนุญาตท�ำงานจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพของ
คนต่างด้าวก่อน ให้คนต่างด้าวหรือนายจ้างของคนต่างด้าวนัน้ น�ำคนต่างด้าวไปตรวจ
สุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓/๑		
มาตรา ๖๔/๒ [๕๕] ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ท�ำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ท�ำ ทั้งนี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้าท�ำงาน และต้องแจ้งทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง

[๕๒]
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๕๓]
มาตรา ๖๔ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๕๔]
มาตรา ๖๔/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๕๕]
มาตรา ๖๔/๒ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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the Director-General, he or she may be permitted by the Registrar to
work in the Kingdom temporarily during the time period or season and
in a specific area.
Localities, nationalities of foreigners and types or natures of work
to which the provisions of paragraph one shall apply and the conditions
for application thereto shall be as prescribed in the Notification of the
Council of Ministers by publication in the Government Gazette.
The application for work permission and the issuance of a work
permit under paragraph one shall be in accordance with the rules,
procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
Paragraph Four53 (Repealed)
Section 64/1.54 A foreigner who wishes to apply for work
permit shall have the qualifications and is not under any prohibition as
prescribed in the Ministerial Regulation and has never been punished
under Section 101 except in the case of being out of punishment for
no less than two years before applying for the work permit or being a
foreigner under Section 63 which the Registrar permits him or her to
work in a special case.
In the case of issuance of work permit, it is necessary for a
foreigner to have a health checkup beforehand. The foreigner or employer
of such foreigner shall bring the foreigner to have a health checkup at
a medical institute obtaining the license to operate the business as a
medical institute.
The provisions in paragraph one shall not apply to foreigners
under Section 63/1.
Section 64/2.55 A person obtaining the work permit shall have
the duties to notify the Registrar in regard to his or her employer, the
workplace of the employer and characteristics of the work within fifteen
days as from the date of being employed and shall notify each time he
or she changes the employer.
52
Section 64, paragraph one, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
53
Section 64, paragraph four, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
54
Section 64/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
55
Section 64/2, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๖๕ [๕๖] (ยกเลิก)
มาตรา ๖๖ [๕๗] (ยกเลิก)
มาตรา ๖๗ ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานซึ่งประสงค์จะท�ำงานต่อไปให้ยื่นค�ำขอ
ต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นค�ำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานนั้น
ท�ำงานไปพลางก่อนจนกว่านายทะเบียนจะมีค�ำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๓/๑ การต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน
ให้ตอ่ ให้ตามระยะเวลาทีผ่ ขู้ ออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินครัง้ ละสองปี โดยให้กระท�ำเพียง
เท่าที่จ�ำเป็น[๕๘]
การขอต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานและการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ [๕๙] ผูร้ บั อนุญาตให้ทำ� งานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตท�ำงาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ
มาตรา ๖๙ ถ้าใบอนุญาตท�ำงานสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ
ให้ผรู้ บั อนุญาตให้ทำ� งานยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตท�ำงานต่อนายทะเบียนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตท�ำงานและการออกใบแทนใบอนุญาตท�ำงาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด[๖๐]

มาตรา ๖๕ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๖๖ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
[๕๘]
มาตรา ๖๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๕๙]
มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๐]
มาตรา ๖๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๕๖]
[๕๗]
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Section 65.56 (Repealed)
Section 66.57 (Repealed)
Section 67.58 The person granted permission for working who
intends to continue working shall submit an application for renewal of
the work permit to the Registrar before the work permit expires.
Upon submission of the application under paragraph one, the
applicant for renewal of such work permit may work for the time being until
the Registrar gives an order refusing to grant renewal of the work permit.
Subject to Section 63 and Section 63/1, work permit shall be
extended for the time period as requested by an applicant but shall
not exceed two years each time and shall be made as necessary only.
The application for renewal of a work permit and the renewal
thereof shall be in accordance with the rules, procedures and conditions
prescribed in the Ministerial Regulation.
Section 68.59 A person obtaining the work permit shall be
able to always show the work permit to the competent official or the
Registrar within the period as deemed reasonable.
Section 69. If a work permit is lost, destroyed or substantially
damaged, the person granted permission for working shall submit an
application for a work permit substitute within fifteen days as from the
date of the knowledge of such loss, destruction or damage.
The application for a work permit substitute and the issuance
of a work permit substitute shall be in accordance with the rules and
procedures prescribed in the Notification of the Director-General.60
56
Section 65, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
57
Section 66, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
58
Section 67, paragraph three, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
59
Section 68, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
60
Section 69, paragraph two, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๗๐ [๖๑] (ยกเลิก)
มาตรา ๗๑ [๖๒] (ยกเลิก)
มาตรา ๗๒ [๖๓] (ยกเลิก)
มาตรา ๗๓ [๖๔] (ยกเลิก)
มาตรา ๗๔ [๖๕] (ยกเลิก)

มาตรา ๗๐ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๑ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๓]
มาตรา ๗๒ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๔]
มาตรา ๗๓ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๕]
มาตรา ๗๔ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๑]
[๖๒]
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Section 70.61 (Repealed)
Section 71.62 (Repealed)
Section 72.63 (Repealed)
Section 73.64 (Repealed)
Section 74.65 (Repealed)

61
Section 70, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition). B.E. 2561.
62
Section 71, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
63
Section 72, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
64
Section 73, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
65
Section 74, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The 2nd
Edition), B.E. 2561.
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หมวด ๕
กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
___________________
มาตรา ๗๕ ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ ในกรมการจัดหางาน เรียกว่า “กองทุนเพือ่
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�ำหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
มาตรา ๗๖ ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออก
ไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๔๐
(๒) [๖๖] เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า และมาตรา ๔๗ วรรคสอง และ
ค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชก�ำหนดนี้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชก�ำหนดนี้ตามที่กระทรวง
การคลังอนุญาต ให้น�ำไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจ�ำเป็น
(๗) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด เงินและทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๗๗ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึง่ เข้ามาท�ำงานตามพระราชก�ำหนดนีท้ ถี่ กู ละเมิด
สิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน
(๒) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๗๖ (๒) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก� ำ หนดการบริ ห ารจั ด การการท� ำ งานของคนต่ า งด้ า ว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๖]
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CHAPTER V
FOREIGNERS’ WORKING MANAGEMENT FUND

___________________
Section 75. There shall be established within the Department
of Employment a fund called the “Foreigners’ Working Management
Fund” as a revolving fund to be expended on the foreigners’ working
management.
Section 76. The Fund shall consist of the money and property
as follows:
(1) the money or property transferred from the Fund for the
Repatriation of Foreigners from the Kingdom under Section 140;
(2)66 additional money under Section 11 paragraph five and Section
47 paragraph two and administrative fine under this Emergency Decree.
(3) the money or property donated;
(4) fees collectible under this Emergency Decree, in respect
of which approval is given by the Ministry of Finance for their being
expended without being required to be submitted to the Treasury as
the State revenue;
(5) fruits of the money or property of the Fund;
(6) subsidies allocated by the Government as are necessary;
(7) any other money or property received by the Fund in any
case whatsoever.
The money and property under paragraph one shall be remitted
to the Fund without being required to be remitted to the Treasury as
the State revenue.
Section 77. The money of the Fund shall be expended for the
following objects:
(1) assisting foreigners who have an entry for working under this
Emergency Decree and who suffer violation of rights under the labour law.
(2) repatriating foreigners from the Kingdom;
66
Section 76 (2), amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.

81

(๓) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอ
โครงการหรือแผนงานในการด�ำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�ำงาน การจัด
สวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คน
ต่างด้าว
(๔) คืนให้แก่คนต่างด้าวทีส่ ง่ เงินเข้ากองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออก
ไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�ำเนินการดังกล่าว
(๕) บริหารกองทุน
(๖) บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชก�ำหนดนี้
การด�ำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
มาตรา ๗๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นรองประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนส�ำนักงบประมาณ และ
ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
ไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน ด้านการคลัง
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหาร หรือด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็น
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งข้าราชการกรมการจัดหางานจ�ำนวน
ไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

82

(3) assisting and subsidizing State agencies or non-governmental
organizations which have proposed projects or work plans in connection
with working management, welfare provision, education, public health,
and labour protection for foreigners;
(4) providing monetary returns to foreigners who have contributed
money to the Fund for the Repatriation of foreigners from the Kingdom
under the Foreigners’ Working Atc, B.E. 2551 (2008) and funding expenses
in connection with such proceeding;
(5) managing the Fund;
(6) managing the foreigners’ working under this Emergency Decree.
The pursuit of activities under (1), (2), (3), (4), (5), and (6) shall
be in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed
by the Fund Committee.
Section 78. There shall be a committee called the “Committee
of the Foreigners’ Working Management Fund” consisting of the Permanent
Secretary of Labour as Chairperson, Director-General of the Department
of Employment as Vice Chairperson, a representative of the Ministry of
Foreign Affairs, a representative of the Comptroller General’s Department,
a representative of the Bureau of the Budget, and a representative of the
Office of the Attorney General as ex officio members, and not more than
five qualified persons appointed by the Minister from persons possessing
expertise in labour, finance, economics, administration, or law provided
that one person shall be from each field, as members.
The Director of the Foreign Workers Administration Bureau,
Department of Employment, shall be a member and secretary.
The Fund Committee may appoint not more than two government
officials of the Department of Employment as assistant secretaries.
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มาตรา ๗๙ กรรมการกองทุนผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
สีป่ กี รรมการกองทุนผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๘๐ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือทุจริต มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก� ำ หนดนโยบาย ก�ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การ และติ ด ตามการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพือ่ ใช้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง

84

Section 79. A qualified member of the Fund Committee shall
hold office for a term of four years.
A qualified member of the Fund Committee who vacates office
upon the expiration of the term may be reappointed but may not serve
for more than two consecutive terms.
Section 80. In addition to vacation of office upon the expiration
of the term, a qualified member of the Fund Committee vacate office upon:
(1) death;
(2) resignation;
(3) being a bankrupt;
(4) being an incompetent or a quasi-incompetent person;
(5) being removed by the Minister on the ground of neglect of
duties, misbehavior or lack of competence;
(6) being sentenced by a final judgment to a term of imprisonment
Section 81. The Fund Committee shall have the powers and
duties as follows:
(1) to lay down policies, supervise the management and monitor
operations to ensure conformity with the objects of the Fund;
(2) to prescribe rules, procedures and conditions for the
disbursement of money of the Fund in accordance with the objects of
the Fund;
(3) to consider and approve the annual action plan;
(4) to consider the allocation of the money of the Fund for
expenditure in accordance with the objects of the Fund;
(5) to issue rules in connection with the receipt of money, the
disbursement of money, the retention of money, the exploitation and
internal audit of the Fund, with the approval of the Ministry of Finance;
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(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุน เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�ำงานของคนต่างด้าวและการเบิกจ่ายเงินทดรอง
ในการด�ำเนินการดังกล่าว
มาตรา ๘๒ คณะกรรมการกองทุนมีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการกองทุน
เพือ่ พิจารณา หรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้
มาตรา ๘๓ ให้กรมการจัดหางานจัดท�ำบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตาม
ระบบการบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้ส่งผู้สอบ
บัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๘๔ ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระ
ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
มาตรา ๘๕ ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และ
ให้กรมการจัดหางานเผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
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(6) to issue rules in connection with rules and procedures for
payment of money of the Fund for the management of foreigners’
working and the disbursement of advance money for such operation.
Section 82. The Fund Committee has the power to appoint a
sub-committee of the Fund for considering or performing any particular
activity as entrusted by the Fund Committee.		
Section 83. The Department of Employment shall prepare
accounts of the Fund in conformity with correct accounting systems by
reference to generally recognized accounting principles and submit the
same to the auditor within sixty days as from the end of the accounting
year.
Section 84. The Office of the Auditor-General or the independent
auditor as approved by the Office of the Auditor-General shall be the
auditor of the Fund.
Section 85. The auditor shall report audit results to the Fund
Committee for submission to the Council of Ministers within one hundred
twenty days as from the end of the accounting year and the Department
of Employment shall disseminate financial statements certified by the
auditor within fifteen days as from the date on which the Council of
Minister has the knowledge thereof.
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หมวด ๖
มาตรการทางปกครอง
______________

ส่วนที่ ๑
การพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
การเพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน และการเพิกถอนใบอนุญาตท�ำงาน
______________
มาตรา ๘๖ ในกรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชก�ำหนดนี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้อธิบดีสงั่ พัก
ใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่เกินหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วัน และสัง่ ให้ผรู้ บั อนุญาตให้
น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
มาตรา ๘๗ ในกรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานกระท�ำความผิด
ตามพระราชก�ำหนดนี้และอยู่ระหว่างการด�ำเนินคดี ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๘๘ ให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน เมื่อมี
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ปฏิบตั หิ รือจัดการแก้ไขให้ถกู ต้อง
ตามค�ำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๘๖
(๒) ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานมาแล้วยังไม่เกินหนึง่ ปี หรือเคยถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
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CHAPTER VI
ADMINISTRATIVE MEASURES
______________

PART I

SUSPENSION OF PERMITS FOR BRINGING FOREIGNERS FOR WORKING,
REVOCATION OF PERMITS FOR BRINGING FOREIGNERS FOR
WORKING AND REVOCATION OF WORK PERMITS
_________________
Section 86. In the case where the person granted permission
for bringing foreigners for working lacks any qualification or is under
any prohibition under Section 27 or fails to comply with or incorrectly
complies with this Emergency Decree or the Ministerial Regulation or a
Notification issued under this Emergency Decree, the Director-General
shall order suspension of the permit for bringing foreigners for working for
a period not exceeding one hundred twenty days and order the person
granted permission for bringing foreigners for working to undertake correct
compliance or take remedial action within the specified period of time.
Section 87. In the case where the person granted permission
for bringing foreigners for working commits an offence under this
Emergency Decree and is under legal proceedings, the Director-General
shall order suspension of the permit for bringing foreigners for working
until the case becomes final.
Section 88. The Director-General shall order revocation of
a permit for bringing foreigners for working upon occurrence of the
following events:
(1) the person granted permission for bringing foreigners for
working fails to comply with or take remedial action required by the
order of the Director-General under Section 86;
(2) the person granted permission for bringing foreigners for
working has had the permit for bringing foreigners for working suspended,
with the period of one year not having elapsed, or has had the permit
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มาท�ำงานมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานอีก
(๓) ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายของประเทศต้นทาง มีส่วนรู้เห็นหรือเป็นผู้สนับสนุนการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ และ
อธิ บ ดี ไ ด้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เตื อ นให้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายของประเทศ
ต้ น ทางหรื อ ห้ า มมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว แต่ ผู ้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ นของอธิ บ ดี ภ ายใน
สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ นนั้ น
(๔) ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ วรรคสอง
(๕) อธิ บ ดี เ ห็ น ว่ า การที่ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน
ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชก� ำ หนดนี้ หรื อ กฎกระทรวงหรื อ
ประกาศที่ อ อกตามพระราชก� ำ หนดนี้ เป็ น กรณี ที่ ร ้ า ยแรง
(๖) อธิ บ ดี เ ห็ น ว่ า ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานไม่ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชก� ำ หนดนี้ หรื อ กฎกระทรวงหรื อ ประกาศที่ อ อกตาม
พระราชก� ำ หนดนี้ ไ ด้
มาตรา ๘๙ ค� ำ สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานและค� ำ สั่ ง
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ให้ท�ำเป็ น หนั ง สื อ และแจ้ ง ให้ ผู ้ รั บ
อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานหรื อ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานไม่ ย อมรั บ
ค� ำ สั่ ง ให้ ป ิ ด ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยซึ่ ง เห็ น ได้ ง ่ า ย ณ ส� ำ นั ก งาน และให้
ถื อ ว่ า ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานได้ ท ราบค� ำ สั่ ง นั้ น แล้ ว ตั้ ง แต่
วั น ที่ ป ิ ด ค� ำ สั่ ง
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for bringing foreigners for working suspended on two occasions and there
exists a ground for ordering another suspension thereof;
(3) the person granted permission for bringing foreigners for
working has failed to comply with or incorrectly complied with the law of
the country of origin or become involved with or aided and abetted such
failure of compliance or incorrect compliance in the bringing of foreigners
for working with employers in the country and the Director-General has
given a written warning demanding correct compliance with the law of the
country of origin or prohibiting involvement with such hitherto indicated
incidences but the person granted permission for bringing foreigners for
working fails to comply with the written warning of the Director-General
within fifteen days as from the date of receipt thereof;
(4) the person granted permission for bringing foreigners for
working violates Section 89 paragraph two;
(5) The Director-General considers that the failure, by the person
granted permission for bringing foreigners for working, to comply with
or incorrect compliance with this Emergency Decree or the Ministerial
Regulation or Notification issued under this Emergency Decree is a serious case;
(6) The Director-General considers that the person granted permission for bringing foreigners for working is unable to comply with this
Emergency Decree or the Ministerial Regulation or Notification issued
under this Emergency Decree.
Section 89. An order for suspension of a permit for bringing
foreigners for working and an order for revocation of a permit for bringing
foreigners for working shall be in writing and notified to the person
granted permission for bringing foreigners for working. In the case where
the person granted permission for bringing foreigners for working is not
found or the person granted permission for bringing foreigners for working
refuses to receive the order, such order shall be posted at an open
and conspicuous place at the office and it is deemed that the person
granted permission for bringing foreigners for working has the knowledge
of such order as from the date on which it is posted.
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ในระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน ห้ า มมิ
ให้ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานด� ำ เนิ น การใด ๆ เกี่ ย วกั บ การน� ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่การด�ำเนินการที่ต้องกระท�ำ
ต่ อ เนื่ อ งจากการน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานกั บ นายจ้ า งในประเทศก่ อ นวั น ที่
ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานต้องรับผิดชอบในการจัดส่งคนต่างด้าวซึง่ ยังอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของตนกลับไปยังประเทศต้นทางจนกว่าจะพ้นจากความรับผิดตามพระราชก�ำหนดนี้
และให้รายงานให้อธิบดีทราบเกีย่ วกับคนต่างด้าวซึง่ ยังอยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
มาตรา ๙๐ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ งานฝ่ า ฝื น
พระราชก�ำหนดนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจ
สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตท� ำ งาน
มาตรา ๙๑ อธิบดีอาจประกาศรายชื่อนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน ซึ่ ง ได้ รั บ โทษเพราะฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชก� ำ หนดนี้
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During suspension of the permit for bringing foreigners for working,
the person granted permission for bringing foreigners for working shall
not carry out any act in connection with the bringing of foreigners for
working with employers in the country unless it is the act to be carried
out in furtherance of the bringing of foreigners for working with employers
in the country prior to the date of the suspension of the permit for
bringing foreigners for working.
The person granted permission for bringing foreigners for working whose permit for bringing foreigners for working has been revoked
must be responsible for the repatriation of foreigners who remain under
his responsibility to countries of origin until the liability under this
Emergency Decree is discharged and shall give the Director-General a
report on foreigners who remain under his responsibility.
Section 90. In the case where it appears that the person granted
permission for working violates this Emergency Decree or fails to comply
with the conditions fixed for the permission, the Registrar shall have the
power to order revocation of the work permit.
Section 91. The Director-General may publish a list of employers
or persons granted permission for bringing foreigners for working upon
whom punishment has been inflicted by reason of the violation of or
failure to comply with this Emergency Decree.
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ส่วนที่ ๒
การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง
_________________
มาตรา ๙๒ [๖๗] ในกรณีที่อธิบ ดีไ ม่อนุญ าตตามมาตรา ๒๖ ไม่ ต ่ อ อายุ
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตามมาตรา ๓๐ หรือได้หักหลักประกันหรือ
เรียกหลักประกันเพิ่มตามพระราชก�ำหนดนี้ ผู้ขออนุญาตหรือผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต ่ อ รั ฐ มนตรี ไ ด้ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค� ำ สั่งดังกล่าว
ค� ำ วิ นิ จฉั ยของรัฐ มนตรีให้เป็น ที่สุด
มาตรา ๙๓

