
พระราชบัญญตั ิ

การทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                          

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑  พระราชบัญญตันิี้เรียกวา “พระราชบัญญตักิารทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชบัญญตัิการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  

มาตรา ๔  พระราชบัญญตันิี้ไมใชบังคับกับการปฏิบตัหินาที่ในราชอาณาจักรของ
คนตางดาวเฉพาะในฐานะ ดังตอไปนี ้



(๑) บุคคลในคณะผูแทนทางทูต 

(๒) บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล 

(๓) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติและ

ทบวงการชํานญัพิเศษ 

(๔) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดนิทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําอยูกับ

บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) 

(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาทีห่รือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทาํไวกับ

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาทีห่รือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม 

ศิลปะการกีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหเขามาปฏิบตัหินาที่หรือภารกิจอยางหนึ่ง

อยางใดโดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยหรือไมก็ได  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้

“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

“ทํางาน” หมายความวา การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงค

คาจางหรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม 

“ใบอนญุาต” หมายความวา ใบอนุญาตทาํงาน 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาต 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ 

(๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔ ใหทํางานทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตาง

ดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตาง

ดาว 



“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

การทํางานของคนตางดาว 

“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี ้

“นายทะเบียน” หมายความวา อธบิดี และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

ตามขอเสนอแนะของอธิบดีเพ่ือออกใบอนญุาตและปฏบิตัิการอื่นตามพระราชบัญญตัินี ้

“อธิบด”ี หมายความวา อธบิดีกรมการจดัหางาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้ 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตนิี ้

ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกจิการอืน่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได  

หมวด ๑ 

การทํางานของคนตางดาว 

                          

สวนที่ ๑ 

บททั่วไป 

                        

มาตรา ๗  งานใดที่คนตางดาวอาจทาํไดในทองทีใ่ด เม่ือใด ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย

และความตองการแรงงานตางดาวที่จาํเปนตอการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะกาํหนดใหแตกตางกัน

ระหวางคนตางดาวทั่วไปกับคนตางดาวตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคบักับการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา ๑๒  

มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการจาํกัดจํานวนคนตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการที่จะเขามาทํางานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรจีะกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม



การจางคนตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะเขามาทํางานตามประเภทหรือลักษณะที่

กําหนดในราชอาณาจักรกไ็ด 

ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่

อธิบดีกําหนดและชําระคาธรรมเนียมกอนทําสัญญาจางไมนอยกวาสามวันทําการ 

ผูใดไมปฏิบัตติามบทบญัญตัิในวรรคสอง ตองเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของ

คาธรรมเนียมที่ตองชําระ  

สวนที่ ๒ 

ใบอนญุาตทํางาน 

                          

มาตรา ๙  หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และไดรับ

ใบอนญุาตจากนายทะเบียน เวนแตคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพ่ือทํางานอนัจําเปนเเละเรงดวนที่มีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวนั 

แตคนตางดาวจะทํางานนั้นไดเม่ือไดมีหนงัสือแจงใหนายทะเบียนทราบ 

ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกาํหนดเงื่อนไขใหคนตางดาวตองปฏิบตัิ

ดวยก็ได 

ใบอนญุาต การขอรับใบอนญุาต การออกใบอนญุาต และการแจงตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางในการกาํหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง ให

นายทะเบียนตองปฏิบัติก็ได 

มาตรา ๑๐  คนตางดาวซึง่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองมีถ่ินที่อยูใน

ราชอาณาจักรหรือไดรับอนญุาตใหเขามาในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคน

เขาเมืองโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑  ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางาน
ในกิจการของตนในราชอาณาจักร จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมแทนคนตาง

ดาวนัน้ก็ได 

การขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวธิีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา ๑๒  ในการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทาํงานในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมี

หนังสือแจงการอนุญาตนัน้ตอนายทะเบียนพรอมดวยรายละเอียดที่อธบิดีกําหนดโดยเร็ว 

เม่ือไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหคนตางดาวนัน้

ภายในเจ็ดวนันับแตวันทีไ่ดรับแจง 

ในระหวางรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหคนตางดาวนั้นทาํงานไปพลางกอน

ไดโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติามมาตรา ๒๔ จนถึงวันที่นายทะเบยีนแจงใหมารบัใบอนุญาต 

มาตรา ๑๓  คนตางดาวซึ่งไมอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุ

ดังตอไปนี้อาจขอรับใบอนญุาตตอนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความมั่นคงของ

