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พระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อให้
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  และ  (๗)  ของมาตรา  ๔  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นคร้ังคราวเพื่อจัดหรือร่วมประชุม  แสดงความคิดเห็น  บรรยาย  หรือ
สาธิตในการประชุม  การอบรม  ดูงาน  หรือสัมมนา  หรือการแสดงศิลปะ  วัฒนธรรม  หรือการแข่งขันกีฬา  
หรือกิจกรรมอื่นใด  ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  ในการกําหนดดังกล่าว  คณะรัฐมนตรีจะกําหนด
ระยะเวลาและเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้  

(๗)  บุคคลซึ่งเข้ามาเพื่อประกอบการหรือลงทุนหรือเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถหรือทักษะสูง
อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๘)  ของมาตรา  ๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๘)  ผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 

มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในบทนิยามคําว่ า  “การนํ าคนต่ างด้ าวมาทํ างาน”  และ 
คําว่า  “ทํางาน”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““การนําคนต่างด้าวมาทํางาน”  หมายความว่า  การดําเนินการใด ๆ  เพื่อนําคนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อทํางาน 

“ทํางาน”  หมายความว่า  การประกอบอาชีพใด ๆ  ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่  แต่ไม่รวมถึง 
การประกอบธรุกิจของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน”  และ
คําว่า  “ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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““ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนํา 
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

“ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๕/๑ การใดที่พระราชกําหนดนี้บัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีกําหนด  การออกกฎกระทรวงหรือการกําหนดนั้น  
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  และ 
ต้องกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน 

ในกรณีที่พระราชกําหนดนี้บัญญัติให้ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งให้อธิบดี  นายทะเบียน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ  ให้อธิบดีกําหนดวิธีการแจ้งให้ผู้แจ้งสามารถดําเนินการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว   
โดยอาจทําเป็นหนังสือ  หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด  ที่ประชาชนสามารถดําเนินการได้
โดยไม่เกิดภาระเกินสมควร  และต้องกําหนดระยะเวลาท่ีอธิบดี  นายทะเบียน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องตอบรับการแจ้งนั้นไว้ด้วย” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้งานใด 
เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําก็ได้  โดยจะห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงความม่ันคงของชาติ  โอกาสในการประกอบอาชีพและ
วิชาชีพของคนไทย  การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย  และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จําเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ  รวมตลอดทั้งความผูกพันหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ในลักษณะถ้อยที 
ถ้อยปฏิบัติประกอบด้วย 

มาตรา ๘ ห้ามคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มี
สิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ 
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มาตรา ๙ ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวทํางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือ 
ให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑   แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย  
ให้กรมการจัดหางานประกาศรับคนหางานที่มีสัญชาติไทยและขึ้นทะเบียนผู้สมัครไว้  และให้เผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประจําทุกวัน 

ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเพื่อทํางานประเภทท่ีมีคนหางานท่ีมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียน 
เพื่อทํางานในประเภทและท้องที่เดียวกันไว้กับกรมการจัดหางาน  ถ้าจํานวนคนทํางานดังกล่าวมีตั้งแต่ 
ห้าคนข้ึนไป  ให้จ้างคนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ  ทั้งนี้  เว้นแต่จะชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยจะกําหนด 
เป็นค่าธรรมเนียมต่อจํานวนคนต่างด้าวที่มิได้เป็นไปตามที่กําหนดตามวรรคสองก็ได้ 

การนับจํานวนคนต่างด้าวตามวรรคสอง  ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่ ได้ รับอนุญาตให้ทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๓/๑ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ต้องชําระ 

ความในมาตรานี้จะใช้บังคับแก่งานใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”  
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 

คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางาน  ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของ 

คนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเม่ือคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน   
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ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน  พร้อมทั้งระบุเหตุแห่ง 
การออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๔ ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคง

หรือเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรภายใต้เง่ือนไขใด ๆ  หรือจะยกเว้นไม่จําต้องปฏิบัติ
ตามพระราชกําหนดนี้ในกรณีใด ๆ  ก็ได้” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การหักหลักประกัน  การเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน  การเรียกหลักประกันเพิ่ม  การวางหลักประกันเพิ่ม  และการรับหลักประกันคืน  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว  พ.ศ. ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐ ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา  ๒๖  ให้มีอายุห้าปีนับแต่ 
วันที่ออกใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  แต่ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายปีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 



หน้า   ๓๔ 
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ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าว 
มาทํางาน  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และเม่ือได้ย่ืนคําขอดังกล่าวแล้ว   
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากอธิบดี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี  ภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันเร่ิมต้นระยะเวลาของปีที่สองของอายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานนั้นและของปีต่อไป  โดยจะ
ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว  ให้แจ้ง 
นายทะเบียนทราบพร้อมสําเนาหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น 

ถ้าผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคห้า  อธิบดีจะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา  ๘๖  ก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานที่ประสงค์จะย้ายสํานักงานหรือ 
ตั้งสํานักงานชั่วคราวที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  ให้แจ้งต่อนายทะเบียน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

มาตรา ๓๔ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล  ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

มาตรา ๓๕ ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องแจ้งจํานวนและรายชื่อลูกจ้าง 
ซึ่งทําหน้าที่ เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี 
ประกาศกําหนด   

ผู้จัดการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องมีบัตรประจําตัว  พร้อมสําเนาใบอนุญาต 
นําคนต่างด้าวมาทํางาน  และสามารถแสดงความมีอยู่ของบัตรประจําตัวและใบอนุญาตดังกล่าว 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ 

บัตรประจําตัวต้องทําตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด” 
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มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๕  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจ
การนําคนต่างด้าวมาทํางาน  และไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกําหนดนี้  ให้ผู้รับอนุญาต 
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานย่ืนคําขอรับหลักประกันคืนต่ออธิบดี  เม่ืออธิบดีตรวจสอบแล้วพบว่า 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชกําหนดนี้  ให้แจ้งแก่ 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเป็นหนังสือเพื่อมารับหลักประกันคืน” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๑ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานจะนําคนต่างด้าวมาทํางานได้เฉพาะ 
เม่ือมีสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าว  พร้อมทั้งรายชื่อ  สัญชาติ  และ
เลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว  และนายจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน
หรือรับเหมาค่าแรง  และจะนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานได้เฉพาะตามจํานวนและตามรายชื่อดังกล่าว 

สัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด 
เม่ือจะนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน  ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานส่งสําเนาสัญญากับ

ผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าวตามวรรคหน่ึงให้นายทะเบียน  และในกรณีจําเป็นจะขอให้นายทะเบียน
รับรองสัญญาและความมีอยู่จริงของนายจ้างและงานของนายจ้างให้ก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นเม่ือนายทะเบียน
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ออกหนังสือรับรองให้  และเม่ือได้รับรายชื่อและเลขที่หนังสือเดินทาง
ของคนต่างด้าวที่จะมาทํางานแล้ว  ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานแจ้งข้อมูลตามวรรคหน่ึง 
ให้นายทะเบียนทราบและให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

เม่ือได้แจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนตามวรรคสามแล้ว  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน 
จะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวที่จะเข้ามาตามที่แจ้งไว้ตามวรรคสามก็ได้ 
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มาตรา ๔๒ ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ห้ามผู้รับอนุญาตให้นํา 
คนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางาน  เรียกหรือรับเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้างหรือคนต่างด้าว  เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนายจ้าง 
ตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๓ เม่ือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวส่งมอบให้นายจ้างแล้ว  
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ส่งมอบคนต่างด้าวให้นายจ้าง  ทั้ งนี้   
ตามรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๖   แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงผู้ใดประสงค์
จะนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ 
ที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ  ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบจํานวนประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่  
งานที่ประสงค์จะให้คนต่างด้าวมาทํา  และรายการอื่นตามที่อธิบดีกําหนด  ในกรณีที่ต้องชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑  ให้นายจ้างดําเนินการต่อไปเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  