[๖๘]

ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ไ ด้ หั ก หลั ก ประกั น หรื อ เรี ย ก

หลักประกันเพิ่มตามพระราชก�ำหนดนี้ นายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ไ ด้รับ แจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
ค� ำ วิ นิ จฉั ยของรัฐ มนตรีให้เป็น ที่สุด
มาตรา ๙๔ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำงานซึ่ ง ถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท� ำ งาน มี สิ ท ธิ อุ ทธรณ์ต ่อรัฐ มนตรีไ ด้ภ ายในสามสิ บวั น นั บแต่ วั น ที่ ไ ด้ รับแจ้ ง
ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ าว
ค� ำ วิ นิ จฉั ยของรัฐ มนตรีให้เป็น ที่สุด
มาตรา ๙๕

[๖๙]

ในกรณีที่น ายทะเบียนไม่ อ นุ ญาตตามมาตรา ๕๙

มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๓/๑ มาตรา ๖๓/๒ หรื อ มาตรา ๖๔ หรื อ ไม่
[๖๗]
มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๘]
มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๖๙]
มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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PART II

APPEALS AGAINST ADMINISTRATIVE ORDERS
_________________
67
Section 92. In the case where the Director-General refuses
to grant permission under Section 26, to grant permission to renew the
license to bring foreigners to work under Section 30 or the guarantee
bond has been deducted or the guarantee bond has been requested
to increase under this Emergency Decree, the applicant or licensee to
bring foreigners to shall work have the right to appeal to the Minister
within thirty days as from the date of being notified.
The decision of the Minister shall be final.
Section 93.68 In the case where the Director-General has
deducted the guarantee bond or called for an increase of guarantee
bond under this Emergency Decree, an employer has the right to appeal
to the Minister within thirty days as from the date of being notified of
such order.
The decision of the Minister shall be final.
Section 94. The person granted permission for bringing foreigners
for working whose permit for bringing foreigners for working has been
suspended or whose permit for bringing foreigners for working has been
revoked has the right to appeal to the Minister within thirty days as from
the date of receipt of the notification of the order in question.
The decision of the Minister shall be final.
Section 95.69 In the case where the Registrar does not grant
permission under Section 59, Section 60, Section 63, Section 63/1,
67
Section 92, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
68
Section 93, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
69
Section 95, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตท�ำงานตามมาตรา ๖๗ หรือเพิก ถอนใบอนุ ญาตท� ำ งานตาม
มาตรา ๙๐ คนต่ า งด้าวซึ่งขออนุญ าตท�ำงาน ผู้ซึ่งขออนุ ญาตแทนคนต่ า งด้ า ว
หรื อ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ งาน แล้ ว แต่ ก รณี มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต ่ อ รั ฐ มนตรี ไ ด้ ภ ายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ไ ด้รับ แจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
ค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๙๖ เมือ่ รัฐมนตรีได้รบั ค�ำอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔
หรือมาตรา ๙๕ ให้พิจารณาค�ำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจำ� เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
กรณีทพี่ น้ ระยะเวลาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่ารัฐมนตรีพจิ ารณา
ค�ำอุทธรณ์แล้วยืนยันตามค�ำสั่งเดิม
มาตรา ๙๗ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕
ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่ง เว้นแต่กรณีการอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตท�ำงานตามมาตรา ๖๗
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Section 63/2, or Section 64 or does not renew the work permit under
Section 67 or revoke the work permit under Section 90, the applicant
for work permit, the person applying for work permit on behalf of the
foreigner or the person holding the work permit, as the case may be,
has the right to appeal to the Minister within thirty days as from the
date of being notified of such order.
The decision of the Minister shall be final.
Section 96. The Minister, upon receipt of the appeal under
Section 92, Section 93, Section 94 or Section 95, shall consider the
appeal and notify the appellant without delay but not later than thirty
days as from the date of receipt thereof. If a necessary cause prevents
completion of the consideration within such period of time, the appellant
shall be given the notification thereof in writing before the expiration of
such time. In this regard, the period for the consideration of the appeal
may be extended for a period not exceeding thirty days as from the
date of the expiration thereof.
In the case where the period of time specified in paragraph one
has elapsed, it shall be deemed that the Minister has considered the
appeal and affirmed the original order.
Section 97. The appeal under Section 92, Section 93, Section
94, or Section 95 shall not have the effect of staying the execution of
the order except the case of the appeal of an order refusing to grant
renewal of a work permit under Section 67.
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หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
________________
มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้นายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกหรือสัง่ ให้บคุ คลใดทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงข้อเท็จจริง รวมทัง้
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(๒) เข้ า ไปในสถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน
ในประเทศในระหว่างเวลาท�ำการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชก�ำหนดนี้
(๓)

[๗๐]

เข้ า ไปในสถานประกอบการซึ่ ง รั บ คนต่ า งด้ า วเข้ า ท� ำ งาน

ในระหว่างเวลาท�ำการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชก�ำหนดนี้
(๔) ค้ น ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว่ามีก ารน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน
ในประเทศหรือมีคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค้นเพื่อหาและ
ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำที่ฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดนี้
(๕) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน การน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�ำความผิด
ตามพระราชก�ำหนดนี้
การค้นตาม (๔) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มเี หตุอนั ควรเชือ่ ว่า หากเนิน่ ช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้คนต่างด้าวนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น
หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้นท�ำให้เปลี่ยนสภาพไปจาก
เดิม หรือถูกท�ำลายไปเสียก่อน ให้ด�ำเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้อง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น
[๗๐]
มาตรา ๙๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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CHAPTER VII
COMPETENT OFFICIALS

________________
Section 98. In the performance of duties under this Emergency
Decree, the Registrar and the competent official have the powers as follows:
(1) to summons or order, in writing, any person concerned to
give explanations and furnish documents or any other evidence for
assisting the consideration;
(2) to enter the place of business of bringing foreigners for working
in the country during working hours for conducting an inspection in the
execution of this Emergency Decree;
(3)70 to enter into the business operation place which accepts a
foreigner to work during the operational hours to inspect the compliance
with this Emergency Decree;
(4) to conduct a search in the case where there is a reasonable
cause to suspect that a foreigner has been brought for working in the
country or a foreigner has worked unlawfully or to conduct a search
for finding and assisting a foreigner who has become an injured person
from any act in violation of this Emergency Decree.
(5) to seize or attach documents or evidence pertinent to the
working or the bringing of foreigners for working in the country, in the
case where there is a reasonable cause to believe that an offence under
this Emergency Decree has been committed.
A search under (4) requires a warrant of search except that,
in the case where there is a reasonable cause to believe that a delay
in securing a warrant of search is likely to result in the foreigner being
attacked, moved or concealed or relevant evidence being moved,
concealed, transformed or destroyed, a search may be conducted
without warrant of search, provided that the provisions of the Criminal
Procedure Code on searching shall be complied with.
70
Section 98 (3), amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�ำนวย
ความสะดวกตามสมควร
การใช้ อ� ำ นาจตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ต้ อ งไม่ ท� ำ ในลั ก ษณะที่ ท� ำ ให้
คนต่างด้าวต้องหยุดท�ำงานเกินสมควรแก่เหตุ หรือท�ำให้การประกอบการของ
นายจ้างต้องสะดุดหยุดลงหรือท�ำในเวลากลางคืนโดยไม่จ�ำเป็น[๗๑] มาตรา ๙๙
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ�ำตัวตามแบบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้นายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั บ กุ ม และปราบปรามผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ตาม
พระราชก�ำหนดนี้ ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พ บคนต่ า งด้ า วผู ้ ใ ดท� ำ งานโดยไม่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญ าตท� ำ งานหรื อ ท� ำงานนอกเหนื อ จากที่ มี สิ ท ธิ จ ะท� ำ ได้ อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น
พระราชก�ำหนดนี้ และพนักงานเจ้าหน้าทีส่ งั่ ให้คนต่างด้าวไปรายงานตัวยังสถานีตำ� รวจ
พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่คนต่างด้าวผูน้ นั้ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ หรือจะหลบหนี ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ และให้น�ำตัว
ผู้ถูกจับไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนโดยทันที[๗๒]