ชาติและผลกระทบตอสังคม 

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไป

ประกอบอาชพี ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 

(๒) เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยคน

เขาเมืองแตไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

(๓) ถูกถอนสัญชาตติามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาตไิทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดไวดวยก็ได 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนญุาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔  คนตางดาวซึ่งมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติของประเทศที่มี
ชายแดนตดิกบัประเทศไทย ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานใน



ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนดได ทั้งนี้ เฉพาะการ

ทํางานภายในทองที่ที่อยูติดกับชายแดนหรือทองที่ตอเนื่องกับทองท่ีดงักลาว 

คนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางาน

ช่ัวคราวพรอมกับแสดงเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตอนายทะเบียนและชําระคาธรรมเนียม

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนระบุทองที่หรือสถานที่ที่อนญุาตใหทํางาน 

ระยะเวลาที่อนุญาตใหทาํงาน ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจางที่คนตางดาวนั้นจะไปทาํงาน

ดวย ทั้งนี้ ตามแบบและวิธกีารที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตรานี้จะใชบังคบักับทองท่ีใด สําหรับคนตางดาวสัญชาติใด เพ่ือ

ทํางานประเภทหรือลักษณะใด ในชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไป

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕  ลูกจางซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ 

(๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔ เฉพาะงานที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองสงเงินเขากองทุนเพื่อเปน

ประกันคาใชจายในการสงลูกจางนั้นกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร โดยใหนายจางมีหนาที่หักเงิน

คาจางจากลูกจางนั้นและนาํสงเขากองทุน 

จํานวนเงนิที่ลูกจางตองสงเขากองทุน การหักเงินคาจาง และการนาํสงเงินคาจาง

เขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กําหนดเวลา และอัตราตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวงทั้งนี้ จํานวนและอัตราดงักลาวจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับลกูจางซึ่งเปนคน

ตางดาวแตละสัญชาติก็ได โดยคํานึงถึงคาใชจายในการสงลูกจางแตละสัญชาติกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคบักับลูกจางซึ่งมีหลักฐานใบรับตามมาตรา ๑๖ วรรค

หนึ่งแสดงวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว หรือมีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

และลูกจางซึ่งปรากฏตามหลักฐานของนายทะเบียนวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว ทั้งนี้ 

เฉพาะลูกจางซึ่งยังไมเคยไดรับเงินคนืตามมาตรา ๑๘ หรือยังไมเคยถูกสงกลับตามมาตรา ๒๐  

มาตรา ๑๖  เม่ือนายจางนําสงเงินคาจางของลูกจางผูใดเขากองทุนแลว ใหนาย
ทะเบียนออกใบรับใหแกนายจาง โดยในใบรับนัน้อยางนอยตองระบุช่ือและเลขประจําตัวของ

ลูกจางซึ่งถูกหักคาจางจํานวนเงินที่นําสง และจาํนวนเงินคางสง และใหนายจางมอบใบรบัใหแก

ลูกจางนั้นไวเปนหลักฐาน 

เม่ือลูกจางถูกหักเงินคาจางเพ่ือนําสงเขากองทุนครบถวนแลว ใหนายทะเบียน

ออกหนังสือรับรองใหแกลูกจางนั้นเพื่อเปนหลักฐาน 



ในกรณีที่หนังสือรับรองตามวรรคสอง สูญหายหรือเสียหาย ลูกจางมีสิทธิขอรับ

ใบแทนจากนายทะเบียน 

การออกใบรับตามวรรคหนึ่ง การออกหนังสือรับรองตามวรรคสอง และการออก

ใบแทนตามวรรคสาม ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๗  นายจางซึ่งไมนําสงเงินคาจางตามมาตรา ๑๕ เขากองทุนหรือนําสง

ไมครบถวนตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินคาจางที่ไมไดนาํสงหรือนําสงไม

ครบ 

มาตรา ๑๘  ลูกจางซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเองมี
สิทธิไดรับเงินคาจางของตนที่ถูกหักและนาํสงเขากองทุนคืน โดยยืน่คํารองขอคนืตอนายทะเบยีน 

ณ ดานตรวจคนเขาเมืองที่ตนจะตองผานเพื่อกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีหนังสือแจง

การขอคืนไปยงันายทะเบียน 

การขอคืนเงินคาจางตามวรรคหนึ่ง ลูกจางตองแนบหลักฐานตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่งในกรณียังสงเงินเขากองทุนไมครบถวน หรือหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสองในกรณีสงเงินเขากองทุนครบถวนแลว 