ในกรณีที่ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือได้ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้นายจ้าง
ดําเนินการเพื่อให้ทราบชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาทํางาน  และ 
แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ และให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  ในการนี้  อธิบดีจะกําหนดให้นายจ้างที่นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานประเภท 
ที่กําหนดวางหลักประกันเพื่อประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้  การวาง
หลักประกัน  อัตราของหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การหักหลักประกัน  การเปล่ียนแปลง
หลักประกัน  การเรียกหลักประกันเพิ่ม  การวางหลักประกันเพิ่ม  และการรับหลักประกันคืน  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้าง  ให้นายจ้างจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ  โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด  และเก็บสัญญาจ้างงานไว้  ณ  ที่ทําการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้  และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้  ทั้งนี้  



หน้า   ๓๗ 
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เม่ือคนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ออกจากงาน  พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย  

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง
ที่ประสงค์จะนําคนต่างด้าวจากประเทศอื่นที่ประเทศไทยมิได้มีความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ 
ที่ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศตามวรรคหน่ึง” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙   แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ นายจ้างซึ่งเป็นผู้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนในประเทศจะเรียกหรือรับเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานจากคนต่างด้าวไม่ได้  เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน  ได้แก่  ค่าหนังสือเดินทาง  ค่าตรวจสุขภาพ  
ค่าใบอนุญาตทํางาน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นทํานองเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ให้นายจ้างหักได้ 
จากค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุด  หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด  โดยให้นายจ้างหักจากเงิน 
ที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่ายจริงได้  แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าว 
มีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน 

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงว่านายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ลูกจ้าง  และนายจ้าง
ได้ออกค่าเดินทางให้ก่อน  ให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามวรรคหนึ่งได้”  

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๓  
แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๐ เม่ือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวมาส่งมอบให้นายจ้าง
ตามมาตรา  ๔๓  แล้ว  ในกรณีที่ มีเหตุดังต่อไปนี้  ให้นายจ้างแจ้งให้ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว 
มาทํางานและนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

(๑) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าทํางาน 
(๒) คนต่างด้าวไม่ยินยอมทํางานกับนายจ้าง 
(๓) คนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ในกรณีที่มีเหตุตาม  (๑)  หรือ  (๓)  เฉพาะที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง  และคนต่างด้าวนั้น

ประสงค์จะทํางานกับนายจ้างรายอ่ืน  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานอาจจัดให้คนต่างด้าวทํางาน
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กับนายจ้างรายอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างไม่รับเข้าทํางาน  แต่ระยะเวลาการทํางานกับ
นายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางาน   

ในกรณีตาม  (๒)  เฉพาะที่เป็นความผิดของนายจ้าง  ให้นํามาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นประการใด  
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุตาม  (๑)  หรือ  (๒)  และคนต่างด้าวนั้นไม่ได้ทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน
กําหนดเวลา  ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  และให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานจัดส่งคนต่างด้าวนั้น
กลับไปยังประเทศต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาการทํางานกับนายจ้างรายใหม่  และ 
ส่งหลักฐานการออกนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าวให้นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันส่งคนต่างด้าวนั้นกลับ  ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการดังกล่าวได้ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามวัน
นับแต่พ้นกําหนดเวลาการทํางานกับนายจ้างรายใหม่  และให้นายทะเบียนแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการเพื่อให้มีการส่งคนต่างด้าวนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรโดยเร็ว  ในกรณีเช่นนั้นผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ไม่เกินอัตรา
ที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ส่งหลักฐานการออกนอกราชอาณาจักร 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคห้า  ให้ชําระค่าปรับทางปกครองต่อนายทะเบียนวันละหนึ่งพันบาท 
ต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  แต่ไม่เกินสองหม่ืนบาทต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน 

มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวที่ทํางานกับนายจ้างตามมาตรา  ๔๓  หรือมาตรา  ๔๖  ถ้าออกจากงาน
ก่อนครบสัญญาจ้าง  จะทํางานกับนายจ้างอื่นใดมิได้  เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออก
จากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง  หรือได้ชําระค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้ว  ในกรณีเช่นนั้น 
ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้ใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตทํางานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปล่ียน
นายจ้าง 
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ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการนําคนต่างด้าวนั้นมาทํางานคํานวณ 
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นทํางานไปแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง  และออกจากงาน 
ในระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่ 

