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พระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักรของคนตางดาว

เฉพาะในฐานะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลในคณะผูแทนทางทูต 

(๒) บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล 

(๓) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญ

พิเศษ 

(๔) คนรับใชสวนตัวซ่ึงเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําอยูกับบุคคลตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  หรือ  (๓) 

(๕) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจตามความตกลงที่ รัฐบาลไทยทําไว กับรัฐบาล

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๖) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษา  วัฒนธรรม  ศิลปะ   

การกีฬา  หรือกิจการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๗) บุคคลซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใด   

โดยจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยหรือไมก็ได 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คนตางดาว”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

“ทํางาน”  หมายความวา  การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงคคาจางหรือ

ประโยชนอื่นใดหรือไมก็ตาม 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตทํางาน 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  คนตางดาวซ่ึงไดรับใบอนุญาต 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  

และมาตรา  ๑๔  ใหทํางานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๑๕ 
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“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักร 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางาน

ของคนตางดาว 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน”  หมายความวา  อธิบดี และพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอแนะ 

ของอธิบดีเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมการจัดหางาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวน

คาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
การทํางานของคนตางดาว 

 

 

สวนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๗ งานใดที่คนตางดาวอาจทําไดในทองที่ใด  เมื่อใด  ใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง  โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ  โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและ 

ความตองการแรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้  จะกําหนดใหแตกตางกันระหวาง 

คนตางดาวทั่วไปกับคนตางดาวตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  ก็ได 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา  ๑๒ 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการจํากัดจํานวนคนตางดาวซ่ึงมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการ 

ที่จะเขามาทํางานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร  รัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาว 

ซ่ึงมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะเขามาทํางานตามประเภทหรือลักษณะที่กําหนดในราชอาณาจักรก็ได 

ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนด

และชําระคาธรรมเนียมกอนทําสัญญาจางไมนอยกวาสามวันทําการ 

ผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง  ตองเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของคาธรรมเนียมที่ตองชําระ 

 

สวนที ่ ๒ 

ใบอนญุาตทํางาน 
 

 

มาตรา ๙ หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงานตามมาตรา  ๗  และไดรับใบอนุญาต

จากนายทะเบียน  เวนแตคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย 

คนเขาเมืองเพื่อทํางานอันจําเปนเเละเรงดวนที่มีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน  แตคนตางดาวจะทาํงาน

นั้นไดเมื่อไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ 

ในการออกใบอนุญาต  นายทะเบียนจะกําหนดเง่ือนไขใหคนตางดาวตองปฏิบัติดวยก็ได 

ใบอนุญาต  การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนดเง่ือนไขตามวรรคสอง  ใหนายทะเบียน

ตองปฏิบัติก็ได 

มาตรา ๑๐ คนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมิใช

ไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน  และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๑ ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวซ่ึงอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางานในกจิการของ

ตนในราชอาณาจักร  จะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมแทนคนตางดาวนั้นก็ได 

การขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๒ ในการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น  ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการอนุญาตนั้น

ตอนายทะเบียนพรอมดวยรายละเอียดที่อธิบดีกําหนดโดยเร็ว 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหคนตางดาวนั้นภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในระหวางรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหคนตางดาวนั้นทํางานไปพลางกอนไดโดยไดรับ

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  จนถึงวันที่นายทะเบียนแจงใหมารับใบอนุญาต 

มาตรา ๑๓ คนตางดาวซ่ึงไมอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  เพราะเหตุดังตอไปนี้   

อาจขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบ

ตอสังคม 

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ  ณ  

ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 

(๒) เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง   

แตไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕   

หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  

ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕ 

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดไวดวยก็ได 
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การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔ คนตางดาวซ่ึงมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ

ประเทศไทย  ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายวาดวย 

คนเขาเมือง  อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

ในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนดได  ทั้งนี้  เฉพาะการทํางานภายในทองที่ที่อยูติดกับชายแดน

หรือทองที่ตอเนื่องกับทองที่ดังกลาว 

คนตางดาวซ่ึงประสงคจะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวพรอม

กับแสดงเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตอนายทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต  ใหนายทะเบียนระบุทองที่หรือสถานที่ที่อนุญาตใหทํางาน  ระยะเวลา 

