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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

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

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อให้
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 

1 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

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

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

(๗)  บุคคลซึ่งเข้ามาเพื่อประกอบการหรือลงทุนหรือเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถหรือทักษะสูง
อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

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

“(๘)  ผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 

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

““การนําคนต่างด้าวมาทํางาน”  หมายความว่า  การดําเนินการใด ๆ  เพื่อนําคนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อทํางาน 

“ทํางาน”  หมายความว่า  การประกอบอาชีพใด ๆ  ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่  แต่ไม่รวมถึง 
การประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน”  และ
คําว่า  “ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

““ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนํา 
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

“ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน” 

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

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

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

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

“มาตรา ๗ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้งานใด 
เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําก็ได้  โดยจะห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงความม่ันคงของชาติ  โอกาสในการประกอบอาชีพและ
วิชาชีพของคนไทย  การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย  และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จําเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ  รวมตลอดทั้งความผูกพันหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ในลักษณะถ้อยที 
ถ้อยปฏิบัติประกอบด้วย 

มาตรา ๘ ห้ามคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มี
สิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙ ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวทํางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือ 
ให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

“มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย  
ให้กรมการจัดหางานประกาศรับคนหางานที่มีสัญชาติไทยและขึ้นทะเบียนผู้สมัครไว้  และให้เผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประจําทุกวัน 

ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเพื่อทํางานประเภทท่ีมีคนหางานท่ีมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียน 
เพื่อทํางานในประเภทและท้องที่เดียวกันไว้กับกรมการจัดหางาน  ถ้าจํานวนคนทํางานดังกล่าวมีตั้งแต่ 
ห้าคนข้ึนไป  ให้จ้างคนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ  ทั้งนี้  เว้นแต่จะชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยจะกําหนด 
เป็นค่าธรรมเนียมต่อจํานวนคนต่างด้าวที่มิได้เป็นไปตามที่กําหนดตามวรรคสองก็ได้ 

การนับจํานวนคนต่างด้าวตามวรรคสอง  ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้ทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๓/๑ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ต้องชําระ 

ความในมาตรานี้จะใช้บังคับแก่งานใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”  
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 

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

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

คนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเม่ือคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน   
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน  พร้อมทั้งระบุเหตุแห่ง 
การออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๔ ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคง

หรือเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรภายใต้เง่ือนไขใด ๆ  หรือจะยกเว้นไม่จําต้องปฏิบัติ
ตามพระราชกําหนดนี้ในกรณีใด ๆ  ก็ได้” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

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

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

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

“มาตรา ๓๐ ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา  ๒๖  ให้มีอายุห้าปีนับแต่ 
วันที่ออกใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  แต่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายปีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้อย่างน้อย 
ปีละคร้ัง 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าว 
มาทํางาน  ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และเม่ือได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้ว   
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากอธิบดี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  อธิบดีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี  ภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันเร่ิมต้นระยะเวลาของปีที่สองของอายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานนั้นและของปีต่อไป  โดยจะ
ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว  ให้แจ้ง 
นายทะเบียนทราบพร้อมสําเนาหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น 

ถ้าผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคห้า  อธิบดีจะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานตามมาตรา  ๘๖  ก็ได้” 

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

“มาตรา ๓๓ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานที่ประสงค์จะย้ายสํานักงานหรือ 
ตั้งสํานักงานชั่วคราวที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  ให้แจ้งต่อนายทะเบียน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

มาตรา ๓๔ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล  ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

มาตรา ๓๕ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องแจ้งจํานวนและรายชื่อลูกจ้าง 
ซึ่งทําหน้าที่ เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี 
ประกาศกําหนด   

ผู้จัดการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องมีบัตรประจําตัว  พร้อมสําเนาใบอนุญาต 
นําคนต่างด้าวมาทํางาน  และสามารถแสดงความมีอยู่ของบัตรประจําตัวและใบอนุญาตดังกล่าว 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ 

บัตรประจําตัวต้องทําตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด” 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

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

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

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

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

สัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานตามวรรคหน่ึงต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด 
เม่ือจะนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน  ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานส่งสําเนาสัญญากับ

ผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าวตามวรรคหน่ึงให้นายทะเบียน  และในกรณีจําเป็นจะขอให้นายทะเบียน
รับรองสัญญาและความมีอยู่จริงของนายจ้างและงานของนายจ้างให้ก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นเม่ือนายทะเบียน
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ออกหนังสือรับรองให้  และเม่ือได้รับรายชื่อและเลขที่หนังสือเดินทาง
ของคนต่างด้าวที่จะมาทํางานแล้ว  ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานแจ้งข้อมูลตามวรรคหน่ึง 
ให้นายทะเบียนทราบและให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

เม่ือได้แจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนตามวรรคสามแล้ว  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน 
จะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวที่จะเข้ามาตามที่แจ้งไว้ตามวรรคสามก็ได้ 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔๒ ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ห้ามผู้รับอนุญาตให้นํา 
คนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางาน  เรียกหรือรับเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้างหรือคนต่างด้าว  เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนายจ้าง 
ตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๓ เม่ือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวส่งมอบให้นายจ้างแล้ว  
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ส่งมอบคนต่างด้าวให้นายจ้าง  ทั้ งนี้   
ตามรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

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

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

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

ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้าง  ให้นายจ้างจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ  โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด  และเก็บสัญญาจ้างงานไว้  ณ  ที่ทําการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้  และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้  ทั้งนี้  
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือคนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ออกจากงาน  พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย  

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง
ที่ประสงค์จะนําคนต่างด้าวจากประเทศอื่นที่ประเทศไทยมิได้มีความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ 
ที่ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศตามวรรคหน่ึง” 

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

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

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงว่านายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ลูกจ้าง  และนายจ้าง
ได้ออกค่าเดินทางให้ก่อน  ให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามวรรคหนึ่งได้”  

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

“มาตรา ๕๐ เม่ือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวมาส่งมอบให้นายจ้าง
ตามมาตรา  ๔๓  แล้ว  ในกรณีที่ มีเหตุดังต่อไปนี้  ให้นายจ้างแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว 
มาทํางานและนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

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

ประสงค์จะทํางานกับนายจ้างรายอ่ืน  ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานอาจจัดให้คนต่างด้าวทํางาน
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

กับนายจ้างรายอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างไม่รับเข้าทํางาน  แต่ระยะเวลาการทํางานกับ
นายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางาน   

ในกรณีตาม  (๒)  เฉพาะที่เป็นความผิดของนายจ้าง  ให้นํามาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นประการใด  
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

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

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่ส่งหลักฐานการออกนอกราชอาณาจักร 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคห้า  ให้ชําระค่าปรับทางปกครองต่อนายทะเบียนวันละหนึ่งพันบาท 
ต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  แต่ไม่เกินสองหม่ืนบาทต่อคนต่างด้าวหน่ึงคน 

มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวที่ทํางานกับนายจ้างตามมาตรา  ๔๓  หรือมาตรา  ๔๖  ถ้าออกจากงาน
ก่อนครบสัญญาจ้าง  จะทํางานกับนายจ้างอื่นใดมิได้  เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออก
จากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง  หรือได้ชําระค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้ว  ในกรณีเช่นนั้น 
ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้ใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตทํางานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปล่ียน
นายจ้าง 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการนําคนต่างด้าวน้ันมาทํางานคํานวณ 
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นทํางานไปแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง  และออกจากงาน 
ในระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่ 

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

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

ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตาม 
มาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๕๒  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
กลับไปยังประเทศต้นทาง  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

“มาตรา ๕๕ เม่ือคนต่างด้าวที่ทํ างานกับนายจ้างตามมาตรา  ๔๓   หรือมาตรา  ๔๖   
ทํางานจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือสัญญาจ้างแล้ว  
ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วางหลักประกันตามมาตรา  ๔๖  หรือ
มาตรา  ๕๒  จัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง  เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาจ้างหรือ 
คนต่างด้าวนั้นจะทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๕๒ 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๕๐  วรรคห้าและวรรคหก  มาใช้บังคับแก่การจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 

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

มาตรา ๕๖ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทํางานตามความในหมวดน้ี  และต้องถูกส่งตัวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น  ให้หน่วยงานที่ดําเนินการส่งคนต่างด้าว
กลับไปยังประเทศต้นทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับจาก 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างที่วางหลักประกันได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลา 
ที่หน่วยงานตามวรรคหน่ึงกําหนด  ให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้เพื่อคืนให้แก่
หน่วยงานที่ดําเนินการส่งคนต่างด้าวดังกล่าวกลับไปยังประเทศต้นทาง 