มาตรา ๕๒ คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา  ๕๑  ต้องทํางานกับนายจ้าง 
รายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ เลิกทํางานกับนายจ้างรายเดิม  และในกรณีที่คนต่างด้าวนั้น 
ทํางานประเภทท่ีนายจ้างต้องวางหลักประกันตามมาตรา  ๔๖  นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกัน 
ต่ออธิบดีตามมาตรา  ๔๖  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น 

มาตรา ๕๓ คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา  ๕๑  หรือคนต่างด้าว 
ซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ทํางานกับนายจ้างรายอื่นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๕๒   
ให้ ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน  หรือ 
พ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๕๒  แล้วแต่กรณี  และให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
ของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ให้ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตาม 
มาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๕๒  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
กลับไปยังประเทศต้นทาง  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๘  
แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๕ เม่ือคนต่างด้าวที่ทํ างานกับนายจ้างตามมาตรา  ๔๓   หรือมาตรา  ๔๖   
ทํางานจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือสัญญาจ้างแล้ว  
ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา  ๔๖  หรือ
มาตรา  ๕๒  จัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง  เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาจ้างหรือ 
คนต่างด้าวนั้นจะทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๕๒ 
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ให้นําความในมาตรา  ๕๐  วรรคห้าและวรรคหก  มาใช้บังคับแก่การจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเลิกประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางาน  
ให้นายทะเบียนคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเม่ือผู้รับอนุญาตดังกล่าว 
แสดงหลักฐานว่าได้ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสองปีนับแต่วันที่ 
เลิกประกอบธุรกิจ  เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานยังไม่สามารถ
แสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับต่อนายทะเบียนได้  ให้หลักประกันนั้นตกเป็นของกองทุนเพื่อใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานแสดง
หลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับได้เพียงบางส่วนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีคืนหลักประกัน 
ให้ตามอัตราส่วนและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทํางานตามความในหมวดน้ี  และต้องถูกส่งตัวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น  ให้หน่วยงานท่ีดําเนินการส่งคนต่างด้าว
กลับไปยังประเทศต้นทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับจาก 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างที่วางหลักประกันได้ 

ในกรณีที่ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลา 
ที่หน่วยงานตามวรรคหน่ึงกําหนด  ให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้เพื่อคืนให้แก่
หน่วยงานที่ดําเนินการส่งคนต่างด้าวดังกล่าวกลับไปยังประเทศต้นทาง 

มาตรา ๕๗ คนต่างด้าวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว 
มาทํางานหรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๐  อาจเข้ามอบตัวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
เพื่ อขอให้จัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศ  และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ งอธิบดีมอบหมายดําเนินการจัดส่ง 
คนต่างด้าวนั้นกลับประเทศโดยเร็ว  และให้นําความในมาตรา  ๕๘ วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้าย 
ที่วางหลักประกันตามมาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๕๒  ไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง
ตามบทบัญญัติในส่วนนี้  เม่ือนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นคนต่างด้าวดังกล่าว  ให้ดําเนินการ
จัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง  
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ในการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหน่ึง  ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนไปก่อน  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือ
นายจ้างตามวรรคหน่ึงมาชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจําเป็นภายในเวลาที่กําหนด  ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้นําเงินมาชําระคืนภายในกําหนดเวลา   
ให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างดังกล่าว
ได้วางไว้ แล้วแต่กรณี 

