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พระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําอยูกับบุคคลตาม (๑)
หรือ (๒) หรือ (๓)
(๕) บุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ตามความตกลงที่ รั ฐ บาลไทยทํ า ไว กั บ รั ฐ บาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนใ นทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ
การกีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) บุคคลซึ่ งคณะรัฐ มนตรีอ นุญ าตให เขา มาปฏิ บัติ หน าที่ห รือ ภารกิ จอยางหนึ่ งอยา งใด
โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยหรือไมก็ได
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
“ทํางาน” หมายความวา การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงคคาจางหรือ
ประโยชนอื่นใดหรือไมก็ตาม
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตทํางาน
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาต
“ลูกจาง” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๑๔ ใหทํางานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางาน
ของคนตางดาว
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดี และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอแนะ
ของอธิบดีเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนีย มไมเกิ น อั ตราในบั ญชีท ายพระราชบัญญั ตินี้ ยกเว น
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การทํางานของคนตางดาว
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ งานใดที่ค นต างด าวอาจทํ าไดใ นทอ งที่ ใ ด เมื่อ ใด ให เป น ไปตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง โดยคํานึ งถึงความมั่น คงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและ
ความตองการแรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะกําหนดใหแตกตางกันระหวาง
คนตางดาวทั่วไปกับคนตางดาวตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก็ได
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการจํากัดจํานวนคนตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการ
ที่จะเขามาทํางานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร รัฐ มนตรี โดยความเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาว
ซึ่งมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะเขามาทํางานตามประเภทหรือลักษณะที่กําหนดในราชอาณาจักรก็ได
ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนด
และชําระคาธรรมเนียมกอนทําสัญญาจางไมนอยกวาสามวันทําการ
ผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ตองเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของคาธรรมเนียมที่ตองชําระ
สวนที่ ๒
ใบอนุญาตทํางาน
มาตรา ๙ หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน เวน แตคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปน การชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองเพื่อทํางานอันจําเปนเเละเรงดวนที่มีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน แตคนตางดาวจะทํางาน
นั้นไดเมื่อไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ
ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใหคนตางดาวตองปฏิบัติดวยก็ได
ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง ใหนายทะเบียน
ตองปฏิบัติก็ได
มาตรา ๑๐ คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมิใ ช
ไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๑ ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการของ
ตนในราชอาณาจักร จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมแทนคนตางดาวนั้นก็ได
การขอรั บ ใบอนุ ญาตแทนคนต า งดา วตามวรรคหนึ่ง ให เ ปน ไปตามวิธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการอนุญาตนั้น
ตอนายทะเบียนพรอมดวยรายละเอียดที่อธิบดีกําหนดโดยเร็ว
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหคนตางดาวนั้นภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
ในระหวางรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหคนตางดาวนั้นทํางานไปพลางกอนไดโดยไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ จนถึงวันที่นายทะเบียนแจงใหมารับใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ คนตา งดา วซึ่ง ไมอ าจขอรั บ ใบอนุญ าตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุ ดัง ต อไปนี้
อาจขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐ มนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบ
ตอสังคม
(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ
ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ
(๒) เขามาหรืออยูใ นราชอาณาจักรโดยไม ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเข าเมือ ง
แตไดรับอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
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 คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดไวดวยก็ได
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การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ คนตางดาวซึ่งมีภูมิลําเนาและเปน คนสัญชาติของประเทศที่มีช ายแดนติดกั บ
ประเทศไทย ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนดได ทั้งนี้ เฉพาะการทํางานภายในทองที่ที่อยูติดกับชายแดน
หรือทองที่ตอเนื่องกับทองที่ดังกลาว
คนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวพรอม
กับแสดงเอกสารใช แ ทนหนัง สือเดิ น ทางตอ นายทะเบี ยนและชํ าระค าธรรมเนียมตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในการออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนระบุทองที่หรือสถานที่ที่อนุญาตใหทํางาน ระยะเวลา
ที่ อ นุ ญ าตให ทํ า งาน ประเภทหรื อ ลั ก ษณะงาน และนายจ า งที่ ค นต า งด า วนั้ น จะไปทํ า งานด ว ย
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในมาตรานี้จะใชบังคับกับทองที่ใด สําหรับคนตางดาวสัญชาติใด เพื่อทํางานประเภท
หรือลักษณะใด ในชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ลูกจางซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๑๔ เฉพาะงานที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองสงเงินเขากองทุนเพื่อเปนประกันคาใชจาย
ในการสงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยใหนายจางมีหนาที่หักเงินคาจางจากลูกจางนั้น
และนําสงเขากองทุน
จํานวนเงินที่ลูกจางตองสงเขากองทุน การหักเงินคาจาง และการนําสงเงินคาจางเขากองทุน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กําหนดเวลา และอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ จํานวนและอัตราดังกลาวจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับลูกจางซึ่งเปนคนตางดาวแตละสัญชาติ
ก็ได โดยคํานึงถึงคาใชจายในการสงลูกจางแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ความในวรรคหนึ่ งไมใ ช บังคั บกับ ลูก จางซึ่งมี หลัก ฐานใบรับตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง
แสดงวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว หรือมีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และลูกจาง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของนายทะเบียนวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว ทั้งนี้ เฉพาะลูกจางซึ่งยัง
ไมเคยไดรับเงินคืนตามมาตรา ๑๘ หรือยังไมเคยถูกสงกลับตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๑๖ เมื่อนายจางนําสงเงินคาจางของลูกจางผูใดเขากองทุนแลว ใหนายทะเบียนออก
ใบรับใหแกนายจาง โดยในใบรับนั้นอยางนอยตองระบุชื่อและเลขประจําตัวของลูกจางซึ่งถูกหักคาจาง
จํานวนเงินที่นําสง และจํานวนเงินคางสง และใหนายจางมอบใบรับใหแกลูกจางนั้นไวเปนหลักฐาน
เมื่อลูกจางถูกหักเงิน คาจางเพื่อนําสงเขากองทุนครบถวนแลว ใหนายทะเบียนออกหนังสือ
รับรองใหแกลูกจางนั้นเพื่อเปนหลักฐาน
ในกรณีที่หนังสือรับรองตามวรรคสอง สูญหายหรือเสียหาย ลูกจางมีสิทธิขอรับใบแทนจาก
นายทะเบียน
การออกใบรับตามวรรคหนึ่ง การออกหนังสือรับรองตามวรรคสอง และการออกใบแทน
ตามวรรคสาม ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ นายจางซึ่งไมนําสงเงินคาจางตามมาตรา ๑๕ เขากองทุนหรือนําสงไมครบถวน
ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินคาจางที่ไมไดนําสงหรือนําสงไมครบ
มาตรา ๑๘ ลูกจางซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเองมีสิทธิไดรับเงิน
คาจางของตนที่ถูกหักและนําสงเขากองทุนคืน โดยยื่นคํารองขอคืนตอนายทะเบียน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ที่ตนจะตองผานเพื่อกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีหนังสือแจงการขอคืนไปยังนายทะเบียน
การขอคืน เงิน คาจางตามวรรคหนึ่ง ลูกจางตองแนบหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง
ในกรณียัง สงเงิน เขากองทุ น ไมครบถ วน หรื อหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง
ในกรณีสงเงินเขากองทุนครบถวนแลว
ใหนายทะเบียนมีหนาที่คืนเงินคาจางตามวรรคหนึ่งใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคํารองหรือหนังสือแจงการขอคืน แลวแตกรณี ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินคาจางใหแกลูกจาง
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนคืนเงินพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแต
วันที่ครบกําหนดสามสิบวันดังกลาวจนถึงวันที่นายทะเบียนคืนเงินคาจางใหแกลูกจาง
การคืน เงิน คาจางและดอกเบี้ยตามมาตรานี้จะคืนเปนเงินสด หรือเช็คระบุชื่อลูกจาง หรือ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด
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มาตรา ๑๙ ลูกจางซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเอง ถามิไดขอรับเงิน
คาจางของตนที่ถูกหักและนําสงเขากองทุนคืนตามมาตรา ๑๘ ภายในสองปนับแตวันที่กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงินนั้นคืน และใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
ในกรณีที่ลูกจางตามวรรคหนึ่งกลับเขามาในราชอาณาจักรและกลับเขาทํางานตามใบอนุญาต
เดิมที่ยังไมสิ้นอายุ หรือไดทํางานตามใบอนุญาตใหมอันเปนงานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี ภายในสองปนับแตวันที่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ลูกจางนั้น
ไมตองถูกหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนอีก เวนแตเงินคาจางที่ลูกจางนั้นเคยถูกหักและนําสงเขากองทุน
ยังไมครบถวน ใหนายจางหักเงินคาจางของลูกจางนั้นและนําสงเขากองทุนจนกวาจะครบถวน
มาตรา ๒๐ เมื่อมีกรณีที่จะตองสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหกองทุนจายเงิน
ของกองทุนเปนคาใชจายในการสงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งจะถูกสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรยังสงเงินเขากองทุนไมครบถวน
ใหกองทุน จายเงินของกองทุน สมทบในสวนที่ขาด เวน แตลูกจางนั้น เขามาทํางานในราชอาณาจักร