ที่อนุญาตใหทํางาน   ประเภทหรือลักษณะงาน   และนายจางที่คนตางดาวนั้นจะไปทํางานดวย   

ทั้งนี้  ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตรานี้จะใชบังคับกับทองที่ใด  สําหรับคนตางดาวสัญชาติใด  เพื่อทํางานประเภท

หรือลักษณะใด  ในชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕ ลูกจางซ่ึงไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  

และมาตรา  ๑๔  เฉพาะงานที่กําหนดในกฎกระทรวง  ตองสงเงินเขากองทุนเพื่อเปนประกันคาใชจาย 

ในการสงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยใหนายจางมีหนาที่หักเงินคาจางจากลูกจางนั้น

และนําสงเขากองทุน 

จํานวนเงินที่ลูกจางตองสงเขากองทุน  การหักเงินคาจาง  และการนําสงเงินคาจางเขากองทุน

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  กําหนดเวลา  และอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ทั้งนี้  จํานวนและอัตราดังกลาวจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับลูกจางซ่ึงเปนคนตางดาวแตละสัญชาติ 

ก็ได  โดยคํานึงถึงคาใชจายในการสงลูกจางแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับลูกจางซึ่งมีหลักฐานใบรับตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง   

แสดงวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว  หรือมีหนังสือรับรองตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และลูกจาง
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ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของนายทะเบียนวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว  ทั้งนี้  เฉพาะลูกจางซ่ึงยัง

ไมเคยไดรับเงินคืนตามมาตรา  ๑๘  หรือยังไมเคยถูกสงกลับตามมาตรา  ๒๐ 

มาตรา ๑๖ เมื่อนายจางนําสงเงินคาจางของลูกจางผูใดเขากองทุนแลว  ใหนายทะเบียนออก

ใบรับใหแกนายจาง  โดยในใบรับนั้นอยางนอยตองระบุชื่อและเลขประจําตัวของลูกจางซ่ึงถูกหักคาจาง  

จํานวนเงินที่นําสง  และจํานวนเงินคางสง  และใหนายจางมอบใบรับใหแกลูกจางนั้นไวเปนหลักฐาน 

เมื่อลูกจางถูกหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนครบถวนแลว  ใหนายทะเบียนออกหนังสือ

รับรองใหแกลูกจางนั้นเพื่อเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่หนังสือรับรองตามวรรคสอง  สูญหายหรือเสียหาย  ลูกจางมีสิทธิขอรับใบแทนจาก

นายทะเบียน 

การออกใบรับตามวรรคหนึ่ง  การออกหนังสือรับรองตามวรรคสอง  และการออกใบแทน 

ตามวรรคสาม  ใหเปนไปตามแบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๗ นายจางซ่ึงไมนําสงเงินคาจางตามมาตรา  ๑๕  เขากองทุนหรือนําสงไมครบถวน  

ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินคาจางที่ไมไดนําสงหรือนําสงไมครบ 

มาตรา ๑๘ ลูกจางซ่ึงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเองมีสิทธิไดรับเงิน

คาจางของตนที่ถูกหักและนําสงเขากองทุนคืน  โดยย่ืนคํารองขอคืนตอนายทะเบียน  ณ  ดานตรวจคนเขาเมือง 

ที่ตนจะตองผานเพื่อกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  หรือมีหนังสือแจงการขอคืนไปยังนายทะเบียน 

การขอคืนเงินคาจางตามวรรคหนึ่ง  ลูกจางตองแนบหลักฐานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง   

ในกรณียังสงเงินเขากองทุนไมครบถวน  หรือหลักฐานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   

ในกรณีสงเงินเขากองทุนครบถวนแลว 

ใหนายทะเบียนมีหนาที่คืนเงินคาจางตามวรรคหนึ่งใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับคํารองหรือหนังสือแจงการขอคืน  แลวแตกรณี  ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินคาจางใหแกลูกจาง

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนคืนเงินพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแต

วันที่ครบกําหนดสามสิบวันดังกลาวจนถึงวันที่นายทะเบียนคืนเงินคาจางใหแกลูกจาง 

การคืนเงินคาจางและดอกเบี้ยตามมาตรานี้จะคืนเปนเงินสด  หรือเช็คระบุชื่อลูกจาง  หรือ 

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 
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มาตรา ๑๙ ลูกจางซ่ึงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเอง  ถามิไดขอรับเงิน

คาจางของตนที่ถูกหักและนําสงเขากองทุนคืนตามมาตรา  ๑๘  ภายในสองปนับแตวันที่กลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร  ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงินนั้นคืน  และใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน 