มาตรา ๙๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๒]
มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๑]
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In the performance of the duties under (2), (3), (4), and (5), persons
concerned shall render reasonable assistance.
The use of power under (1), (2) or (3) shall not be made in the
manner which force foreigners to stop working for an unreasonable
period or interrupt the business operation of the employer or work
during a night time unnecessarily.71
		Section 99. The Registrar and the competent official
must have an identification card in accordance with the form prescribed
by the Minister by publication in the Government Gazette.
In the performance of duties under this Emergency Decree, the
Registrar and the competent official must show the identification card
to persons concerned.
Section 100. In the performance of duties under this Emergency
Decree, the Registrar and the competent official shall be officials under
The criminal Procedure Code
For the purpose of arresting and suppressing offenders under
this Emergency Decree, the Registrar or the competent official shall have
the same powers and duties as those of an administrative or police
official under the Criminal Procedure Code.
In the case where an competent official finds a foreigner who
works without work permit or work outside of the right to do so which
violates this Emergency Decree and the competent official orders such
foreigner to report to a police station with the competent official but
such foreigner fails to comply with the order or escapes, the competent
official shall have the power to arrest such foreigner without a warrant
and shall promptly bring him or her to the office of an investigator.72
71
Section 98, paragraph four, added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
72
Section 100, paragraph three, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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หมวด ๘
บทก�ำหนดโทษ
______________
มาตรา ๑๐๐/๑

[๗๓]

อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใด

ไม่ตอบรับการแจ้งภายในก�ำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕/๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
อันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๐๑ [๗๔] คนต่างด้าวผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๘ ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมืน่ บาท และเมือ่ ได้ชำ� ระค่าปรับแล้ว ให้สง่ คนต่างด้าวผูน้ นั้ กลับออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยเร็ว เว้นแต่เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๓/๑
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บงั คับแก่คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูเ้ สียหายหรือพยานในคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในกรณีทคี่ นต่างด้าวซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ ยินยอม
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการเปรียบเทียบ
ปรับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการร่วมก�ำหนดแล้วแจ้งให้
กรมการจัดหางานทราบ และเมือ่ ได้ดำ� เนินการให้คนต่างด้าวนัน้ เดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

มาตรา ๑๐๐/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๑๐๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๓]

[๗๔]
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CHAPTER VIII
PENALTIES
______________
Section 100/1.73 The Director-General, Registrar or any
competent official who fails to respond within the prescribed time period
under Section 5/1 paragraph two without any reasonable ground shall
be liable to a fine not exceeding five thousand baht.
Section 101.74 Any foreigner who violates Section 8 shall be
liable to a fine of five thousand baht to fifty thousand baht and upon
paying such fine; such foreigner shall be repatriated out of the Kingdom
expeditiously except in the case of being a foreigner under Section 63
or Section 63/1.
The provisions of paragraph one shall not apply to foreigners
who are victims or witnesses in a human trafficking case under the law
on anti-human trafficking.
In the case where a foreigner being accused of committing
an offence under paragraph one accepts to get out of the Kingdom, a
competent official shall settle by fine in accordance with the criteria,
procedure and conditions prescribed by the joint committee and shall
notify the Department of Employment. Upon proceeding with the
repatriation of such foreigner, the case shall be deemed terminated
under the Criminal Procedure Code.
73
Section 100/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
74
Section 101, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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คณะกรรมการร่วมตามวรรคสาม ประกอบด้วย ผู้แทนส�ำนักงานอัยการ
สู ง สุ ด เป็ น ประธานกรรมการ ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น กรรมการ
และผู้แทนกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเปรียบเทียบปรับทีค่ ณะกรรมการร่วม
ก�ำหนดตามวรรคสามให้คำ� นึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด การกระท�ำ
ความผิดซํ้า และการป้องกันมิให้ผู้กระท�ำความผิดกระท�ำความผิดซํ้าอีก และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๒

[๗๕]

ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานโดยฝ่าฝืนมาตรา ๙

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งกระท�ำผิดซํ้าอีก ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวทีจ่ า้ งหนึง่ คน
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวท�ำงานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่
ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
มิให้ถือว่าผู้ซึ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน
ตามวรรคหนึ่งมีความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

[๗๕]
มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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The joint committee under paragraph three shall consist of a
representative from the Office of the Attorney - General as the chairperson,
representative from the Royal Thai Police and representative from the
Department of Employment as member of the committee and secretary.
The criteria, procedures and conditions in the settlement by
fine prescribed by the joint committee under paragraph three shall take
into account the severity of an offence, repeatability, and prevention of
repeated offence and shall be published in the Government Gazette.
Section 102.75 Any person employs a foreigner by violating
Section 9 shall be liable to a fine of ten thousand baht to one hundred
thousand baht per one foreigner employed.
If the offender under paragraph one commits a repeated offence,
he or she shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one
year or to a fine of fifty thousand baht to two hundred thousand baht
per one foreigner employed or to both. Such person shall be prohibited
from employing a foreigner for three years as from the date of final
Court judgment.
It shall not deemed that those who live in the family of the
person admitting the foreigner to work under paragraph one have an
offence as a culprit, user or supporter.

75
Section 102, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๑๐๓ [๗๖] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖ [๗๗] พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗

[๗๘]

ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๘ [๗๙] (ยกเลิก)

มาตรา ๑๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๗]
มาตรา ๑๐๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๘]
มาตรา ๑๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๙]
มาตรา ๑๐๘ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๗๖]
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Section 103.76 Any person fails to comply with Section 13 shall
be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.
Section 104. Any person who violates Section 25 shall be liable
to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not
exceeding one hundred thousand baht or to both.
Section 105. Any person who violates Section 26 paragraph one
shall be liable to imprisonment for a term of one year to three years or
to a fine of two hundred thousand baht to six hundred thousand baht
or to both.
Section 106.77 Any competent official who fails to perform
duties under Section 30 paragraph two shall be liable to imprisonment
for a term not exceeding one month or to a fine not exceeding ten
thousand baht or to both.
Section 107.78 Any licensee to bring foreigners to work who fails
to comply with Section 31 paragraph one, Section 32, Section 33, Section
34, Section 35 paragraph one, Section 41 paragraph two, Section 43 or
Section 44 shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.
Section 108.79 (Repealed).
Section 103, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
77
Section 106, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
78
Section 107, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
79
Section 108, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
76

107

มาตรา ๑๐๙ [๘๐] ผู้จัดการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลหรือลูกจ้าง
ตามมาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๐ [๘๑] ผูใ้ ดมิได้เป็นลูกจ้างซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานตามมาตรา ๓๕ แต่ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับ
นายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐/๑

[๘๒]

ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานผู้ใดน�ำ

คนต่างด้าวไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง หรือน�ำ
คนต่างด้าวไปท�ำงานโดยตนเป็นผูร้ บั เหมาแรงงาน หรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานผู้ใดน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับ
นายจ้างโดยไม่แจ้งนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

[๘๐]
มาตรา ๑๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๑]
มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๒]
มาตรา ๑๑๐/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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Section 109.80 Any manager who has the power to act on behalf of a
juristic person or employee under Section 35 who fails to comply with Section
35 paragraph two shall be liable to a fine not exceeding five thousand baht.
Section 110.81 Any person who is not an employee whose
duties is related to bringing foreigners to work under Section 35 but
has undertaken the work relating to bringing foreigners to work with an
employer in the Kingdom shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding three years or to a fine not exceeding six hundred thousand
baht or to both.
Section 110/1.82 Any licensee to bring foreigners to work brings
a foreigner to be an employee of an employer contracting labour or
wage or brings a foreigner to work for himself by which he is a labour
or wage contractor shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding one year or a fine not exceeding two hundred thousand
baht or to both.
Any licensee to bring foreigners to work who brings a foreigner
to work with an employer without notifying the Registrar under Section
41 paragraph three shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding one hundred thousand
baht or to both.
80
Section 109, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
81
Section 110, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
82
Section 110/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๑๑๑ [๘๓] ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือลูกจ้างซึ่งท�ำ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปีและปรับสองเท่าของเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สินอย่างอื่นที่เรียกหรือรับไว้
จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือค่าบริการหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเกินกว่าอัตราทีอ่ ธิบดี
ประกาศก�ำหนด และให้ศาลสัง่ ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานหรือลูกจ้าง
ดังกล่าวซึ่งกระท�ำความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่นายจ้าง
หรือคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่คืนเงินหรือทรัพย์สิน
ตามค�ำสั่งศาลภายในสามสิบวัน เมื่อนายจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้อธิบดีหัก
หลักประกันของผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานผูน้ นั้ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของศาลก็ได้
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๑๑๓

[๘๔]

นายจ้างผู้ใดน�ำคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท�ำงาน

กับตนในประเทศโดยตนเป็นผูร้ บั เหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา ๑๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๔]
มาตรา ๑๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๓]
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Section 111.83 Any licensee to bring foreigners to work or
employee whose duties is related to bringing foreigners to work violates
Section 42 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding
one year and a fine of two times the money or other assets value
requested or accepted from an employer or a foreigner or service fee
or expenses which is more than the rate prescribed in a notification
by the Director-General and the Court shall order the licensee to bring
foreigners who has committed an offence to return the money or assets
illegitimately collected to the employer or foreigner, as the case may be.
In the case where the licensee to bring foreigners to work does
not return the money or assets in accordance with the Court order
within thirty days, upon a request by the employer or such foreigner,
the Director-General may deduct the guarantee bond of the licensee
to bring foreigners to work to comply with the Court order.
Section 112. Any person who violates Section 45 shall be liable
to a fine of twenty thousand baht and to another fine not exceeding five
thousand baht a day throughout the period in which the violation occurs.
Section 113.84 Any employer who brings foreigners from other
countries to work for him in the country by which he is a labour or wage
contractor shall be liable to a fine not exceeding two hundred thousand baht.