ตามความตองการของนายจาง นายจางนั้นตองรับผิดชอบในเงินจํานวนที่ลูกจางยังสงเขากองทุนไมครบถวน
และใหกองทุนเรียกเก็บเงินสวนที่ยังขาดอยูนั้นจากนายจาง
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุไมเกินสองปนับแตวันออก
เวนแตใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา ๑๒ ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ
อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมมีผลเปนการขยายระยะเวลาอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ผู รับ ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๑๒ ได รับ การขยายระยะเวลาทํา งาน
ตามกฎหมายนั้น ๆ ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลาทํางานนั้นตอ
นายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยเร็วและใหนายทะเบียนจดแจงการขยายระยะเวลานั้นลงใน
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํางานนั้นตอไป ใหยื่น
คําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียน
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เมื่อไดยื่น คําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนไดจนกวา
นายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกินสองป โดยใหกระทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อปองกัน
การตั้งถิ่นฐานของคนตางดาวในราชอาณาจักร และกรณีคนตางดาวตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานติดตอกันรวมแลวตองไมเกินสี่ป เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนด
เปนอยางอื่นเปนคราว ๆ ไป
การขอตออายุและการตออายุใ บอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรืออยู ณ สถานที่ทํางานในระหวาง
เวลาทํางานเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนไดเสมอ
มาตรา ๒๕ ถ า ใบอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ เสี ย หาย ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ผูรับ ใบอนุญาตตองทํางานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจาง ณ
ทองที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ไดรับอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจางทองที่หรือ
สถานที่ทํางาน หรือเงื่อนไข ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ หามมิใ หบุคคลใดรับ คนตางดาวเขาทํางาน เวนแตคนตางดาวซึ่งมีใบอนุญาต
ทํางานกับตนเพื่อทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไวในใบอนุญาต ณ ทองที่หรือสถานที่
ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๒
กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๒๙ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกวา “กองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร” เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจาง คนตางดาว
และผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 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) เงิน คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต
ใหนําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(๘) ดอกผลของกองทุน
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๓๑ เงินของกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คืนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดังกลาว
(๓) เปน คาใชจายเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง
(๔) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการเนรเทศ
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(๕) เปนคาใชจายอันจําเปนตอการบริหารกองทุนซึ่งตองไมเกินรอยละสิบของดอกผลของ
กองทุน
(๖) เงิน ของกองทุน ตามมาตรา ๓๐ (๗) และดอกผลของเงิน ดังกลาวใหใ ช เฉพาะเพื่ อ
ประโยชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่เงินของกองทุนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุน
ใหแกกองทุนเปนคราว ๆ ตามความจําเปน
มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกอบด วย ปลั ดกระทรวงแรงงาน เปน ประธานกรรมการ อธิบดีก รมการจัด หางาน เปน รอง
ประธานกรรมการ ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐ มนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานแรงงาน การเงิน การอุตสาหกรรม และกฎหมาย
เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาวเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งขาราชการกรมการจัดหางานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกิน
สองคน
มาตรา ๓๓ กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมาใช บั ง คั บ กั บ การแต ง ตั้ ง กรรมการกองทุ น
ผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงตั้งอนุกรรมการกองทุนและการประชุมของ
คณะอนุกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงิน ของ
กองทุนในแตละปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณคาใชจายอัน จําเปน ในการสงลูกจาง คนตางดาว หรือ
ผูถูกสั่งเนรเทศแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนและตามแนวทาง
และลําดับความสําคัญตาม (๑)
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับทดรองใชจายในการ
สงลูกจาง คนตางดาว หรือผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใชจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน
และการตรวจสอบภายในของกองทุน
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใชในการสงลูกจาง คนตางดาว หรือผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และการเบิก