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

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้าย 
ที่วางหลักประกันตามมาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๕๒  ไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง
ตามบทบัญญัติในส่วนนี้  เม่ือนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นคนต่างด้าวดังกล่าว  ให้ดําเนินการ
จัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง  
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามวรรคหน่ึง  ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนไปก่อน  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือ
นายจ้างตามวรรคหน่ึงมาชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจําเป็นภายในเวลาที่กําหนด  ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้นําเงินมาชําระคืนภายในกําหนดเวลา   
ให้อธิบดีหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างดังกล่าว
ได้วางไว้ แล้วแต่กรณี 

เม่ือได้ดําเนินการหักหลักประกันตามวรรคสองแล้ว  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้นํา 
คนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างทราบโดยไม่ชักช้า” 

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

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

ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐  คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง   
ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อนายทะเบียน  และในกรณีที่มีนายจ้างแล้วให้ระบุชื่อนายจ้างด้วย  

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยจะกําหนดให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และใบอนุญาต
ทํางานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ  แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน  

ในกฎกระทรวงตามวรรคสามต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาต 
จนถึงวันที่ออกใบอนุญาตทํางานไว้ด้วยซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตทํางานให้ได้ภายในกําหนดเวลา  ให้รัฐมนตรีหรืออธิบดีดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ตามควรแก่กรณี  ในกรณีที่การไม่ออกใบอนุญาตทํางานนั้นเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็น 
การกระทําผิดวินัย  และให้มีการดําเนินการทางวินัยต่อไป 
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หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  ผู้รับอนุญาตให้ทํางานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิทํางานที่มิได้มีประกาศ
ห้ามคนต่างด้าวทําตามมาตรา  ๗  วรรคหน่ึงได้ทุกชนิด 

มาตรา ๖๐ คนต่างด้าวซึ่ งอ ยู่นอกราชอาณาจักรผู้ ใดประสงค์จะขออนุญาตทํางาน 
ในราชอาณาจักร  อาจย่ืนคําขออนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

นายจ้างผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักร  จะย่ืน 
คําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน  พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวก็ได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทํางานและค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๑ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วน  หรือเป็นงานเฉพาะกิจ  ที่มีระยะเวลาทํางาน 
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน  จะทํางานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

งานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

คนต่างด้าวที่ทํางานตามวรรคหน่ึง  หากไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าว  อาจขอขยายเวลา 
ได้ไม่เกินสิบห้าวันโดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนครบกําหนดดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  และการออกหนังสือรับแจ้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒ เม่ือคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  หรือกฎหมายอื่น  ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  และในระหว่างที่ดําเนินการ  ให้คนต่างด้าวตามวรรคหน่ึงทํางานไปพลางก่อนได้  โดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  

การออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคสอง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง  โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา  ๗  และใบอนุญาตทํางาน  ให้มีอายุเท่าระยะเวลา 
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตามกฎหมายนั้น 
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หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ทํางานได้รับการขยายระยะเวลาทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ  ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานนั้นต่อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  และให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลาน้ันลงในใบอนุญาตทํางาน 

มาตรา ๖๓ คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทํางาน
ตามประเภทท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
โดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ  ผลกระทบต่อสังคม  และมนุษยธรรม 

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ  ณ   
ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  แต่ได้รับ
อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง  อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๓/๒ 

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  และใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ีได้รับ 
การผ่อนผัน  แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน  และให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้เท่าที่จําเป็น  
แต่ไม่เกินคร้ังละหนึ่งปี 

เม่ือนายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้คนต่างด้าวผู้ใดแล้ว  ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ 

ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ  ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งว่ายังมิได้
เนรเทศหรือส่งตัวกลับ  หรือไม่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   
ให้นายทะเบียนมีอํานาจต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอจากคนต่างด้าวได้  
และเม่ือได้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานแล้ว  ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ” 

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

“มาตรา ๖๓/๑ คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทํางานได้ 
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๑๕  หรือตามกฎหมายอื่น 