83
Section 111, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
84
Section 113, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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นายจ้างตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งผู้ใดน�ำคนต่างด้าวจากต่างประเทศ
มาท�ำงานกับตนในประเทศโดยไม่แจ้งตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
นายจ้างผูใ้ ดไม่อาจแสดงสัญญาจ้างงานเมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ อตรวจสอบ
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๓/๑

[๘๕]

นายจ้ า งผู ้ ใ ดไม่ แจ้ ง ต่ อ นายทะเบี ย นหรื อ ผู ้ รั บ

อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเมื่อคนต่างด้าวออกจากงานตามมาตรา ๔๖
วรรคสาม หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๔ [๘๖] นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหกเดือนและปรับสองเท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จาก
คนต่างด้าวหรือหักไว้เกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด และให้ศาลสั่งให้นายจ้างนั้นคืนเงิน
หรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว
ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามค�ำสั่งศาลภายในสามสิบวัน
เมื่อคนต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพื่อปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งของศาลก็ได้

มาตรา ๑๑๓/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๕]

[๘๖]
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Any employer under Section 46 paragraph one who brings
foreigners from other countries to work for him in the country without
notifying under Section 46 paragraph one or paragraph two shall be
liable to a fine not exceeding one hundred thousand baht.
Any employer who cannot illustrate an employment contract
upon being requested by a competent official for inspection under
Section 46 paragraph three shall be liable to a fine not exceeding five
thousand baht.
Section 113/1.85 Any employer or a licensee to bring foreigners
to work who fails to notify the Registrar when a foreigner resigns under
Section 46 paragraph three or when an event under Section 50 paragraph
one occurs, as the case may be, shall be liable to a fine not exceeding
five thousand baht.
Section 114.86 Any employer who violates Section 49 shall be
liable for imprisonment for a term not exceeding six months and a fine of
twice the money or asset value requested or accepted from a foreigner or
deducted over the rate as prescribed and the Court shall order such employer
to return the money or assets illegitimately collected to the foreigner.
In the case where an employer does not return the money or
assets under the Court order within thirty days, upon being requested
by such foreigner, the Director-General may deduct the guarantee bond
of such employer to comply with the Court order.
85
Section 113/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
86
Section 114, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๑๑๕ [๘๗] ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๕๐ วรรคสี่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๕/๑ [๘๘] ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานผู้ใดละเลย
ไม่ด�ำเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๕๐ วรรคห้า
หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
มาตรา ๑๑๖

[๘๙]

นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ด�ำเนินการจัดส่งคนต่างด้าว

กลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๑๗ [๙๐] (ยกเลิก)

ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน

มาตรา ๑๑๘ [๙๑] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๑๙

[๙๒]

คนต่างด้าวผู้ใดท�ำงานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ

ตามมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๙/๑ [๙๓] ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔/๒
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

[๘๗]
มาตรา ๑๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๘]
มาตรา ๑๑๕/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๘๙]
มาตรา ๑๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๐]
มาตรา ๑๑๗ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๑]
มาตรา ๑๑๘ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๒]
มาตรา ๑๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๓]
มาตรา ๑๑๙/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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Section 115.87 Any licensee to bring foreigners to work who
fails to comply with Section 50 paragraph four shall be liable to a fine
not exceeding twenty thousand baht.
Section 115/1.88 Any licensee to bring foreigners to work who
fails to repatriate a foreigner to the origin country under Section 50
paragraph five or Section 55 shall be liable to a fine not exceeding one
hundred thousand baht per one foreigner.
Section 116.89 Any employer who fails to proceed with the
repatriation of foreigners to the origin country under Section 50 paragraph
five or Section 55 shall be liable to a fine not exceeding one hundred
thousand baht per one foreigner. Section 117.90 (Repealed)
Section 118.91 (Repealed)
Section 119.92 Any foreigner who works without notifying the
Registrar under Section 61 shall be liable to a fine not exceeding fifty
thousand baht.
Section 119/1.93 Any licensee to bring foreigners to work who fails
to comply with Section 64/2 shall be liable to a fine not exceeding twenty
thousand baht.
87
Section 115, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
88
Section 115/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
89
Section 116, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
90
Section 117, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
91
Section 118, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
92
Section 119, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
93
Section 119/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๑๒๐ [๙๔] ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๒๑ [๙๕] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒๒ [๙๖] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒๓ [๙๗] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒๔ [๙๘] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒๕ ผูใ้ ดไม่มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือไม่สง่ เอกสารหรือหลักฐานตาม
มาตรา ๙๘ (๑) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๘ (๒) (๓) (๔)
หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดไม่อ�ำนวยความสะดวกตามมาตรา ๙๘ วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

[๙๔]
มาตรา ๑๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๕]
มาตรา ๑๒๑ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๖]
มาตรา ๑๒๒ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๗]
มาตรา ๑๒๓ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๙๘]
มาตรา ๑๒๔ ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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Section 120.94 Any holder of work permit who fails to comply with
Section 68 shall be liable to a fine not exceeding five thousand baht.
Section 121.95 (Repealed)
Section 122.96 (Repealed)
Section 123.97 (Repealed)
Section 124.98 (Repealed)
Section 125. Any person who fails to appear for giving explanations
or fails to furnish documents or evidence under Section 98 (1) shall be
liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not
exceeding one hundred thousand baht or to both.
Section 126. Any person who obstructs the performance of duties
under Section 98 (2), (3), (4), or (5) shall be liable to imprisonment for a term
not exceeding one year or to a fine not exceeding two hundred thousand
baht or to both.
Section 127. Any person who fails to render assistance under Section
98 paragraph three shall be liable to a fine not exceeding ten thousand baht.

94
Section 120, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
95
Section 121, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
96
Section 122, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
97
Section 123, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
98
Section 124, repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
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มาตรา ๑๒๗/๑ [๙๙] นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๙๘ วรรคสี่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับ
นายจ้างในประเทศหรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดย
การหลอกลวงดังว่านัน้ ได้ไปซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผูถ้ กู หลอกลวง
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่หกแสนบาทถึงหนึง่ ล้านบาท
ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท�ำโดยร่วมกันตั้งแต่สามคน
ขึ้นไป หรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดสนับสนุนการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๒๘ ไม่ว่า
การกระท�ำของตัวการจะได้กระท�ำนอกราชอาณาจักรหรือไม่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่
หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๐ การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจาก
การกระท�ำความผิดตาม
มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ แทนผู้เสียหาย พนักงานอัยการจะขอ
รวมไปกับฟ้องคดีอาญา หรือจะยืน่ ค�ำร้องในภายหลังขณะทีค่ ดีอาญานัน้ ยังอยูใ่ นระหว่าง
[๙๙]

มาตรา ๑๒๗/๑ เพิม่ โดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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Section 127/1.99 Any Registrar or competent official who fails to
comply with Section 98 paragraph four shall be liable to a fine not exceeding
ten thousand baht.
Section 128. Any person who makes any deceitful representation
to another person that he can bring foreigners for working with employers
in the country or can procure foreign workers for employers and, through
such deceit, obtains money or property or any other benefit from the
deceived person shall be liable to imprisonment for a term of three to
ten years or to a fine of six hundred thousand to one million baht for
each foreigner or to both.
If an offence under paragraph one is jointly committed by
three persons upwards or by an organised criminal under the law on
anti-human trafficking, the offender shall be liable to heavier penalty
than that provided by law by one half.
Section 129. Any person who aids and abets the commission
of an offence under Section 128, whether the principal commits the
offence outside the Kingdom, or not shall be liable to imprisonment
for a term of one to three years or to a fine of two hundred thousand
to six hundred thousand baht or to both.
Section 130. In claiming the property or value lost on account
of the commission of the offence under Section 128 or Section 129 on
99
Section 127/1, added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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การพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นค�ำร้องเพื่อ
เรียกร้องทรัพย์สนิ หรือราคาทีส่ ญู เสียไปเพิม่ เติมได้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ก่อนที่ศาลจะมีค�ำวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ในกรณีที่ไม่มีค�ำขอให้ใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปตามวรรคหนึ่ง
หากศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษจ�ำเลย ศาลจะสั่งในค�ำพิพากษาคดีอาญาให้จ�ำเลยใช้
ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปแก่ผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้ ค�ำสั่งดังกล่าว
ไม่กระทบถึงสิทธิของผูเ้ สียหายในอันทีจ่ ะฟ้องจ�ำเลยเป็นคดีแพ่งเพือ่ เรียกเอาทรัพย์สนิ
หรือราคาที่สูญเสียไปในส่วนที่ยังขาดอยู่
มาตรา ๑๓๑

[๑๐๐]

ผู้ใดยึดใบอนุญาตท�ำงานหรือเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว

ของคนต่างด้าวไว้ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีทคี่ นต่างด้าวยินยอมให้ผใู้ ดเก็บรักษาใบอนุญาตท�ำงานหรือเอกสาร
ตามวรรคหนึง่ ไว้ ผูน้ นั้ ต้องยินยอมและอ�ำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึง
เอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่คนต่างด้าวร้องขอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๒ ในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดเป็นนิตบิ คุ คล ถ้าการกระท�ำความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท�ำของบุคคลใด หรือไม่ส่ังการ
[๑๐๐]

พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๑๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
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behalf of the injured person, the Public Prosecutor may make a claim
together with the institution of a criminal action or may subsequently
file a motion when such criminal action is under trial by the Court of
First Instance, without precluding the injured person’s right to file a
motion for making an additional claim for lost property or value under
the Criminal Procedure Code before the Court renders judgment.
In the case where no application is made for compensation
for lost property or value under paragraph one, if the Court renders
judgments punishing the accused, the Court may, in the criminal
judgment, order the accused to compensate the injured person for
the lost property or value as the Court deems appropriate. Such order
does not prejudice the injured person’s right to institute a civil action
against the accused for claiming a deficient amount in relation to the
lost property or value.
Section 131.100 Any person who confiscates a work permit or
identification card of a foreigner shall be liable to imprisonment for a
term not exceeding six months or a fine of ten thousand to one hundred
thousand baht or to both.
In the case where a foreigner agrees to have any person kept
the work permit or document under paragraph one, such person must
agree and facilitate the foreigner to access such document at all times
as requested by the foreigner and in the case of violation, he or she
shall be liable to the same penalty as the offence under paragraph one.
Section 132. In the case where the offender is a juristic person,
if the commission of the offence by such juristic person has resulted
from the instruction or an action of any person or failure to give an
instruction or failure to take action required to be done as a duty of
100
Section 131, amended and added by the Foreigners’ Working Management Emergency
Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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หรือไม่กระท�ำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท�ำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สำ� หรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๓๓ บรรดาความผิดตามพระราชก�ำหนดนีท้ มี่ โี ทษปรับสถานเดียว
นอกจากความผิดตามมาตรา๑๐๑ ให้อธิบดีหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอำ� นาจเปรียบเทียบ
ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีส�ำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น [๑๐๑]
ในกรณีทมี่ กี ารสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท�ำความผิด
ตามพระราชก�ำหนดนี้ที่มีโทษอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะท�ำการเปรียบเทียบได้ และบุคคลนั้น
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรือ่ งให้อธิบดีหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระท�ำผิดได้ช�ำระเงินค่าปรับตามจ�ำนวนที่เปรียบเทียบภายในเวลา
ทีก่ ำ� หนดแต่ไม่เกินสามสิบวันแล้ว ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา

[๑๐๑]
มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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a director, a manager or any person responsible for the operation of
such juristic person, such person shall also be liable to the penalty as
provided for such offence.
Section 133. All offences under this Emergency Decree by
which the penalty is a fine, except for the offence under Section 101,
the Director-General or Provincial Governor shall have the power to
settle a case by fine as follows:
(1) the Director-General for an offence occurring in Bangkok;
(2) Provincial Governor for an offence occurring in such
province101
In the case where there is an inquiry, if the inquiry official finds
that any person has committed an offence under this Emergency Decree
carrying the penalty in respect of which settlement is permissible and
such person agrees to the settlement, the inquiry official shall refer the
matter to the Director-General or Changwat Governor, as the case may
be, within seven days as from the date of such person’s agreement to
the settlement.
Upon payment of a fine by the offender, in an amount required
for the settlement, within the specified time not exceeding thirty days,
the case shall be deemed to have been extinguished under the Criminal
Procedure Code.

101
Section 133 paragraph one, amended and added by the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree (The 2nd Edition), B.E. 2561.
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บทเฉพาะกาล
________________
มาตรา ๑๓๔ ในระหว่างที่ยังมิได้มีประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ ให้
นายทะเบี ย นอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วท� ำ งานใด ๆ ได้ เว้ น แต่ ง านที่ ก� ำ หนดใน
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๑๓๕ คนต่ า งด้ า วผู ้ ใ ดได้ รั บ ใบอนุ ญ าตท� ำ งานหรื อ ได้ รั บ
การผ่อนผันให้ท�ำงานตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
อยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชก�ำหนดนีใ้ ช้บงั คับ ให้ถอื ว่าได้รบั ใบอนุญาตท�ำงานหรือได้รบั
การผ่อนผันให้ท�ำงานตามพระราชก�ำหนดนี้ใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตท�ำงานนั้น
มาตรา ๑๓๖ นายจ้างผู้ใดได้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับตน
ในประเทศตามพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ด�ำเนินการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับตนเองในประเทศได้ต่อไป
มาตรา ๑๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศตามพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
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TRANSITORY PROVISIONS

________________
Section 134. While the Notification under Section 7 has not
been issued, the Registrar may grant foreigners permission for engaging in
any work except the work prescribed in the Royal Decree issued under
Section 6 of the Foreigners’ Working Act, B.E. 2521 (1978).
Section 135. Any foreigner who has been granted a work permit
or has been granted, as a matter of relaxation, permission for working
under the Foreigners’ Working Act, B.E. 2551 (2008) on the date prior
to the date on which this Emergency Decree comes into force shall be
deemed to have been granted a work permit or granted, as a matter of
relaxation, permission for working under this Emergency Decree.
Work permits issued under the Notification of the National
Executive Council No. 322, dated 13th December, B.E. 2515 (1972) shall
continue to be valid until the expiry thereof.
Section 136. Any employer who has been granted permission
for bringing foreigners for working with him in the country under
the Emergency Decree on the Bringing of Foreigners for Working with
Employers in the Country, B.E. 2559 (2016) may continue the bring of
foreigners for working with him in the country.
Section 137. Any person who has been granted a permit for
bringing foreigners for working with employers in the country under
the Emergency Decree on the Bringing of Foreigners for Working with
Employers in the Country, B.E. 2559 (2016) prior to the date on which
this Emergency Decree comes into force shall be deemed to have been

125

พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานตามพระราชก�ำหนดนี้
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
ตามวรรคหนึ่งประสงค์จะน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศภายหลัง
จากวั น ที่ พ ระราชก�ำ หนดนี้ ใช้ บั ง คั บ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชก�ำ หนดนี้ ก ่ อ นน� ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
มาตรา ๑๓๘ บรรดาค�ำขอที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นค�ำขอที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชก�ำหนดนี้ และให้อธิบดีเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบค�ำขอที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชก�ำหนดนี้ให้ครบถ้วน
มาตรา ๑๓๙ บรรดาค�ำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
ค�ำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชก�ำหนดนี้
มาตรา ๑๔๐ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ ความรับผิด ทรัพย์สิน และ
หนี้ สิ น ของกองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก รตาม
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granted a permit for bringing foreigners for working under this Emergency
Decree.
In the case where the person who has been granted a permit
for bringing foreigners for working with employers in the country under
paragraph one intends to bring foreigners for working with employers
in the country after the date on which this Emergency Decree comes
into force, such person must comply with this Emergency Decree before
bringing foreigners for working with employers in the country.
Section 138. All applications submitted under the Foreigners’
Working Act, B.E. 2551 (2008) and the Emergency Decree on the Bringing
of Foreigners for Working with Employers in the Country, B.E. 2559 (2016)
prior to the date on which this Emergency Decree comes into force shall
be deemed to be the applications submitted under this Emergency
Decree and the Director-General shall completely require supporting
documents or evidence provided under this Emergency Decree.
Section 139. All appeals submitted under the Foreigners’ Working
Act, B.E. 2551 (2008) and the Emergency Decree on the Bringing of
Foreigners for Working with Employers in the Country, B.E. 2559 (2016)
prior to the date on which this Emergency Decree comes into force shall
be deemed to be the appeals submitted under this Emergency Decree.
Section 140. All affairs, money, rights, liabilities, property, and
debts of the Fund for the Repatriation of Foreigners from the Kingdom
under the Foreigners’ Working Act, B.E. 2551 (2008) shall be transferred
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พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นของกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชก�ำหนดนี้
มาตรา ๑๔๑ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๗
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก�ำหนดนี้ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยต�ำแหน่งตามมาตรา ๗๘
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามพระราชก� ำ หนดนี้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่
วันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔๓ ลูกจ้างซึ่งถูกหักเงินค่าจ้างและน�ำส่งเข้ากองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ และเดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้มีสิทธิได้รับเงินที่ถูกหักไว้
คืนภายในสองปีนับจากวันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม่ขอรับเงินคืน
ภายในเวลาที่ก�ำหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
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to the Foreigners’ Working Management Fund under this Emergency
Decree.
Section 141. In the initial period, the Foreigners’ Working
Management Policy commission shall consist of ex officio members
under Section 17 for performing duties under this Emergency Decree pro
tempore until the appointment of members representing employees’
organisations and qualified members is made under this Emergency
Decree, provided that this shall not be later than one hundred twenty
days as from the date on which this Emergency Decree comes into force.
Section 142. In the initial period, the Committee of the
Foreigners’ Working Management Fund shall consist of ex officio members
under Section 78 for performing duties under this Emergency Decree pro
tempore until the appointment of qualified members is made under
this Emergency Decree, provided that this shall not be later than one
hundred twenty days as from the date on which this Emergency Decree
comes into force.
Section 143. An employee whose wages have been deducted
and remitted into the Fund for the Repatriation of Foreigners from the
Kingdom under the Foreigners’ Working Act, B.E. 2551 (2008) prior to
the date on which this Emergency Decree comes into force and who
has left the Kingdom at his own expenses shall be entitled to a return
of the deducted money within two years as from the date of leaving
the Kingdom. In the absence of a request for a return thereof within
the specified time, such money shall vest in the Fund.
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มาตรา ๑๔๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีพ่ ระราชก�ำหนดนีใ้ ช้บงั คับ และเป็นความผิดทีส่ ามารถ
เปรียบเทียบได้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานแต่งตัง้
ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับมีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิด
ที่เกิดขึ้นนั้นได้
บรรดาความผิดตามพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีพ่ ระราชก�ำหนดนีใ้ ช้บงั คับ และเป็นความผิด
ที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้
มาตรา ๑๔๕ บรรดากฎหรือค�ำสั่งใด ๆ ที่ได้ออกหรือสั่งโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามความพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัตกิ าร
ท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้
ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเพียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับพระราชก�ำหนดนี้ จนกว่า
จะมีกฎหรือค�ำสั่งใด ๆ ที่ออกตามพระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
130