ใหนายทะเบียนมีหนาทีค่ืนเงินคาจางตามวรรคหนึ่งใหแกลูกจางภายในสามสิบ

วันนับแตวันทีไ่ดรับคํารองหรือหนังสือแจงการขอคืน แลวแตกรณี ในกรณีที่นายทะเบียนคนืเงิน

คาจางใหแกลูกจางเมื่อพนกาํหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนคนืเงินพรอมดวยดอกเบี้ยใน

อัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนบัแตวนัที่ครบกําหนดสามสบิวันดังกลาวจนถึงวันที่นายทะเบียนคนืเงิน

คาจางใหแกลูกจาง 

การคืนเงินคาจางและดอกเบี้ยตามมาตรานี้จะคนืเปนเงนิสด หรือเช็คระบุช่ือ

ลูกจาง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางก็ได ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดกํีาหนด  

มาตรา ๑๙  ลูกจางซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเอง ถา
มิไดขอรับเงินคาจางของตนที่ถูกหักและนาํสงเขากองทุนคืนตามมาตรา ๑๘ ภายในสองปนบัแต

วันที่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหเปนอันหมดสทิธิที่จะไดรับเงินนั้นคนื และใหเงินนั้นตก

เปนของกองทุน 

ในกรณีที่ลูกจางตามวรรคหนึ่งกลับเขามาในราชอาณาจกัรและกลับเขาทํางาน

ตามใบอนญุาตเดิมที่ยังไมส้ินอายุ หรือไดทํางานตามใบอนญุาตใหมอันเปนงานที่กําหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี ภายในสองปนับแตวันที่กลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร ลูกจางนั้นไมตองถูกหักเงินคาจางเพ่ือนําสงเขากองทุนอีก เวนแตเงินคาจางที่ลูกจาง



นั้นเคยถูกหักและนําสงเขากองทุนยังไมครบถวน ใหนายจางหักเงินคาจางของลูกจางนั้นและนาํสง

เขากองทุนจนกวาจะครบถวน 

มาตรา ๒๐  เม่ือมีกรณีที่จะตองสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให

กองทุนจายเงินของกองทุนเปนคาใชจายในการสงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ลูกจางซึ่งจะถูกสงกลับออกไปนอกราชอาณาจกัรยังสงเงินเขากองทุนไม

ครบถวนใหกองทุนจายเงินของกองทุนสมทบในสวนที่ขาด เวนแตลูกจางนัน้เขามาทํางานใน

ราชอาณาจักรตามความตองการของนายจาง นายจางนั้นตองรับผิดชอบในเงินจาํนวนที่ลูกจางยงั

สงเขากองทุนไมครบถวนและใหกองทุนเรียกเก็บเงินสวนที่ยังขาดอยูนั้นจากนายจาง 

มาตรา ๒๑  ใบอนญุาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตนิี ้ใหมีอายไุมเกินสองปนับ
แตวันออกเวนแตใบอนญุาตที่ออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา ๑๒ ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับ

อนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายนั้นๆ 

อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมมีผลเปนการขยายระยะเวลาอยูในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ผูรับใบอนญุาตตามมาตรา ๑๒ ไดรับการขยายระยะเวลา

ทํางานตามกฎหมายนั้นๆ ใหผูอนญุาตตามกฎหมายดังกลาวมหีนังสือแจงการขยายระยะเวลา

ทํางานนั้นตอนายทะเบียนตามแบบที่อธบิดีกําหนดโดยเร็วและใหนายทะเบียนจดแจงการขยาย

ระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต  

มาตรา ๒๓  กอนใบอนุญาตสิ้นอายแุละผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํางานนัน้
ตอไป ใหยื่นคาํขอตออายใุบอนุญาตตอนายทะเบียน 

เม่ือไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอน

ไดจนกวานายทะเบียนจะมคีาํส่ังไมตออายุใบอนญุาต 

การตออายใุบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกินสองป โดยใหกระทําเพียงเทาที่

จําเปนเพื่อปองกันการตั้งถ่ินฐานของคนตางดาวในราชอาณาจักร และกรณีคนตางดาวตามมาตรา 

๑๓ (๑) และ (๒) ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทาํงานตดิตอกันรวมแลวตองไมเกินสี่ป เวนแต