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

(๓) คนต่างด้าวซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๔) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๑   
แต่คณะรัฐมนตรีจะกําหนดมิให้ทํางานบางประเภทหรือทําโดยมีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้  โดยให้คํานึงถึง 
ความม่ันคงของชาติ  ผลกระทบต่อสังคม  และมนุษยธรรม 

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

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

การขออนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง  และกฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขไว้ 
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หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในใบอนุญาตทํางานด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ใบอนุญาตทํางานให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ แต่ไม่เกินสองปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน” 

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

“มาตรา ๖๔ คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย  ถ้าได้
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรอื่นใดทํานองเดียวกันที่อธิบดีกําหนด  อาจได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนให้ทํางานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลและ
ในท้องที่ที่กําหนดได้” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกวรรคสี่ของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

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

ในกรณีที่การออกใบอนุญาตทํางานจําเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพของคนต่างด้าวก่อน  ให้คนต่างด้าว
หรือนายจ้างของคนต่างด้าวนั้นนําคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ  ณ  สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๓/๑ 
มาตรา ๖๔/๒ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง  

สถานที่ทํางานของนายจ้าง  และลักษณะงานหลักที่ทํา  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้าทํางาน  และ
ต้องแจ้งทุกคร้ังที่เปลี่ยนนายจ้าง” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ภายใต้บั งคับมาตรา  ๖๓   และมาตรา  ๖๓/๑   การต่ออายุใบอนุญาตทํางานให้ต่อ 
ให้ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินคร้ังละสองปี  โดยให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น”  

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

“มาตรา ๖๘ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตทํางานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ” 

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

“การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานและการออกใบแทนใบอนุญาตทํางานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

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

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

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

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

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

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่อธิบดีได้หักหลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพิ่มตามพระราชกําหนดนี้  
นายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”  
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน

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

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

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”  
มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ

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

ให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้” 
มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร

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

เกินสมควรแก่เหตุ  หรือทําให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลงหรือทําในเวลากลางคืน 
โดยไม่จําเป็น” 

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

“ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทํางานหรือทํางาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้  และพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้คนต่างด้าว
ไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่  แต่คนต่างด้าวผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือ 
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

จะหลบหนี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ  และให้นําตัวผู้ถูกจับ 
ไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที” 

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

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

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

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

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือพยานในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ยินยอมเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการร่วมกําหนดแล้วแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ  และเมื่อได้ดําเนินการให้คนต่างด้าวนั้น
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คณะกรรมการร่วมตามวรรคสาม  ประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับที่คณะกรรมการร่วมกําหนดตาม 
วรรคสาม  ให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทําความผิด  การกระทําความผิดซ้ํา  และการป้องกัน
มิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหน่ึงคน 
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หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกระทําผิดซ้ําอีก  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และห้ามผู้นั้น 
จ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ 

มิให้ถือว่าผู้ซึ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานตามวรรคหน่ึง 
มีความผิดในฐานะตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน 

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

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

จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๑๐๗ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  

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

มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

“มาตรา ๑๐๙ ผู้จัดการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือลูกจ้างตามมาตรา  ๓๕   
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

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

มาตรา ๔๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๐/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ ใดนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างโดยไม่แจ้ง 
นายทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

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

“มาตรา ๑๑๑ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างซึ่ งทําหน้าที่ เก่ียวกับ 
การนําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับสองเท่าของเงิน
หรือมูลค่าทรัพย์สินอย่างอื่นที่เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด  และให้ศาลสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือ
ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งกระทําความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว  
แล้วแต่กรณี   

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่งศาลภายใน
สามสิบวัน  เม่ือนายจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ  ให้อธิบดีหักหลักประกันของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําส่ังของศาลก็ได้”  

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

“มาตรา ๑๑๓ นายจ้างผู้ ใดนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตนในประเทศ 
โดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

นายจ้างตามมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่งผู้ใดนําคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตน 
ในประเทศโดยไม่แจ้งตามมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

นายจ้างผู้ใดไม่อาจแสดงสัญญาจ้างงานเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบตามมาตรา  ๔๖  
วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 
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หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๕๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๓/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

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

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

“มาตรา ๑๑๔ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนและ 
ปรับสองเท่าของเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้เกินกว่าอัตราที่กําหนด  
และให้ศาลส่ังให้นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว   

ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่งศาลภายในสามสิบวัน เม่ือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ  
ให้อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําส่ังของศาลก็ได้  

มาตรา ๑๑๕ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๐  วรรคสี่  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท” 

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

“มาตรา ๑๑๕/๑ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการจัดส่ง 
คนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา  ๕๐  วรรคห้า  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน” 

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

“มาตรา ๑๑๖ นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง 
ตามมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน”  

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๑๗  และมาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

“มาตรา ๑๑๙ คนต่างด้าวผู้ ใดทํางานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๑   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 

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

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

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

“มาตรา ๑๒๐ ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท” 

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

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

“มาตรา ๑๒๗/๑ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๘  วรรคสี่  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท” 

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

“มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวไว้  
 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้   
ผู้นั้นต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา 
ตามที่คนต่างด้าวร้องขอ  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง” 
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หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

“มาตรา ๑๓๓ บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  นอกจากความผิด
ตามมาตรา  ๑๐๑  ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

(๑) อธิบดีสําหรับความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับความผิดที่เกิดข้ึนในจังหวัดนั้น” 
มาตรา ๖๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชกําหนด 

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

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

การทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๗ ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางานอยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับโดยคนต่างด้าวนั้น

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

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่นคําขอจ้างคนต่างด้าวทํางานและได้รับหนังสือรับรองการเดินทาง 

ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร  หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตทํางาน  และการอนุญาต 
ให้ทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไว้แล้ว   
ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้จนกว่า 
นายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตทํางานให้ 
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีจําเป็น  รัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาที่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
ดําเนินการตรวจสัญชาติหรือการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานต้องทําให้
แล้วเสร็จก็ได้  ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ยังทําไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้รัฐมนตรีดําเนินการทางวินัยแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน 

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

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

ระยะเวลาหกสิบวันตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะประกาศขยายออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา ๗๐ มิให้นํามาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  วรรคห้า  และวรรคหก  แห่งพระราชกําหนด 

การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 
มาใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  และให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว 
มาทํางานประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานน้ัน
จะสิ้นอายุ 
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หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๗๑ มิให้นํามาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 
มาใช้บังคับ  จนกว่าจะถึงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มาตรา ๗๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หนา้ ๑ 
ลงวันที ่๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๐ 

๒ พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หนา้ ๒๙ 
ลงวันที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 

 

หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 

 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกําหนด 

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่ งมาตรา  ๒๖   ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๓๗   และมาตรา  ๔๐   ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้   
เพื่อให้การกํากับและการควบคุมการดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความโปร่งใส  
อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและการคุ้มครองผู้ลงทุนและ
ประชาชนที่เก่ียวข้อง  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้ 
“คริปโทเคอร์เรนซี”  หมายความว่า  หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างข้ึนบนระบบหรือ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า  
บริการ  หรือสิทธิอื่นใด  หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล  และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า  หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(๑) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ 
(๒) กําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดท่ีเฉพาะเจาะจง  ทั้งนี้  ตามที่กําหนด

ในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

“สินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  
(๒) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  
(๓) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 
(๔) กิจการอื่นที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ที่จัดให้มีขึ้น 

เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้  หรือการจัดระบบหรือ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทําความตกลงหรือ
จับคู่กันได้  โดยกระทําเป็นทางค้าปกติ  แต่ทั้ งนี้  ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะ 
ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
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หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

“นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลท่ัวไปว่า
พร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน  เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น  
โดยกระทําเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น  แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือ
ตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

“ผู้ ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่า 
พร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ  โดยกระทํา 
นอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ  ก.ล .ต .   
ประกาศกําหนด 

“ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่  ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย  
คุณสมบัติของผู้ออก  และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
และร่างหนังสือชี้ชวน  หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว 

“คณะกรรมการ  ก.ล.ต.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“สํานักงาน  ก.ล.ต.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้  และ 

ให้มีอํานาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
ประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ไม่ให้ถือเป็น 
คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตามพระราชกําหนดนี้ 
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ  การโอน  การยึดถือหรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซีหรือ
โทเคนดิจิทัล  ให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน  และจํานวนเท่ากันแทนกันได้ 

มาตรา ๗ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลตามพระราชกําหนดนี้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