Section 144. All offences under the Foreigners’ Working Act,
B.E. 2551 (2008) which have occurred prior to the date on which this
Emergency Decree comes into force and which are capable of settlement
may be settled by the Settlement Committee appointed by the
Minister of Labour under Section 56 of the Foreigners’ Working Act, B.E.
2551 (2008) prior to the date on which this Emergency Decree comes
into force.
All offences under the Emergency Decree on the Bringing of
Foreigners for Working with Employers in the Country, B.E. 2559 (2016)
which have occurred prior to the date on which this Emergency Decree
comes into force and which are capable of settlement may be settled
by the Director-General of the Department of Employment or Changwat
Governor as provided under Section 61 of the Emergency Decree on
the Bringing of Foreigners for Working with Employers in the Country,
B.E. 2559 (2016).
Section 145. All by-laws or orders issued or given by virtue
of the provisions of the Foreigners’ Working Act, B.E. 2521 (1978), the
Foreigners’ Working Act, B.E. 2551 (2008) and the Emergency Decree on
the Bringing of Foreigners for Working with Employers in the Country,
B.E. 2559 (2016) as in force on the date prior to the date on which this
Emergency Decree comes into force shall remain in force insofar as they are
not contrary to or inconsistent with this Emergency Decree until by-laws
or orders issued under this Emergency Decree come into force.
Countersigned by:
General Prayut Chan-o-cha
Prime Minister
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อัตราค่าธรรมเนียม
______________
(๑) ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ฉบับละ 		

๒๐,๐๐๐ บาท

(๑/๑) [๑๐๒] ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๐ ครั้งละ 		

๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) การต่ออายุใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ครั้งละ 		

๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ฉบับละ 		

๑๐,๐๐๐ บาท

(๔) [๑๐๓] (ยกเลิก)
(๕) [๑๐๔] (ยกเลิก)
(๖) [๑๐๕] (ยกเลิก)
(๗) [๑๐๖] (ยกเลิก)
(๘) ใบอนุญาตท�ำงาน ฉบับละ 				

๒๐,๐๐๐ บาท

(๙) การต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน ครั้งละ 			

๒๐,๐๐๐ บาท

หรือการขยายระยะเวลาการท�ำงาน
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาตท�ำงาน ฉบับละ 			
[๑๐๒]
อัตราค่าธรรมเนียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๐๓]
อัตราค่าธรรมเนียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๐๔]
อัตราค่าธรรมเนียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๐๕]
อัตราค่าธรรมเนียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๐๖]
อัตราค่าธรรมเนียม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓,๐๐๐

บาท

(๑/๑) เพิ่มโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(๔) ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(๕) ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(๖) ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(๗) ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
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RATES OF FEES
______________
(1) Permits for bringing foreigners for working

20,000

Baht each

(1/1)102 Annual Fee under Section 30

10,000

Baht per time

20,000

Baht each time

10,000

Baht each

20,000

Baht each

20,000

Baht each

3,000

Baht each

(2) Renewal of a permit for bringing
foreigners for working 			
(3) Substitutes for permits for bringing
foreigners for working 			
(4)103 (Repealed)
(5)104 (Repealed)
(6)105 (Repealed)
(7)106 (Repealed)
(8) Work permits 				
(9) Renewal of work permits or extension
of the working period			
(10) Work permit substitutes			

102
The fee rate (1/1) added by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
103
The fee rate (4) repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
104
The fee rate (5) repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
105
The fee rate (6) repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
106
The fee rate (7) repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (The
2nd Edition), B.E. 2561.
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(๑๑) [๑๐๗] (ยกเลิก)
(๑๒) การจ้างคนต่างด้าว คนละ 				

๒๐,๐๐๐ บาท

(๑๓) ค่ายื่นค�ำขอ ฉบับละ 				

๑,๐๐๐

บาท

(๑๔) การรับรองส�ำเนาเอกสาร
(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) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

		

ในการออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียม จะก�ำหนดค่า

ธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยค�ำนึงถึงสาขาอาชีพ หรือสาขาอาชีพและท้องทีท่ ำ� งานของ
คนต่างด้าวก็ได้

อัตราค่าธรรมเนียม (๑๑) ยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
[๑๐๗]
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(11)107 (Repealed)
(12) Employment of foreigners 		

20,000

Baht for each foreigner

(13) Application fee 			

1,000

Baht each

(14) Certification of copies of documents				
		

(a) Thai language			

50

Baht per page

		

(b) Foreign language 		

100

Baht per page

(15) Issuance of certificates
		

(a) Thai language			

500

Baht per page

		

(b) Foreign language 		

1,000

Baht per page

(16) Foreign language translation 		

1,000

Baht each

(17) Other fees 				

1,000

Baht each

In issuing the Ministerial Regulations prescribing fees, different
fees may be prescribed by reference to occupational lines or
occupational lines together with work locations of foreigners.

107
The fee rate (11) repealed by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree
(The 2nd Edition), B.E. 2561.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่
พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนดการน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทบัญญัตทิ ไี่ ม่ครอบคลุม
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ท�ำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ หากไม่มกี ารแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงานเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้สามารถท�ำการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยาและการ
ใช้บงั คับกฎหมาย รวมทัง้ การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวได้ทงั้ ระบบ อันจะเป็นการสร้างความมัน่ คงทางด้าน
แรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึง่ เป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�ำเป็นรีบด่วน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
ชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว[๑๐๘]
ข้อ ๑ ให้มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๒ แห่ง
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
[๑๐๘]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง/หน้า ๒๑/๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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Note :- The reason for the promulgation of this Emergency
Decree is that the Foreigners’ Working Act, B.E. 2551 (2008) and the
Emergency Decree on the Bringing of Foreigners for Working with
Employers in the Country, B.E. 2559 (2016) contain provisions that do
not cover the management of foreigners’ working for the whole system;
as a result, the problem of foreign labours cannot be solved effectively.
If the problem is not resolved urgently, it will affect the stability in
labour, economy and society of the country. Therefore, to enable to
create systematization, prevention, protection, remedies, and
enforcement of laws, including promoting cooperation with relevant
sectors in the management of foreigners’ working for the whole system
that will create stability in labour, economy and society of the country
and be an unavoidable emergency for the benefit of maintaining
economic stability of the country, this Emergency Decree is enacted.
Order of the Head of the National Council for Peace and Order,
No. 33/2560 on Temporary Measures to Solve Problems in Foreigners’
Working Management.108
Article 1 Section 101, Section 102, Section 119, and Section
122 of the Emergency Decree on Foreigners’ Working Management, B.E.
2560 (2017) shall come into effect from 1 January 2018 onwards.

108
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ข้อ ๒ ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งด�ำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก�ำหนด
ในกรณีทคี่ นต่างด้าวผูใ้ ดมีความจ�ำเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
เพือ่ กลับไปยังประเทศต้นทางหรือเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ ประโยชน์ใน
การด�ำเนินการให้ถกู ต้องตามวรรคหนึง่ ให้คนต่างด้าวผูน้ นั้ ได้รบั ยกเว้นการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก�ำหนด
เป็นการชั่วคราวโดยการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		ข้ อ ๓ ห้ า มมิ ใ ห้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น การตามกฎหมายหรื อ ค� ำ สั่ ง นี้ ใ ช้ อ� ำ นาจใน
ต� ำ แหน่ ง โดยมิ ช อบ หรื อ กระท� ำ หรื อ ไม่ ก ระท� ำ การอย่ า งใดในต� ำ แหน่ ง โดย
เห็ น แก่ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใดแก่ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า มี ก ารกระท� ำ
การเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการของพนักงานเจ้าหน้าที่
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Article 2 Employers and aliens must hurry to complete correctly
under the Emergency Decree on Foreigners’ Working Management,
B.E. 2560 (2017) before 1 January 2018 in accordance with the rules,
procedures and conditions prescribed by the Minister of Labour.
In the case that any alien needs to leave the Kingdom to return
to the country of origin or to return to the Kingdom for the purpose
of correctly proceeding according to paragraph one, that alien shall be
exempted from implementing the travel in or out of the Kingdom under
the law on immigration in accordance with the rules and procedures
prescribed by the Minister of Labour temporarily by discussing with the
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior and the Royal Thai Police.
Article 3 The competent officials or government officers are
prohibited to involve with the implementation by this law or order
unlawfully use the authority of the position or to act or not to act
anything by the position for the benefit of assets or other benefits in
order to acquire assets or any other benefits for themselves or others.
In the event that it appears that there is an act of negligence, no action
or omission of an action of competent officials or government officers,
the supervisor who has the authority to order an appointment of that
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หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�ำนาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นด�ำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
ข้อ ๔ ให้กระทรวงแรงงานด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีค่ ำ� สัง่ นีใ้ ช้บงั คับตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และขั้นตอนในการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการค้ามนุษย์ และอ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินการแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนโดยให้กระทรวงแรงงานเสนอ
รายงานผลการด�ำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
ในการพิจารณาจัดท�ำร่างกฎหมายตามวรรคหนึง่ และอนุบญ
ั ญัตทิ อี่ อกตาม
ความในพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้
กระทรวงแรงงานรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องและน�ำมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๕ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งนี้ได้
ข้อ ๖ ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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government officer shall carry out civil, criminal and administrative
proceedings with that competent official or government officer rapidly
and decisively.
No 4 The Ministry of Labour must change or revise the
foreigner’s working management emergency decree to present to the
cabinet within one hundred and twenty days from the day this order
is effective and consider the criteria, method and the procedure in the
foreigner’s working management systematically or consistent with the
universal standard for the benefit in protecting human trafficking and
provide convenience in the procedure to related party in every sector.
The Ministry of Labour reports the progress to the prime minister every
month.
In the consideration to make the draft of the law in the paragraph one
and by-law issued in the foreigner’s working management emergency
degree B.E. 2560, the Ministry of Labour must listen to the opinion of
related party and take this into consideration.
No 5. In case it is deemed fit, the Prime Minister or the cabinet
might propose the National Council for Peace and Order to change this order.
No 6. This order is effective as of the 23rd June 2017.
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พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑[๑๐๙]
มาตรา ๒ พระราชก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๖๗ ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท�ำงานอยู่ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้
ใช้บังคับโดยคนต่างด้าวนั้นมีใบอนุญาตท�ำงานโดยชอบ ให้แจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชก�ำหนดนีใ้ ห้นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่
พระราชก� ำ หนดนี้ ใช้ บั ง คั บ โดยให้ อ ธิ บ ดี ก� ำ หนดวิ ธี ก ารแจ้ ง ที่ ส ามารถแจ้ ง ทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บงั คับแก่คนต่างด้าวประเภททีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
ให้คนต่างด้าวทีน่ ายจ้างได้ยนื่ ค�ำขอจ้างคนต่างด้าวท�ำงานและได้รบั หนังสือรับรองการ
เดินทางไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ในการขออนุญาตท�ำงานและการอนุญาตให้ท�ำงานตามพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้
ใช้บังคับอยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้จนกว่านายทะเบียน
จะมีค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตท�ำงานให้
[๑๐๙]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๒๙/๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