เม่ือได้ดําเนินการหักหลักประกันตามวรรคสองแล้ว  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ รับอนุญาตให้นํา 
คนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างทราบโดยไม่ชักช้า” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  และ
มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๙ คนต่ างด้ าวซึ่ ง มีถิ่ นที่ อ ยู่ ในราชอาณาจักรห รือได้ รับอนุญ าตให้ เข้ ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่ วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่ งมิ ใช่ เพื่ อการท่องเที่ ยวหรือ 
การเดินทางผ่านราชอาณาจักร  จะทํางานได้ก็แต่เฉพาะงานที่ มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทําตาม 
มาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  และต้องได้รับใบอนุญาตทํางาน 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐  คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง   
ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อนายทะเบียน  และในกรณีที่มีนายจ้างแล้วให้ระบุชื่อนายจ้างด้วย  

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยจะกําหนดให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และใบอนุญาต
ทํางานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ  แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน  

ในกฎกระทรวงตามวรรคสามต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาต 
จนถึงวันที่ออกใบอนุญาตทํางานไว้ด้วยซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตทํางานให้ได้ภายในกําหนดเวลา  ให้รัฐมนตรีหรืออธิบดีดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ตามควรแก่กรณี  ในกรณีที่การไม่ออกใบอนุญาตทํางานนั้นเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็น 
การกระทําผิดวินัย  และให้มีการดําเนินการทางวินัยต่อไป 
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ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิทํางานที่มิได้มีประกาศ
ห้ามคนต่างด้าวทําตามมาตรา  ๗  วรรคหน่ึงได้ทุกชนิด 

มาตรา ๖๐ คนต่างด้าวซึ่ งอ ยู่นอกราชอาณาจักรผู้ ใดประสงค์จะขออนุญาตทํางาน 
ในราชอาณาจักร  อาจย่ืนคําขออนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

นายจ้างผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักร  จะย่ืน 
คําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน  พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวก็ได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทํางานและค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๑ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วน  หรือเป็นงานเฉพาะกิจ  ที่มีระยะเวลาทํางาน 
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน  จะทํางานนั้นได้เม่ือได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

งานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

คนต่างด้าวที่ทํางานตามวรรคหน่ึง  หากไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าว  อาจขอขยายเวลา 
ได้ไม่เกินสิบห้าวันโดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนครบกําหนดดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  และการออกหนังสือรับแจ้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒ เม่ือคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  หรือกฎหมายอื่น  ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  และในระหว่างที่ดําเนินการ  ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งทํางานไปพลางก่อนได้  โดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  

การออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคสอง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง  โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา  ๗  และใบอนุญาตทํางาน  ให้มีอายุเท่าระยะเวลา 
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตามกฎหมายนั้น 
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ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ทํางานได้รับการขยายระยะเวลาทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ  ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานนั้นต่อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  และให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตทํางาน 

มาตรา ๖๓ คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทํางาน
ตามประเภทท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
โดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ  ผลกระทบต่อสังคม  และมนุษยธรรม 

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ  ณ   
ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  แต่ได้รับ
อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง  อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๓/๒ 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ีได้รับ 
การผ่อนผัน  แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน  และให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้เท่าที่จําเป็น  
แต่ไม่เกินคร้ังละหนึ่งปี 

เม่ือนายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้คนต่างด้าวผู้ใดแล้ว  ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ 

ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ  ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งว่ายังมิได้
เนรเทศหรือส่งตัวกลับ  หรือไม่ได้ รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   
ให้นายทะเบียนมีอํานาจต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอจากคนต่างด้าวได้  
และเม่ือได้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานแล้ว  ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ” 

มาตรา ๒๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๓/๑  และมาตรา  ๖๓/๒  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖๓/๑ คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทํางานได้ 
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(๑) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๑๕  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๒) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗   
ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕  หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

(๓) คนต่างด้าวซึ่งได้ รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๔) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๑   
แต่คณะรัฐมนตรีจะกําหนดมิให้ทํางานบางประเภทหรือทําโดยมีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้  โดยให้คํานึงถึง 
ความม่ันคงของชาติ  ผลกระทบต่อสังคม  และมนุษยธรรม 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง  และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ 
ออกใบอนุญาตทํางาน  และให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้คราวละห้าปี  ทั้งนี้  บุคคลตาม  (๑)  (๓)  และ  
(๔)  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ทํางาน  สําหรับบุคคลตาม  (๒)  จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงใด  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา  ๖ 