มาตรา ๘ ในกรณีที่จําเป็นต้องคํานวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ผู้ เสนอขายโทเคนดิจิทัลห รือผู้ประกอบธุรกิจสินท รัพย์ดิจิทั ล 
ตามพระราชกําหนดนี้จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทนหรือในการทําธุรกรรม  แล้วแต่กรณี   
ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  หรือที่ได้ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ เท่านั้น  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
การกํากับและควบคุม 

 
 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการกํากับและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีหน้าที่และอํานาจวางนโยบายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและพัฒนา  ตลอดจนกํากับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้  หน้าที่และอํานาจดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือข้อกําหนดเก่ียวกับการออกและเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๒) กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต  การอนุญาต  คําขอความเห็นชอบ  การให้ 
ความเห็นชอบ  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล  การย่ืนแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี  การย่ืนคําขอต่าง ๆ  หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใช้บังคับพระราชกําหนดนี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกําหนดนี้ 
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ มีการดําเนินการใด  ๆ   เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอันอาจก่อให้ 
เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้าง  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
รายงานข้อเท็จจริงและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางการดําเนินการต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มอบหมายได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๒  ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี
กําหนด  และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน  ก.ล.ต. 

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติการใด ๆ  เพื่อให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้  หน้าที่และ
อํานาจดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ออกประกาศหรือคําสั่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้ 
(๒) รับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชกําหนดนี้ 
ค่าธรรมเนียมตาม  (๒)  ให้ตกเป็นของสํานักงาน  ก.ล.ต. 
มาตรา ๑๕ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  

มีหน้าที่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระทําความผิดตาม 
พระราชกําหนดนี้  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 

 
 

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้นํามาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลประเภท 
ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๑๗ ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน  ผู้ออกโทเคนดิจิทัล 
ที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  และให้กระทําได้
เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  และต้องย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงาน  ก .ล .ต . โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์
ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชนด้วย 

การขอเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๑๘ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ให้เสนอขายได้เฉพาะ
ต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะกระทําได้ต่อเม่ือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว  และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เท่านั้น   

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน  
การเผยแพร่ข้อมูลและการโฆษณาชี้ชวนเก่ียวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล  กระบวนการและหลักเกณฑ์ 
ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจประกาศกําหนดประเภทของโทเคนดิจิทัล
หรือลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๑ กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตตามมาตรา  ๑๗  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ 
ให้บริหารจัดการกิจการที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  
โดยให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการดังกล่าวด้วย 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามมาตรา  ๑๙  โดยอนุโลม 
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หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๒ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ  หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
อันอาจทําให้ผู้ลงทุนเสียหาย  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน  และมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 
ได้ในทันที 

(๒) ในกรณีที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนคลาดเคล่ือนในสาระสําคัญ  หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ  
ทั้งนี้  อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งระงับ
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนเป็น 
การชั่ วคราว  จนกว่าจะได้ มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและดําเนินการอื่นใดตามที่ 
สํานักงาน  ก.ล.ต. กําหนดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  และหากไม่ดําเนินการ
ตามที่กําหนด  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตน้ันได้  

(๓) ในกรณีที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่นที่มิใช่กรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ยื่นแบบดังกล่าวแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  และ
หากไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะได้ มี 
การดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

การส่ังการของสํานักงาน  ก.ล.ต.  ตามวรรคหน่ึง  ไม่กระทบถึงการดําเนินการใด ๆ  ของผู้เสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลก่อนที่จะมีการสั่งการดังกล่าว  และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
ของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๓ 

มาตรา ๒๓ ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๘๙/๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวน  มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และสํานักงาน  ก.ล.ต. ได้รับรองถึง 
ความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว  
หรือได้ประกันราคาของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายนั้น 

มาตรา ๒๕ ให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดทําและส่งข้อมูลดังต่อไปนี้  ต่อสํานักงาน  ก.ล.ต.  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(๑) รายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน  
(๒) ข้อมูลใด ๆ  ที่อาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล  หรือต่อการตัดสินใจลงทุน  

หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล 
หมวด  ๔ 

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
 

 

มาตรา ๒๖ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและการอนุญาต  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน  ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.   
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 

รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้บริหารของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารดังกล่าวด้วย 
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หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา  ๒๘  
ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๘   
ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  เพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ความเห็นชอบ 