คณะรัฐมนตรจีะกําหนดเปนอยางอ่ืนเปนคราวๆ ไป 

การขอตออายแุละการตออายุใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

  



มาตรา ๒๔  ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนญุาตอยูกับตัวหรืออยู ณ สถานที่ทํางาน

ในระหวางเวลาทํางานเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนไดเสมอ 

มาตรา ๒๕  ถาใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตตอนายทะเบยีนภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖  ผูรับใบอนญุาตตองทํางานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับ

นายจาง ณ ทองที่หรือสถานที่และเง่ือนไขตามที่ไดรับอนุญาต 

ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง

ทองที่หรือสถานที่ทํางาน หรือเง่ือนไข ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗  หามมิใหบุคคลใดรบัคนตางดาวเขาทาํงาน เวนแตคนตางดาวซึ่งมี

ใบอนญุาตทํางานกับตนเพือ่ทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไวในใบอนญุาต ณ ทองที่

หรือสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามเงื่อนไข
ในการอนญุาตใหนายทะเบยีนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

หมวด ๒ 

กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

                          

มาตรา ๒๙  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกวา “กองทุนเพื่อการ

สงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจกัร” เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสง

ลูกจาง คนตางดาวและผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจกัร ตามพระราชบัญญัตนิี้ 

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการเนรเทศ แลวแตกรณ ี

มาตรา ๓๐  ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี ้

(๑) เงินเพิ่มตามมาตรา ๘ วรรคสาม 



(๒) เงินที่นายจางนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๑๕ 

(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๗ 

(๔) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

(๕) เงินที่เรียกเก็บจากนายจางตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๗) เงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญตัินีต้ามที่

กระทรวงการคลังอนุญาตใหนําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดนิ 

(๘) ดอกผลของกองทุน 

(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนาํสงเขากองทุนโดยไมตองนาํสงคลังเปน

รายไดแผนดนิ 

มาตรา ๓๑  เงินของกองทุนใหใชเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

(๑) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม

พระราชบัญญตัินี ้

(๒) คืนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายทีเ่ก่ียวกับการดงักลาว 

(๓) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

(๔) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ 

(๕) เปนคาใชจายอันจาํเปนตอการบริหารกองทุนซึ่งตองไมเกินรอยละสิบของ

ดอกผลของกองทุน 

(๖) เงินของกองทุนตามมาตรา ๓๐ (๗) และดอกผลของเงินดังกลาวใหใช

เฉพาะเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของหนวยงานที่

เก่ียวของ 



ในกรณีที่เงินของกองทุนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐบาล

จายเงินอุดหนนุใหแกกองทนุเปนคราวๆ ตามความจําเปน 

มาตรา ๓๒  ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจดัหา

งาน เปนรองประธานกรรมการ ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูแทนกระทรวงการ

ตางประเทศ ผูแทนสํานกังานอัยการสงูสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมการปกครอง 

ผูแทนกรมบญัชีกลาง ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานแรงงาน 

การเงิน การอตุสาหกรรม และกฎหมายเปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาวเปนกรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งขาราชการกรมการจัดหางานเปน

ผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 

มาตรา ๓๓  กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกองทุน

ผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) คณะรัฐมนตรีมีมตใิหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที ่มีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก 

  



มาตรา ๓๕  ใหนําบทบญัญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดาํเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคับกับการแตงตั้ง

กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๖  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการกองทุน
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

ใหนําบทบญัญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใชบังคับกบัการแตงตั้งอนุกรรมการกองทุน

และการประชมุของคณะอนกุรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคญัของการใช

จายเงินของกองทุนในแตละปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณคาใชจายอันจาํเปนในการสงลูกจาง คนตาง

ดาว หรือผูถูกส่ังเนรเทศแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๓) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนและ

ตามแนวทางและลําดบัความสําคัญตาม (๑) 

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เก่ียวของสําหรับทดรองใช

จายในการสงลูกจาง คนตางดาว หรือผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใชจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจดัหา

ผลประโยชนและการตรวจสอบภายในของกองทุน 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายเงินของกองทุนใหแก

หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใชในการสงลูกจาง คนตางดาว หรือผูถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร และการเบิกจายเงินทดรองตาม (๔) 

ขอกําหนด ผลการพิจารณา และระเบียบตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

ระเบียบตาม (๕) และ (๖) เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

  



