
 

 

พระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ (สรุปบทที่ส าคัญ) 

 
มาตรา ๘  ห้ามคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือท างานนอกเหนือจากที่มีสทิธิจะท าได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี้ 
 
มาตรา ๙  ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวท างานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างานหรือให้คนต่างด้าวท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระ
ราชก าหนดนี ้
 
มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท างาน ต้องแจ้งให้นายทะเบยีนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จา้งและ
เมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบยีนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้ง 
ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วยความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภททีอ่ธิบดปีระกาศก าหนด 
 
มาตรา ๒๕   ห้ามผู้ใดโฆษณาการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจา้งในประเทศเว้นแต่เป็นผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน 
 
มาตรา ๒๖   ห้ามผู้ใดประกอบธุรกจิการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจา้งในประเทศ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบด ี

มาตรา ๔๑    ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานจะน าคนต่างด้าวมาท างานได้เฉพาะเมื่อมีสัญญาน าคนต่างด้าวมาท างานกับผู้ทีจ่ะเป็นนายจ้างของคนต่าง
ด้าว พร้อมทั้งรายชื่อสัญชาติ และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว และนายจ้างดังกล่าวตอ้งไม่เป็นผู้ประกอบกจิการ 
รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง และจะน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานได้เฉพาะตามจ านวนและตามรายชือ่ดังกล่าว 
 
มาตรา ๔๓    เมื่อผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานได้น าคนต่างด้าวส่งมอบให้นายจ้างแล้ว ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่ง
มอบคนต่างด้าวให้นายจา้ง ทั้งนี้ ตามรายการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๔๔   ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน ต้องใช้ชื่อ ค าแสดงชื่อ หรือค าอื่นใดในการประกอบธุรกจิวา่ “บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานใน 
 

มาตรา ๔๖    นายจา้งซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงผู้ใดประสงค์จะน าคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท างานในประเทศตามบันทึก
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ ให้แจ้งให้นายทะเบยีนทราบจ านวนประเทศ 
ที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู ่งานที่ประสงค์จะให้คนต่างด้าวมาท า และรายการอื่นตามที่อธิบดีก าหนดในกรณีที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ ให้นายจา้ง
ด าเนินการต่อไปเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 
 
มาตรา ๔๙     นายจ้างซ่ึงเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนในประเทศจะเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวกบัการน าคนต่างด้าวมาท างานจากคน
ต่างด้าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาต
ท างาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นท านองเดียวกนัตามที่อธิบดีประกาศก าหนดให้นายจา้งหักได้จากค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
โดยให้นายจ้างหกัจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน 
 

มาตรา ๕๑     คนต่างด้าวที่ท างานกับนายจา้งตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๖ถ้าออกจากงานก่อนครบสัญญาจา้ง จะท างากับนายจ้างอื่นใดมิได ้เว้นแต่จะ
พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือได้ช าระค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตท างานให้ใหมห่รือสลักหลังใบอนุญาตท างานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้าง 
ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จา่ยทั้งปวงในการน าคนต่างด้าวนั้นมาท างานค านวณตามสัดส่วนของระยะเวลาทีค่นต่างด้าวนั้นท างานไปแล้วความใน
วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง และออกจากงานในระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่ 
 
มาตรา ๕๒     คนต่างด้าวซ่ึงมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา ๕๑ ต้องท างานกับนายจ้างรายใหม่ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่เลิกท างานกับนายจา้งรายเดิม 
และในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นท างานประเภทที่นายจา้งต้องวางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ นายจ้างรายใหม่ตอ้งวางหลักประกัน 
ต่ออธิบดีตามมาตรา ๔๖ ภายในสิบหา้วนันับแต่วันที่จา้งคนต่างด้าวนั้น 

มาตรา ๕๕    เมื่อคนต่างด้าวที่ท างานกบันายจา้งตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๖ท างานจนครบก าหนดตามสัญญาการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจา้งใน
ประเทศหรือสัญญาจ้างแลว้ ให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๒ จัดส่งคนต่าง
ด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง เว้นแต่จะมีการต่ออาย ุสัญญาจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นจะท างานกับนายจา้งรายใหม่ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ 
 
มาตรา ๖๔/๒  ผู้รับอนุญาตให้ท างานมหีน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบยีนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ท างานของนายจา้ง และลักษณะงานหลักที่ท า 
ทั้งนี ้ภายในสิบห้าวันนบัแต่วันที่เขา้ท างาน และต้องแจ้งทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจา้ง 
 



 

 

 
 

บทก าหนดโทษ 
 
มาตรา ๑๐๑ คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท และเมื่อได้ช าระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้น
กลับออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยเร็ว เว้นแต่เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๓/๑ 
 
มาตรา ๑๐๒  ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนตา่งด้าวที่จ้างหนึ่ง
คนถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จา้งหนึ่งคน 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจา้งคนต่างด้าวท างานเป็นเวลาสามปีนับแตว่ันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษมิให้ถือวา่ผู้ซ่ึงอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกนั
กับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท างานตามวรรคหนึ่งมีความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 
 
มาตรา ๑๐๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  นายจ้างผู้ใดน าคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท างานกับตนในประเทศโดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาทนายจ้างตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งผู้ใดน าคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาท างานกับตนในประเทศโดยไม่แจ้งตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๑๓/๑  นายจ้างผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบยีนหรอืผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานเม่ือคนต่างด้าวออกจากงานตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม 
หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๕๐วรรคหนึ่ง แล้วแตก่รณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๔  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนและปรับสองเท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคน
ต่างด้าวหรือหกัไว้เกินกว่าอัตราที่ก าหนด และให้ศาลสั่งให้นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบใหแ้ก่คนต่างด้าว 
 
มาตรา ๑๑๕/๑  ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๕๐  
วรรคห้า หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๑๖  นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อ
คนต่างด้าวหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๑๙  คนต่างด้าวผู้ใดท างานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตวัของคนต่างด้าวไว ้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

 

 