ในกรณีที่ลูกจางตามวรรคหนึ่งกลับเขามาในราชอาณาจักรและกลับเขาทํางานตามใบอนุญาต

เดิมที่ยังไมส้ินอายุ  หรือไดทํางานตามใบอนุญาตใหมอันเปนงานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

ความในมาตรา  ๑๕  แลวแตกรณี  ภายในสองปนับแตวันที่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ลูกจางนั้น 

ไมตองถูกหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนอีก  เวนแตเงินคาจางที่ลูกจางนั้นเคยถูกหักและนําสงเขากองทุน

ยังไมครบถวน  ใหนายจางหักเงินคาจางของลูกจางนั้นและนําสงเขากองทุนจนกวาจะครบถวน 

มาตรา ๒๐ เมื่อมีกรณีที่จะตองสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ใหกองทุนจายเงิน

ของกองทุนเปนคาใชจายในการสงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ลูกจางซ่ึงจะถูกสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรยังสงเงินเขากองทุนไมครบถวน   

ใหกองทุนจายเงินของกองทุนสมทบในสวนที่ขาด  เวนแตลูกจางนั้นเขามาทํางานในราชอาณาจักร 

ตามความตองการของนายจาง  นายจางนั้นตองรับผิดชอบในเงินจํานวนที่ลูกจางยังสงเขากองทุนไมครบถวน  

และใหกองทุนเรียกเก็บเงินสวนที่ยังขาดอยูนั้นจากนายจาง 

มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้  ใหมีอายุไมเกินสองปนับแตวันออก  

เวนแตใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา  ๑๒  ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหเขามา

ทํางานตามกฎหมายนั้น  ๆ 

อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมมีผลเปนการขยายระยะเวลาอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 

วาดวยคนเขาเมือง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๒  ไดรับการขยายระยะเวลาทํางาน 

ตามกฎหมายนั้น  ๆ  ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลาทํางานนั้นตอ 

นายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยเร็วและใหนายทะเบียนจดแจงการขยายระยะเวลานั้นลงใน

ใบอนุญาต 

มาตรา ๒๓ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํางานนั้นตอไป  ใหย่ืน 

คําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียน 
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เมื่อไดย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนไดจนกวา 

นายทะเบียนจะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาตใหตอไดคร้ังละไมเกินสองป  โดยใหกระทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อปองกัน

การต้ังถ่ินฐานของคนตางดาวในราชอาณาจักร  และกรณีคนตางดาวตามมาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  

ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานติดตอกันรวมแลวตองไมเกินส่ีป  เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนด 

เปนอยางอื่นเปนคราว  ๆ  ไป 

การขอตออายุและการตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรืออยู  ณ  สถานที่ทํางานในระหวาง

เวลาทํางานเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนไดเสมอ 

มาตรา ๒๕ ถาใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย  ใหผู รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองทํางานตามประเภทหรือลักษณะงาน  และกับนายจาง  ณ  

ทองที่หรือสถานที่และเง่ือนไขตามที่ไดรับอนุญาต 

ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน  นายจางทองที่หรือ

สถานที่ทํางาน  หรือเง่ือนไข  ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ หามมิใหบุคคลใดรับคนตางดาวเขาทํางาน  เวนแตคนตางดาวซ่ึงมีใบอนุญาต

ทํางานกับตนเพื่อทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไวในใบอนุญาต  ณ  ทองที่หรือสถานที่ 

ที่ระบุไวในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต  

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด  ๒ 

กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

 

มาตรา ๒๙ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในกรมการจัดหางาน  เรียกวา  “กองทุนเพื่อการสงคนตางดาว 

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร”  เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเก่ียวกับการสงลูกจาง  คนตางดาว  

และผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  

และกฎหมายวาดวยการเนรเทศ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๐ ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๘  วรรคสาม 

(๒) เงินที่นายจางนําสงเขากองทุนตามมาตรา  ๑๕ 

(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๑๗ 

(๔) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง 

(๕) เงินที่เรียกเก็บจากนายจางตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง 

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๗) เงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต 

ใหนําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

(๘) ดอกผลของกองทุน 

(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง 

เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๓๑ เงินของกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคาใชจายเก่ียวกับการสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) คืนใหแกลูกจางตามมาตรา  ๑๘  และเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดังกลาว 

(๓) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย 

วาดวยคนเขาเมือง 

(๔) เปนคาใชจายเก่ียวกับการสงผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย

วาดวยการเนรเทศ 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) เปนคาใชจายอันจําเปนตอการบริหารกองทุนซ่ึงตองไมเกินรอยละสิบของดอกผลของ

กองทุน 

(๖) เงินของกองทุนตามมาตรา  ๓๐  (๗)  และดอกผลของเงินดังกลาวใหใชเฉพาะเพื่อ

ประโยชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่เงินของกองทุนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุน

ใหแกกองทุนเปนคราว  ๆ  ตามความจําเปน 

มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  เปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปนรอง

ประธานกรรมการ  ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนกรมการปกครอง  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูแทน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานแรงงาน  การเงิน  การอุตสาหกรรม  และกฎหมาย   

เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาวเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนอาจแตงต้ังขาราชการกรมการจัดหางานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกิน

สองคน 

มาตรา ๓๓ กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตตอง 

ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   

มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงต้ังกรรมการกองทุน

ผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงต้ังอนุกรรมการกองทุนและการประชุมของ

คณะอนุกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง  หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินของ

กองทุนในแตละปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณคาใชจายอันจําเปนในการสงลูกจาง  คนตางดาว  หรือ 

ผูถูกส่ังเนรเทศแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๓) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนและตามแนวทาง

และลาํดับความสําคัญตาม  (๑) 

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เก่ียวของสําหรับทดรองใชจายในการ

สงลูกจาง  คนตางดาว  หรือผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การใชจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  

และการตรวจสอบภายในของกองทุน 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ

เพื่อใชในการสงลูกจาง  คนตางดาว  หรือผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  และการเบิก

จายเงินทดรองตาม  (๔) 

ขอกําหนด  ผลการพิจารณา  และระเบียบตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบตาม  (๕)  และ  (๖)  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 

มาตรา ๓๘ ใหกรมการจัดหางานจัดทําบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามระบบการบัญชีที่

กระทรวงการคลังไดวางไว 

มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน 

มาตรา ๔๐ ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  และใหกรมการจัดหางานเผยแพรงบการเงิน

ที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 
 

หมวด  ๓ 

คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางด าว   ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงาน   เปนประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมเเหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   
อัยการสูงสุด  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ผูแทนกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผูแทนองคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละไมเกินสามคน  
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซ่ึงมี 
ความเชี่ยวชาญดานแรงงาน  การอุตสาหกรรม  และกฎหมาย  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว   
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

การไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรนายจางและ
ผูแทนองคกรลูกจาง  และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายการทํางานของคนตางดาวตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  

ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ติดตาม  ดูแล  และประสานการทํางานของหนวยงานที่ เก่ียวของกับการทํางานของ 

คนตางดาวตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) กํากับการดําเนินงานของกรมการจัดหางานในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเปนไปตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๔๓ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งมี เ สียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา  ๔๓  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว 
 

 

มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว  ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงแรงงาน  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกรมพัฒนา
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ธุรกิจการคา  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ   

ผูแทนองคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง 

ไมเกินสามคน  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีแตงต้ังขาราชการของกรมการจัดหางานคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ   

และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

การไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรนายจางและ

ผูแทนองคกรลูกจาง  และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา  ๙  

มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๒๖  หรือไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๓  หรือ

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๘  ผูขอรับใบอนุญาต  ผูขออนุญาต  ผูรับใบอนุญาต  หรือผูถูกเพิก

ถอนใบอนุญาต  แลวแตกรณี  มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยทําเปนหนังสือย่ืน

ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ังดังกลาว 

ใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณพรอมทั้งเหตุผลในการมีคําส่ังไมออกใบอนุญาต  ไมอนุญาต   

ไมตออายุใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่ไดรับคําอุทธรณ  และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับ 

แตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

ในกรณีอุทธรณคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๓  ผูอุทธรณมีสิทธิทํางานไปพลางกอน 

ไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ 

มาตรา ๔๗ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคําส่ังทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอํานาจ

ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการทํา

คําส่ังทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม 
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หมวด  ๕ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดี  นายทะเบียน  และพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงรวมทั้งใหสงเอกสารหรือหลักฐาน 

(๒) เขาไปในสถานที่ใดในระหวางเวลาที่มีหรือเชื่อไดวามีการทํางานในกรณีที่มีเหตุอันควร

สงสัยวามีคนตางดาวทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมายเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