มาตรา ๓๘  ใหกรมการจัดหางานจดัทําบญัชีของกองทุนใหเปนไปตามระบบการ
บัญชีที่กระทรวงการคลังไดวางไว 

มาตรา ๓๙  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิหรือผูสอบบญัชีอิสระที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชขีองกองทุน  

มาตรา ๔๐  ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบญัชีตอคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรภีายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบญัชี และใหกรมการจัดหางาน

เผยแพรงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวภายในสิบหาวันนบัแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ  

หมวด ๓ 

คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว 

                          

มาตรา ๔๑  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ อัยการ

สูงสุด ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนองคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละไมเกินสาม

คน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานแรงงาน การอุตสาหกรรม และกฎหมาย เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตาง

ดาวเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

การไดมา วาระการดาํรงตาํแหนง และการพนจากตาํแหนงของผูแทนองคกร

นายจางและผูแทนองคกรลูกจาง และวาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอนโยบายการทํางานของคนตางดาวตอคณะรฐัมนตรี 

(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญตัินี ้



(๓) ติดตาม ดูแล และประสานการทาํงานของหนวยงานที่เก่ียวของกับการ

ทํางานของคนตางดาวตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) กํากับการดําเนนิงานของกรมการจัดหางานในการดําเนนิการตาม

พระราชบัญญตัินี้ใหเปนไปตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวทีค่ณะรัฐมนตรกํีาหนด 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีค่ณะรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๔๓  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบตัิหนาทีไ่ด ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา ๔๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาใชบังคบักับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม  

หมวด ๔ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว 

                        

  

มาตรา ๔๕  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานอัยการ

สูงสุด ผูแทนกรมพัฒนาธรุกิจการคา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทน

สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ ผูแทนองคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละหนึ่งคน และ

ผูทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสามคน เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของกรมการจัดหางานคนหนึง่เปนกรรมการและ

เลขานุการและอีกสองคนเปนผูชวยเลขานกุาร 



การไดมา วาระการดาํรงตาํแหนง และการพนจากตาํแหนงของผูแทนองคกร

นายจางและผูแทนองคกรลูกจาง และวาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาํส่ังไมออกใบอนญุาตหรือไมอนุญาตตาม
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ หรือไมตออายุใบอนญุาตตาม

มาตรา ๒๓ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ผูขอรับใบอนุญาต ผูขออนุญาต ผูรับ

ใบอนญุาต หรือผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณ ี มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณโดยทาํเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบยีนภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดทราบคําส่ังดังกลาว 

ใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณพรอมทั้งเหตุผลในการมคีําส่ังไมออกใบอนุญาต ไม

อนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน

เจ็ดวันนบัแตวันที่ไดรับคาํอุทธรณ และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยคาํอุทธรณ

ภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดรับคําอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนทีสุ่ด 

ในกรณีอุทธรณคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผูอุทธรณมีสิทธิทํางาน

ไปพลางกอนไดจนกวาจะมคีําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

มาตรา ๔๗  ใหนําบทบัญญตัิวาดวยคําส่ังทางปกครองและคณะกรรมการที่มี
อํานาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใช

บังคับกบัการทําคําส่ังทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนโุลม  

หมวด ๕ 

การกํากับดูแล 

                          

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิี้ ใหอธิบดี นายทะเบียน 

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงรวมทั้งใหสง

เอกสารหรือหลักฐาน 

(๒) เขาไปในสถานที่ใดในระหวางเวลาทีม่ีหรือเช่ือไดวามีการทํางานในกรณีที่มี

เหตุอันควรสงสัยวามีคนตางดาวทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมายเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตาม

พระราชบัญญตัินี้โดยตองมีหมายของศาล เวนแตเปนการเขาไปในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงเวลา



พระอาทิตยตกในการนี ้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใดๆ จาก

บุคคลที่รับผิดชอบหรือเก่ียวของกับสถานที่ดังกลาวได 

มาตรา ๔๙  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีต่องมบีัตรประจาํตัวตามแบบที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏบิัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตนิี ้ นายทะเบยีนและพนักงานเจาหนาที่

ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

มาตรา ๕๐  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิี้ ใหอธิบดี นายทะเบียน
และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีพ่บคนตางดาวผูใดทาํงานโดยไมไดรับใบอนุญาตอัน

เปนการฝาฝนพระราชบัญญตัินี้ และส่ังใหไปรายงานตัวยังสถานตีํารวจพรอมกับพนักงาน

เจาหนาที ่ แตคนตางดาวผูนั้นไมยนิยอมหรือจะหลบหนี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับคนตาง

ดาวนัน้โดยไมตองมีหมายจบัและใหนําตัวผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนโดยทนัที 

ในการนี ้ใหนาํบทบัญญตัิมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา 

๘๕ และมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใชบังคบักับการจับตาม

มาตรานี้โดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชนในการชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการสอบสวน รัฐมนตรีจะ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีความรูความชํานาญในการสอบสวนรวมเปนพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได ในกรณเีชนนี้ ใหพนักงานเจาหนาทีด่ังกลาวมีอํานาจ

หนาที่ชวยเหลือพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในคดคีวามผดิตามพระราชบัญญตัินีไ้ด 

การดําเนินการเกี่ยวกับการจับกุมตามวรรคสอง และการรวมกันสอบสวนตาม

วรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีและผูบัญชาการตาํรวจแหงชาตริวมกัน

กําหนด  

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

                        

มาตรา ๕๑  คนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนญุาต ตองระวางโทษจาํคุก

ไมเกินหาปหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่คนตางดาวซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามวรรคหนึ่งยินยอม

เดินทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวนกําหนดซึ่งตองไมชากวา



สามสิบวัน พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดําเนนิการใหคนตางดาวนั้นเดินทางกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได 

มาตรา ๕๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดทํางานอนัเปนการฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
มาตรา ๙ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแจงตอนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือไม

ปฏิบัตติามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

และถาคนตางดาวนัน้ไมมใีบอนุญาต ผูกระทําตองระวางโทษปรบัตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน

บาทตอคนตางดาวที่จางหนึง่คน 

มาตรา ๕๕  ผูใดไมปฏิบัตติามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไมยอมให
ขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานแกนายทะเบยีนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึง่ปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา ๔๘ ทั้งนี้ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๕๖  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ นอกจากความผดิตามมาตรา ๕๑ 

ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจาํนวนสามคน

และคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบและผูตองหาไดชําระคาปรับตาม

จํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  

บทเฉพาะกาล 

                          

มาตรา ๕๗  ใหออกกฎกระทรวงกําหนดงานที่คนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา 
๗ ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ 

ในระหวางที่ยงัไมมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ใหนายทะเบียนอนญุาตใหคนตาง

ดาวทํางานใดๆ ได เวนแตงานที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แหง

พระราชบัญญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  



มาตรา ๕๘  คนตางดาวผูใดไดรับใบอนุญาตหรือไดรับการผอนผันใหทาํงาน
ตามพระราชบญัญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิ

การทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินีป้ระกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาไดรับใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตใหทาํงานตามพระราชบัญญตัินี ้ทั้งนี ้

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือการผอนผนันัน้ 

ใบอนญุาตที่ออกใหตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหใชไดตอไปตราบเทาที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ และผูรับใบอนุญาตยัง

ทํางานทีไ่ดรับอนุญาตนัน้ 

มาตรา ๕๙  บรรดาคาํขอและคําอุทธรณที่ไดยืน่ไวตามพระราชบญัญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการทํางานของคนตาง

ดาว (ฉบบัที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ กอนวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั ใหถือวาเปนคําขอหรือคํา

อุทธรณที่ไดยืน่ไวตามพระราชบัญญัตนิี ้

มาตรา ๖๐  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มตคิณะรัฐมนตรี 

หรือคําส่ังของรัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึ่งไดออกหรือส่ังโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญตัิ

การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคน

ตางดาว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช

บังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญตันิี้ และใหถือ

เสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มตคิณะรัฐมนตร ีหรือคําส่ังของรัฐมนตรีหรือ

อธิบดีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิี ้

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี

 

 
 
 
 
 
 
 



[เอกสารแนบทาย]  

๑.  อัตราคาธรรมเนียม   

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี้ คือ โดยที่บทบญัญตัิเก่ียวกับการ

ทํางานของคนตางดาวตามพระราชบัญญตักิารทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมสอดคลอง

กับลักษณะการเคลื่อนยายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจบุัน และโดยที่แรงงานตางดาว

เปนปจจัยสําคญัประการหนึง่ที่ชวยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณีจึงมีความ

จําเปนตองปรับปรุงระบบการทํางานของคนตางดาวใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี ้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ปริยานุช/ผูจดัทํา 

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

  

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๗ ก/หนา ๒๔/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