จายเงินทดรองตาม (๔)
ขอกําหนด ผลการพิจารณา และระเบียบตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ระเบียบตาม (๕) และ (๖) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๓๘ ใหกรมการจัดหางานจัดทําบัญชีของกองทุน ใหเปนไปตามระบบการบัญชีที่
กระทรวงการคลังไดวางไว
มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน
มาตรา ๔๐ ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหกรมการจัดหางานเผยแพรงบการเงิน
ที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
หมวด ๓
คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว
มาตรา ๔๑ ให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการทํ า งานของคนต า งด า ว ประกอบด ว ย
ปลั ด กระทรวงแรงงาน เป น ประธานกรรมการ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสั ง คมเเห ง ชาติ เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ
อัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแ ทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแ ทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนองคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละไมเกินสามคน
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน สี่คนซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐ มนตรีจากผูซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดานแรงงาน การอุตสาหกรรม และกฎหมาย เปนกรรมการ
ให อ ธิ บ ดี เ ป น กรรมการและเลขานุ ก าร และผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารแรงงานต า งด า ว
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
การไดม า วาระการดํารงตําแหนง และการพน จากตําแหนงของผูแทนองคกรนายจางและ
ผูแทนองคกรลูกจาง และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐ มนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายการทํางานของคนตางดาวตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐ มนตรีหรือรัฐ มนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ติดตาม ดูแ ล และประสานการทํางานของหนวยงานที่ เกี่ย วขอ งกับการทํ างานของ
คนตางดาวตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๔) กํากับ การดํ าเนิ น งานของกรมการจั ดหางานในการดําเนิ น การตามพระราชบั ญญัติ นี้
ใหเปนไปตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๔๓ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๔ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๔
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว
มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงาน เปน ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแ ทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมพัฒนา
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ธุรกิจ การค า ผูแ ทนสํานั กงานคณะกรรมการส งเสริมการลงทุน ผูแ ทนสํานั กงานตํารวจแห งชาติ
ผูแ ทนองคกรนายจางและผูแ ทนองคกรลูกจางฝายละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้ง
ไมเกินสามคน เปนกรรมการ
ให อ ธิ บ ดี แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการของกรมการจั ด หางานคนหนึ่ ง เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การไดม า วาระการดํารงตําแหนง และการพน จากตําแหนงของผูแทนองคกรนายจางและ
ผูแทนองคกรลูกจาง และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่น ายทะเบียนมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ หรือไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ผูขอรับใบอนุญาต ผูขออนุญาต ผูรับใบอนุญาต หรือผูถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยทําเปนหนังสือยื่น
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งดังกลาว
ใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณพรอมทั้งเหตุผลในการมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาต
ไมตออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับคําอุทธรณ และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด
ในกรณีอุทธรณคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผูอุทธรณมีสิทธิทํางานไปพลางกอน
ไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๔๗ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยคํ า สั่ ง ทางปกครองและคณะกรรมการที่ มี อํ า นาจ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการทํา
คําสั่งทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม
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หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี นายทะเบียน และพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงรวมทั้งใหสงเอกสารหรือหลักฐาน
(๒) เขาไปในสถานที่ใดในระหวางเวลาที่มีหรือเชื่อไดวามีการทํางานในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีคนตางดาวทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมายเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
โดยตอ งมี หมายของศาล เว น แต เ ปน การเข าไปในระหว า งพระอาทิ ต ยขึ้ น ถึง เวลาพระอาทิต ย ต ก
ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวของกับสถานที่ดังกลาวได