142

The foreigner’s working management emergency decree (No 2)
B.E. 2018309
Section 2 This decree is effective after the day announced in
the royal gazette.
Section 67. Any person employs a foreigner before the date
this Emergency Decree has come into force by which such foreigner has
the work permit shall notify, the Registrar, information under Section 13
of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree, B.E. 2560 as
amended by this Emergency Decree within sixty days as from the date
this Emergency Decree comes into force. The Director-General shall
prescribe the procedure for such notification via an electronic means
or other means to facilitate employers.
The provisions in paragraph one shall not apply to foreigners
under the type as prescribed in a notification by the Director-General.
A foreigner whom an employer has submitted an application for
employment of foreigner and has obtained the travel certificate to prove
his or her nationality in the Kingdom or the travel certificate to travel
out of the Kingdom under the Notification of the Ministry of Labour on
Criteria, Procedure and Condition in application for work and permission
to work under the Foreigners’ Working Management Emergency Decree,
B.E. 2560 before this Emergency Decree has come into force shall
continue to be in the Kingdom and work with the previous employer
until the Registrar orders otherwise not to issue the work permit.
109
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ในกรณีจ�ำเป็น รัฐมนตรีจะก�ำหนดระยะเวลาที่นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องด�ำเนินการตรวจสัญชาติหรือการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นในการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานต้องท�ำให้แล้วเสร็จก็ได้ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าทีย่ งั ท�ำไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้รฐั มนตรีดำ� เนินการทางวินยั
แก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน
มาตรา ๖๘ บรรดาประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ และการก�ำหนด
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๓/๑ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนด
นี้ที่ออกภายหลังวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ มิให้มีผลกระทบต่อคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใดอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ และให้
คนต่างด้าวดังกล่าวท�ำงานนั้นได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นอายุ และหาก
ประสงค์จะขออนุญาตท�ำงานต่อไป ให้ด�ำเนินการตามพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชก�ำหนดนี้
มาตรา ๖๙ บรรดาคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓/๑ แห่งพระราชก�ำหนดการ
บริ ห ารจั ด การการท� ำ งานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชก�ำหนดนีท้ ยี่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตให้ทำ� งาน ให้ทำ� งานได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๖๓/๑ วรรคสาม แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของ
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In the case of necessity, the Minister may prescribe the time
period by which the Registrar and competent official shall complete the
proceeding to prove the nationality or other proceeding as necessary in
granting permission to foreigners to work. In the case where the Registrar
or competent official fails to complete within the prescribed time period,
the Minister shall promptly undertake the disciplinary procedure against
the Registrar and competent official.
Section 68. All the Notifications of the Minister under Section
7 and the prescription of the Council of Ministers under Section 63 or
Section 63/1 of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree,
B.E. 2560 amended by this Emergency Decree which are issued after
the date this Emergency Decree has come into force shall not have an
impact on foreigners who have been permitted to work before the date
this Emergency Decree has come into force and such foreigners shall
continue to work until the expiration of the work permit. If he or she
wishes to apply to work, he or she shall undertake the process under
the Foreigners’ Working Management Emergency Decree, B.E. 2560
amended by this Emergency Decree.
Section 69 All the foreigners under Section 63/1 of the
Foreigners’ Working Management Emergency Decree, B.E. 2560 amended
by this Emergency Decree who have not been permitted to work shall
continue to work under a Ministerial Regulation under Section 63/1
paragraph three of the Foreigners’ Working Management Emergency
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คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อ
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ให้คนต่างด้าวนั้นยื่นค�ำขออนุญาตท�ำงานภายใน
หกสิบวันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงใช้บงั คับ และเมือ่ ได้ยนื่ ค�ำขออนุญาตท�ำงานแล้ว ให้
ท�ำงานได้ต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะไม่ออกใบอนุญาตท�ำงานให้
ระยะเวลาหกสิบวันตามวรรคหนึง่ รัฐมนตรีจะประกาศขยายออกไปตามที่
เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๗๐ มิให้น�ำมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง วรรคห้า และวรรคหก แห่ง
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชก�ำหนดนี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตาม
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐อยูก่ อ่ นวัน
ที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ และให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานประกอบ
ธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
นั้นจะสิ้นอายุ
มาตรา ๗๑ มิให้น�ำมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๙ แห่ง
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชก�ำหนดนี้มาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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Decree, B.E. 2560 amended by this Emergency Decree has been issued
and upon coming into force of such Ministerial Regulation, such foreigner
shall apply for permission to work within sixty days as from the date
the Ministerial Regulation has come into force. Upon submitting an
application for permission to work, foreigner shall continue to work until
the Registrar orders not to issue the work permit otherwise.
For the time period of sixty days under paragraph one, the
Minister may provide for extension as deemed appropriate.
Section 70. Section 30 paragraph one, paragraph five and
paragraph six of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree,
B.E. 2560 amended by this Emergency Decree shall not apply to licensees
to bring foreigners to work under the Foreigners’ Working Management
Emergency Decree, B.E. 2560 before this Emergency Decree has come
into force and the licensees to bring foreigners to work shall continue
to operate the business to bring foreigners to work until the expiration
of such license.
Section 71. The section 101, section 102 and section 119 of
the Foreigners’ Working Management Emergency Decree, B.E. 2560 and
the revision by this decree shall be applied until 1 July, 2018.
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มาตรา ๗๒ ให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงานรั ก ษาการตาม
พระราชก�ำหนดนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน นายจ้าง และคนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหลายประการ โดยมีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากและใช้ระบบอนุญาตเกินความจ�ำเป็น
ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังก�ำหนด
ความผิดและบทก�ำหนดโทษในอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ แม้การใช้แรงงานต่างด้าวโดยฝ่าฝืนบทบัญญัตติ ามพระราชก�ำหนดนีจ้ ะมิได้
กระท�ำโดยมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ก็ตาม ท�ำให้เกิดความตื่นตระหนกและส่งผล
กระทบต่อนายจ้างทัง้ ในภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคการค้าและอุตสาหกรรม จนกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดดังกล่าวโดยให้มีการใช้
ระบบอนุญาตเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นและก�ำหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบ
การน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน การท�ำงานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้า
ท�ำงาน ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวได้ทงั้ ระบบ รวมทัง้ ปรับปรุงอัตราโทษให้
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Section 72. The Minister of Labour shall have charge and control
of the execution of this Emergency Decree
Note: The reason for announcing this decree is that the
Foreigners’ Working Management Emergency Decree, B.E. 2560 specifies
the license receiver to bring foreigners to work. The employers and
foreigners had the duty to follow many laws with complicated procedure
and the license system is not necessary and does not follow the
Constitution of Thailand and the offence and the punishment is the
same as human trafficking. Even though the foreign labour violating this
decree has been performed in a way that is not human trafficking. This
causes panic and it would affect the employees in familial, agricultural,
SME and industrial sectors which would affect the economic and
the society of the country. Therefore, it is appropriate to revise the
mentioned decree by allowing only necessary license system and
specify the process in control and inspection of foreigners, working of
foreigners, recruiting foreigners so that it would be easier and more
convenient in order to promote the cooperation between related sectors
in the management of foreigners in the whole system and to revise the
punishment to be more appropriate. Moreover, the temporary measure
to postpone the time period to specify the punishment so that employers
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มีความเหมาะสม นอกจากนี้ โดยทีก่ ารด�ำเนินการตามมาตรการชัว่ คราวทีผ่ อ่ นผันระยะ
เวลาการใช้บังคับบทก�ำหนดโทษเพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวได้มีเวลาด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชก�ำหนดดังกล่าว ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้สิ้นสุดลง
เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึน้ อีกภายหลัง
ระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจที่จะ
หลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้
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and employees would have time to follow the mentioned decree
according to the order of the National Council for Peace and Order No
33/2560 governing the temporary measure to revise the difficulty in the
Foreigners’ Working Management dated 4 July 2017 has ended on 31
December, 2017 causing the mentioned problem to reoccur after the
postponement has ended. Therefore, it is an avoidable necessity for
the sake of maintaining the stability of the economy of the country so
this decree must be specified
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