มาตรา ๓๐ ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

ในการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ก .ล .ต .   
ต้องคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ   
(๒) ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า 
(๓) การรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์

และข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการโจรกรรมหรือเหตุอื่น ๆ  
(๔) การมีระบบบัญชีที่ เหมาะสมกับกิจการและจัดให้ มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี 

ที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ให้ความเห็นชอบ 
(๕) การมีมาตรการการรู้จักลูกค้า  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  และ

มาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน 
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า   

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกแต่ละรายและต้องเก็บรักษา
ทรัพย์สินแยกออกจากทรัพย์สินของตนโดยไม่อาจนําไปใช้เพื่อการอื่นใดได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

ให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้า  
เม่ือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหน่ึง  ตกเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ถูกศาลสั่ง

พิทักษ์ทรัพย์  หรือถูกทางการหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดําเนิน
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมด  ให้นําความในมาตรา  ๑๑๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
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หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวด  ๕ 
การเลิกประกอบธุรกิจ  การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ 

และการห้ามการทําธุรกรรม 
 

 

มาตรา ๓๒ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจตามประเภท 
ที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  โดยใน 
การอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ก็ได้ 

มาตรา ๓๓ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดเลิกประกอบธุรกิจ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ัน
ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล  ชําระราคา  ส่งมอบรายการที่ค้างอยู่  หรือดําเนินการใด ๆ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  กําหนด 

มาตรา ๓๔ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
ภายในเวลาที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กําหนด  หรือหยุดประกอบธุรกิจเกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  กําหนด  ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาต
ประกอบธุรกิจของผู้นั้นได้ 

รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึง  
ต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้  

มาตรา ๓๕ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่กําหนด  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่ง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ในการนี้  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นด้วยก็ได้ 
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หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่าฝืนไม่ดําเนินการตามวรรคสอง  หรือกระทําความผิด 
ซ้ําอีก  รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต  ในการนี้  
รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตน้ัน
ต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าก่อนก็ได้  

มาตรา ๓๖ เม่ือปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ว่า  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลใดมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน  และผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือ
การดําเนินงานดังกล่าวได้  ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตได้  ในการน้ี  รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตน้ันต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้  

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การทําธุรกรรม  การดําเนินกิจการ  หรือการดําเนินการใดเก่ียวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลทําธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือสั่งระงับการดําเนินกิจการหรือ
การดําเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้  

ในการนี้  รัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่างหน่ึง
อย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับ 

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
 

 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซ้ือขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชกําหนดนี้ 

การซื้อขายตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลด้วย  

มาตรา ๓๙ ในหมวดนี้ 
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของผู้เสนอขาย
โทเคนดิจิทัลไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  
ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

“อํานาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  
(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน 
(๒) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของนิติบุ คคลหนึ่ ง   

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(๓) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า 
“ข้อมูลภายใน”  หมายความว่า  ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

ซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล 
“ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  ผลกระทบท่ีทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล  

สูงขึ้น  ต่ําลง  คงที่  หรือเป็นการพยุงราคาสินทรัพย์ดิจิทัล 
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว  เผยแพร่  หรือให้คํารับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือ

ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
ข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ลักษณะหรือสาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล  หรือราคา 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยประการที่น่าจะทําให้มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
ข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ลักษณะหรือสาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล  หรือราคา 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยนําข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิด 
ในสาระสําคัญ  มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว  หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์  และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็น
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หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เก่ียวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชนโดยประการที่น่าจะทําให้ มีผลกระทบต่อ 
ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

มาตรา ๔๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่ งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ เก่ียวกับผู้ เสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลหรือลักษณะหรือสาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล  กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) ซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล  หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับ 
โทเคนดิจิทัลไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เว้นแต่ 

 (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  คําสั่งศาล  หรือคําสั่งของหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัล 

ที่ทําข้ึนก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือลักษณะหรือ
สาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล 

 (ค) เป็นการกระทําโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ  แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาต
หรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน  ตัดสินใจในการซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล  
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัลนั้น  หรือ 