มาตรา ๖๓/๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใด
หรือจําพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้นให้คนต่างด้าวผู้ใด
หรือจําพวกใดไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้คนต่างด้าวผู้นั้น
หรือจําพวกนั้นบรรดาที่มิใช่คนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๓/๑  ขออนุญาตทํางานได้  โดยคณะรัฐมนตรี 
จะกําหนดประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจทําได้ไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การขออนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง  และกฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขไว้ 
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ในใบอนุญาตทํางานด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่เกินสองปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔ คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย  ถ้าได้
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรอื่นใดทํานองเดียวกันที่อธิบดีกําหนด  อาจได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนให้ทํางานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลและ
ในท้องที่ที่กําหนดได้” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกวรรคสี่ของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๔/๑  และมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖๔/๑ คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  และไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา  ๑๐๑  เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตทํางาน  หรือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๓  ที่นายทะเบียน
อนุญาตให้ทํางานได้เป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่การออกใบอนุญาตทํางานจําเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพของคนต่างด้าวก่อน  ให้คนต่างด้าว
หรือนายจ้างของคนต่างด้าวนั้นนําคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ  ณ  สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๓/๑ 
มาตรา ๖๔/๒ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง  

สถานที่ทํางานของนายจ้าง  และลักษณะงานหลักที่ทํา  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้าทํางาน  และ
ต้องแจ้งทุกคร้ังที่เปลี่ยนนายจ้าง” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ภายใต้ บังคับมาตรา  ๖๓   และมาตรา  ๖๓/๑   การต่ออายุใบอนุญาตทํางานให้ต่อ 
ให้ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินคร้ังละสองปี  โดยให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น”  

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๘ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตทํางานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานและการออกใบแทนใบอนุญาตทํางานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  และมาตรา  ๗๔  
แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  เงินเพิ่มตามมาตรา  ๑๑  วรรคห้า  และมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  และค่าปรับทางปกครอง
ที่ปรับตามพระราชกําหนดนี้”  

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  และมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตตามมาตรา  ๒๖  ไม่ต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าว
มาทํางานตามมาตรา  ๓๐  หรือได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพิ่มตามพระราชกําหนดนี้   
ผู้ขออนุญาต  หรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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มาตรา ๙๓ ในกรณีที่อธิบดีได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพิ่มตามพระราชกําหนดนี้  
นายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”  
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน

ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๕ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  

มาตรา  ๖๓/๑  มาตรา  ๖๓/๒  หรือมาตรา  ๖๔  หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตทํางาน  ผู้ซึ่งขออนุญาตแทนคนต่างด้าว  
หรือผู้รับอนุญาตให้ทํางาน  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”  
มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ

การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  เข้าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าทํางานในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ

ให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้” 
มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร

จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“การใช้อํานาจตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องไม่ทําในลักษณะที่ทําให้คนต่างด้าวต้องหยุดทํางาน

เกินสมควรแก่เหตุ  หรือทําให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลงหรือทําในเวลากลางคืน 
โดยไม่จําเป็น” 

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทํางานหรือทํางาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้  และพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้คนต่างด้าว
ไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่  แต่คนต่างด้าวผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

จะหลบหนี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ  และให้นําตัวผู้ถูกจับ 
ไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที” 

มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๐/๑  ของหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๑๐๐/๑ อธิบดี  นายทะเบียน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ตอบรับการแจ้งภายใน
กําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๕/๑  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๓  แห่ง 
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๑ คนต่างด้ าวผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘  ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่ห้ าพันบาทถึง 
ห้าหม่ืนบาท  และเม่ือได้ชําระค่าปรับแล้ว  ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว  
เว้นแต่เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๓/๑ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือพยานในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ยินยอมเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการร่วมกําหนดแล้วแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ  และเมื่อได้ดําเนินการให้คนต่างด้าวนั้น
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คณะกรรมการร่วมตามวรรคสาม  ประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับที่คณะกรรมการร่วมกําหนดตาม 
วรรคสาม  ให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทําความผิด  การกระทําความผิดซ้ํา  และการป้องกัน
มิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหน่ึงคน 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และห้ามผู้นั้น 
จ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ 