โดยตองมีหมายของศาล  เวนแตเปนการเขาไปในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงเวลาพระอาทิตยตก   

ในการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใด  ๆ  จากบุคคลที่รับผิดชอบ

หรือเกี่ยวของกับสถานที่ดังกลาวได 

มาตรา ๔๙ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 

มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดี  นายทะเบียนและพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบคนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาตอันเปนการ 

ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  และส่ังใหไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพรอมกับพนักงานเจาหนาที่  แตคนตางดาว 

ผูนั้นไมยินยอมหรือจะหลบหนี  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับคนตางดาวนั้นโดยไมตองมีหมายจับ  

และใหนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที  ในการนี้  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๘๑   

มาตรา  ๘๑/๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาใชบังคับกับการจับตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

เพื่อประโยชนในการชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการสอบสวน   รัฐมนตรีจะแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีความรูความชํานาญในการสอบสวนรวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได  ในกรณีเชนนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่

ชวยเหลือพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได 

การดําเนินการเกี่ยวกับการจับกุมตามวรรคสอง  และการรวมกันสอบสวนตามวรรคสาม   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมกันกําหนด 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๑ คนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาต  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  

หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่คนตางดาวซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามวรรคหนึ่งยินยอมเดินทางกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวนกําหนดซึ่งตองไมชากวาสามสิบวัน  พนักงาน

สอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดําเนินการใหคนตางดาวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ก็ได 

มาตรา ๕๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดทํางานอันเปนการฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดไวตามมาตรา  ๙  

มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๒๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแจงตอนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๒  หรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา  ๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท   

มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  และถาคนตางดาว 

นั้นไมมีใบอนุญาต  ผูกระทําตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอคนตางดาว 

ที่จางหนึ่งคน 

มาตรา ๕๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไมยอมใหขอเท็จจริง

หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๘  

ทั้งนี้  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๕๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากความผิดตามมาตรา  ๕๑  ใหคณะกรรมการ

เปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 
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คณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบและผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่

เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๗ ใหออกกฎกระทรวงกําหนดงานที่คนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา  ๗  ใหแลว

เสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ ยังไมมีกฎกระทรวงตามมาตรา  ๗  ใหนายทะเบียนอนุญาตใหคนตางดาว 

ทํางานใด   ๆ ได  เวนแตงานที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติ

การทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

มาตรา ๕๘ คนตางดาวผูใดไดรับใบอนุญาตหรือไดรับการผอนผันใหทํางานตามพระราชบัญญัติ

การทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหถือวา

ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตใหทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาตหรือการผอนผันนั้น 

ใบอนุญาตที่ออกใหตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๒๒  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕   

ใหใชไดตอไปตราบเทาที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ  และผูรับใบอนุญาตยังทํางานที่ไดรับอนุญาตนั้น 

มาตรา ๕๙ บรรดาคําขอและคําอุทธรณที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคน 

ตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนคําขอหรือคําอุทธรณที่ไดย่ืนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําส่ัง

ของรัฐมนตรีหรืออธิบดี  ซ่ึงไดออกหรือส่ังโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของ

คนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  (ฉบับที่  ๒)   
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พ.ศ.  ๒๕๔๔  และยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหใชบังคับไดตอไป

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  และใหถือเสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา  

กฎกระทรวง  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําส่ังของรัฐมนตรีหรืออธิบดีที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราคาธรรมเนียม 

(๑) ใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท 

(๒) การตออายุใบอนุญาต คร้ังละ ๒๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐  บาท 

(๔) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือ 
เพิ่มลักษณะงาน  นายจาง 
หรือทองที่หรือสถานที่ทํางาน 
ที่ไดรับอนุญาต  หรือเง่ือนไข 
ในการอนุญาต คร้ังละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๕) การจางคนตางดาวซ่ึงมิใช 
ชางฝมือหรือผูชํานาญการ รายละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๖) คาย่ืนคําขอ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม  จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดย
คํานึงถึงสาขาอาชีพหรือสาขาอาชีพและทองที่ทํางานของคนตางดาวก็ได 
 
 
 
 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทํางานของ 

คนตางดาวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.  ๒๕๒๑  ไมสอดคลองกับลักษณะการเคลื่อนยายแรงงาน

ในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน  และโดยที่แรงงานตางดาวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยขับเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ  กรณีจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบการทํางานของคนตางดาวใหเหมาะสมกับ

สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