มาตรา ๔๙ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่รัฐ มนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี นายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบคนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาตอัน เปน การ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ และสั่งใหไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพรอมกับพนักงานเจาหนาที่ แตคนตางดาว
ผูนั้นไมยินยอมหรือจะหลบหนี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับคนตางดาวนั้นโดยไมตองมีหมายจับ
และใหนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที ในการนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๑
มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใชบังคับกับการจับตามมาตรานี้โดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชนใ นการชว ยเหลื อพนั กงานสอบสวนในการสอบสวน รั ฐ มนตรีจ ะแต ง ตั้ ง
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีความรูความชํานาญในการสอบสวนรวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ ได ในกรณีเชน นี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนา ที่
ชวยเหลือพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได
การดําเนิน การเกี่ ยวกับการจับกุม ตามวรรคสอง และการรวมกัน สอบสวนตามวรรคสาม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมกันกําหนด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๑ คนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณี ที่คนตา งดาวซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิด ตามวรรคหนึ่ง ยิน ยอมเดิน ทางกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวนกําหนดซึ่งตองไมชากวาสามสิบวัน พนักงาน
สอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดําเนินการใหคนตางดาวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ก็ได
มาตรา ๕๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดทํางานอันเปนการฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแจงตอนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และถาคนตางดาว
นั้นไมมีใบอนุญาต ผูกระทําตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอคนตางดาว
ที่จางหนึ่งคน
มาตรา ๕๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไมยอมใหขอเท็จจริง
หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๘
ทั้งนี้ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
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คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรีย บเที ยบไดเปรียบเทียบและผูตอ งหาไดชํ าระค าปรั บตามจํา นวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ใหออกกฎกระทรวงกําหนดงานที่คนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา ๗ ใหแลว
เสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหว างที่ ยั ง ไม มี กฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ให น ายทะเบี ย นอนุ ญาตให คนต างด า ว
ทํางานใด ๆ ได เวนแตงานที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๕๘ คนตางดาวผูใดไดรับใบอนุญาตหรือไดรับการผอนผันใหทํางานตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวา
ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตใหทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตหรือการผอนผันนั้น
ใบอนุญาตที่ออกใหตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ใหใชไดตอไปตราบเทาที่ใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ และผูรับใบอนุญาตยังทํางานที่ไดรับอนุญาตนั้น
มาตรา ๕๙ บรรดาคําขอและคําอุทธรณที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอหรือคําอุทธรณที่ไดยื่นไวตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง
ของรัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึ่งไดออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒)
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พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไป
เทา ที่ไ มขั ดหรื อแยง กับ บทบั ญญั ติแ หงพระราชบั ญญัติ นี้ และใหถื อเสมื อ นเปน พระราชกฤษฎีก า
กฎกระทรวง ประกาศ มติ คณะรั ฐ มนตรี หรื อคํ าสั่ งของรั ฐ มนตรีหรื ออธิบ ดีที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาต

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) การตออายุใบอนุญาต

ครั้งละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๓,๐๐๐ บาท

(๔) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือ
เพิ่มลักษณะงาน นายจาง
หรือทองที่หรือสถานที่ทํางาน
ที่ไดรับอนุญาต หรือเงื่อนไข
ในการอนุญาต

ครั้งละ

๕,๐๐๐ บาท

(๕) การจางคนตางดาวซึ่งมิใช
ชางฝมือหรือผูชํานาญการ

รายละ

๑๐,๐๐๐ บาท

(๖) คายื่นคําขอ

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ในการออกกฎกระทรวงกํ าหนดค าธรรมเนี ยม จะกําหนดคา ธรรมเนีย มใหแ ตกต างกัน โดย
คํานึงถึงสาขาอาชีพหรือสาขาอาชีพและทองที่ทํางานของคนตางดาวก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบั บนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ ยวกับการทํางานของ
คนตางดาวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมสอดคลองกับลักษณะการเคลื่อนยายแรงงาน
ในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และโดยที่แรงงานตางดาวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ กรณี จึงมี ความจําเป นตองปรับปรุ งระบบการทํางานของคนตางด าวใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