มิให้ถือว่าผู้ซึ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผู้ รับคนต่างด้าวเข้าทํางานตามวรรคหนึ่ง 
มีความผิดในฐานะตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท” 
มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๑๐๗ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑  วรรคสอง  มาตรา  ๔๓  
หรือมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท”  

มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๙  และมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๙ ผู้จัดการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือลูกจ้างตามมาตรา  ๓๕   
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

มาตรา ๑๑๐ ผู้ ใดมิ ได้ เป็นลูกจ้างซึ่ งทํ าหน้ าที่ เก่ียวกับการนํ าคนต่างด้ าวมาทํ างานตาม 
มาตรา  ๓๕  แต่ได้ดําเนินการเก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

มาตรา ๔๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๐/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

“มาตรา ๑๑๐/๑ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดนําคนต่างด้าวไปเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างที่รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง  หรือนําคนต่างด้าวไปทํางานโดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงาน
หรือรับเหมาค่าแรง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ ใดนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างโดยไม่แจ้ง 
นายทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๑ ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างซึ่ งทําหน้าที่ เก่ียวกับ 
การนําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับสองเท่าของเงิน
หรือมูลค่าทรัพย์สินอย่างอื่นที่เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด  และให้ศาลส่ังให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือ
ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งกระทําความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว  
แล้วแต่กรณี   

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่งศาลภายใน
สามสิบวัน  เม่ือนายจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ  ให้อธิบดีหักหลักประกันของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของศาลก็ได้”  

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๓ นายจ้างผู้ ใดนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตนในประเทศ 
โดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

นายจ้างตามมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่งผู้ใดนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตน 
ในประเทศโดยไม่แจ้งตามมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

นายจ้างผู้ใดไม่อาจแสดงสัญญาจ้างงานเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบตามมาตรา  ๔๖  
วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 
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มาตรา ๕๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๓/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

“มาตรา ๑๑๓/๑ นายจ้างผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนหรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน
เม่ือคนต่างด้าวออกจากงานตามมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  หรือเม่ือมีเหตุตามมาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่ง  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๔ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนและ 
ปรับสองเท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้เกินกว่าอัตราที่กําหนด  
และให้ศาลส่ังให้นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว   

ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่งศาลภายในสามสิบวัน เม่ือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ  
ให้อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของศาลก็ได้  

มาตรา ๑๑๕ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๐  วรรคสี่  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท” 

มาตรา ๕๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๑๑๕/๑ ผู้ รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการจัดส่ง 
คนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา  ๕๐  วรรคห้า  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน” 

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๖  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๖ นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง 
ตามมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน”  

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๑๗  และมาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๕๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๙ คนต่างด้าวผู้ ใดทํางานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๑   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 

มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๙/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๑๑๙/๑ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔/๒  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท”  

มาตรา ๕๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๐  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๐ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท” 

มาตรา ๖๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๒๑  มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๔  
แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๖๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๗/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๑๒๗/๑ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๘  วรรคสี่  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท” 

มาตรา ๖๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวไว้  
 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้   
ผู้นั้นต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา 
ตามที่คนต่างด้าวร้องขอ  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง” 



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖๓ ให้ ยกเลิ กความในวรรคหนึ่ งของมาตรา  ๑๓๓   แห่ งพระราชกํ าหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๓ บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  นอกจากความผิด
ตามมาตรา  ๑๐๑  ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

(๑) อธิบดีสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น” 
มาตรา ๖๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“(๑/๑)  ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา  ๓๐   คร้ังละ   ๑๐,๐๐๐   บาท” 
มาตรา ๖๕ ให้ยกเลิก  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๖ ให้ยกเลิก  (๑๑)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชกําหนดการบริหารจัดการ

การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๗ ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางานอยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับโดยคนต่างด้าวนั้น

มีใบอนุญาตทํางานโดยชอบ  ให้แจ้งข้อมูลตามมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ให้นายทะเบียนทราบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  โดยให้อธิบดีกําหนดวิธีการแจ้งที่สามารถแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่เป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ย่ืนคําขอจ้างคนต่างด้าวทํางานและได้รับหนังสือรับรองการเดินทาง 

ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร  หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางาน  และการอนุญาต 
ให้ทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไว้แล้ว   
ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้จนกว่า 
นายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตทํางานให้ 
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ในกรณีจําเป็น  รัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาที่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
ดําเนินการตรวจสัญชาติหรือการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานต้องทําให้
แล้วเสร็จก็ได้  ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ยังทําไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้รัฐมนตรีดําเนินการทางวินัยแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน 

มาตรา ๖๘ บรรดาประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  และการกําหนดของคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๓/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ที่ออกภายหลังวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ   
มิให้มีผลกระทบต่อคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานใดอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  
และให้คนต่างด้าวดังกล่าวทํางานน้ันได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตทํางานจะส้ินอายุ  และหากประสงค์จะขอ
อนุญาตทํางานต่อไป  ให้ดําเนินการตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 

มาตรา ๖๙ บรรดาคนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๓/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน  
ให้ทํางานได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา  ๖๓/๑  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  และ 
เม่ือกฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว  ให้คนต่างด้าวนั้นย่ืนคําขออนุญาตทํางานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงใช้บังคับ  และเม่ือได้ย่ืนคําขออนุญาตทํางานแล้ว  ให้ทํางานได้ต่อไปจนกว่านายทะเบียน 
จะไม่ออกใบอนุญาตทํางานให้ 

ระยะเวลาหกสิบวันตามวรรคหน่ึง  รัฐมนตรีจะประกาศขยายออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา ๗๐ มิให้นํามาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  วรรคห้า  และวรรคหก  แห่งพระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 
มาใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  และให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว 
มาทํางานประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานน้ัน
จะสิ้นอายุ 
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มาตรา ๗๑ มิให้นํามาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 
มาใช้บังคับ  จนกว่าจะถึงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มาตรา ๗๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกําหนดการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน  นายจ้าง  และ 
คนต่างด้าว  มีหน้าที ่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ  โดยมีขั ้นตอนที่ยุ ่งยากและใช้ระบบอนุญาต 
เกินความจําเป็นไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อีกทั้งยังกําหนดความผิด
และบทกําหนดโทษในอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  แม้การใช้แรงงานต่างด้าว
โดยฝ ่าฝ ืนบทบ ัญญ ัต ิตามพระราช กําหนดนี ้จะม ิได ้กระทํ าโดยม ีล ักษณะเป ็นการค ้ามน ุษย ์ก ็ตาม   
ทําให้เกิดความต่ืนตระหนกและส่งผลกระทบต่อนายจ้างทั้งในภาคครัวเรือน  ภาคเกษตรกรรม  ภาคผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และภาคการค้าและอุตสาหกรรม  จนกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ  สมควรแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชกําหนดดังกล่าวโดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จําเป็น  
และกําหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน  การทํางานของ 
คนต่างด้าว  การรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน  ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วน 
ที ่เกี ่ยวข ้องในการบริหารจ ัดการการทํางานของคนต่างด ้าวได ้ทั ้งระบบ   รวมทั ้งปรับปรุงอ ัตราโทษ 
ให้มีความเหมาะสม  นอกจากนี้  โดยที่การดําเนินการตามมาตรการชั่วคราวที่ผ่อนผันระยะเวลาการใช้บังคับ 
บทกําหนดโทษเพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวได้มีเวลาดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชกําหนดดังกล่าว 
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๓/๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง 
ในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้สิ้นสุดลง 
เมื่อวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ส่งผลให้สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอีกภายหลังระยะเวลาผ่อนผัน
สิ้นสุดลง  จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี 