 (ง) เป็นการกระทําในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

(๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด   
โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล  หรือเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัล  ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เว้นแต่เป็น 
การกระทําในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล
ภายในตามมาตรา  ๔๒ 

(๑) กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล 
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ

ข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน 
(๓) บุคคลซ่ึงอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  หรือบุคคลอื่นใดที่ทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในนั้น  และให้รวมถึง
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ร่วมงานของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่ มีส่วนร่วมใน 
การทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในนั้น 

(๔) กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้แทนนิติบุคคล  ตัวแทน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษา  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  สํานักงาน  ก.ล.ต.  หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในตําแหน่ง
หรือฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(๕) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มีอํานาจควบคุมกิจการ 
มาตรา ๔๔ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้  ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายโทเคนดิจิทัล

หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่ผิดไปจากปกติวิสัยของตน   
เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา  ๔๒ 

(๑) ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเกินร้อยละห้าของโทเคนดิจิทัลที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดในแต่ละรุ่น 
ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยให้นับรวมโทเคนดิจิทัลที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

(๒) กรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกิจการในกลุ่ม
ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในได้ 

(๓) บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ผู้รับบุตรบุญธรรม  หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลตามมาตรา  ๔๓ 
(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคล 

ตามมาตรา  ๔๓ 
(๕) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตามมาตรา  ๔๓  หรือบุคคลตาม  (๓)  

หรือ  (๔) 
กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลตาม  (๒)  หมายความว่า  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  

หรือบริษทัร่วมของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  

รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว  ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซื้อหรือ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ารายใดของ 
ผู้ประกอบธุรกิจนั้น  กระทําการดังต่อไปนี้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทําให้ลูกค้า 
รายดังกล่าวเสียประโยชน์ 
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หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น  โดยใช้โอกาสดําเนินการก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้า 
รายดังกล่าวแล้วเสร็จ 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น  โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลน้ัน
จะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทําการส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้ก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวแล้วเสร็จ 

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  อันเป็นการทําให้

บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(๒) ส่งคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ในลักษณะต่อเนื่องกัน

โดยมุ่งหมายให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด 

มาตรา ๔๗ มิให้นํามาตรา  ๔๖  มาใช้บังคับแก่การซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๔๘ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทําดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําอันเป็นการทําให้
บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา  ๔๖  (๑)  หรือ
เป็นการกระทําที่ทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิดไปจาก 
สภาพปกติของตลาดตามมาตรา  ๔๖  (๒)  แล้วแต่กรณี 

(๑) ซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขายสินทรัพย์
ดิจิทัลยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

(๒) ส่งคําสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทําการ  ได้สั่งขาย
หรือจะสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกัน  ในจํานวนใกล้เคียงกัน  ราคาใกล้เคียงกัน  และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน 

(๓) ส่งคําสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทําการ  ได้สั่งซื้อ
หรือจะสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกัน  ในจํานวนใกล้เคียงกัน  ราคาใกล้เคียงกัน  และภายในเวลาใกล้เคียงกัน 
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หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อนปิดศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสูงหรือต่ํากว่า 
ที่ควรจะเป็น 

(๕) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่เป็นการขัดขวาง   
การซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบุคคลอื่น  ซึ่ งมีผลทําให้บุคคลอื่นต้องส่งคําสั่ งซื้อหรือขาย 
สินทรัพย์ดิจิทัล  ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ํากว่าที่ควรจะเป็น 

มาตรา ๔๙ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทําการดังต่อไปนี้  เป็นตัวการในการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๔๖ 

(๑) เปิดบัญชีธนาคาร  บัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใดร่วมกัน 
เพื่อการชําระราคาหรือรับชําระราคาที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคาร  บัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
หรือบัญชีอื่นใดของตนเพื่อการชําระราคาหรือรับชําระราคาที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตน  
(๔) ชําระราคาหรือรับชําระราคาค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแทนกัน 
(๕) นําเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแทนกัน 
(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชําระราคาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองจาก 

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตน  หรือ  
(๗) โอนหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกัน 
มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้บุคคลใดส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล   

เข้าไปในระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยรู้หรือควรรู้ว่า  การกระทําดังกล่าวนั้น
น่าจะทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลล่าช้าหรือหยุดชะงัก 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือ
สถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือด้วยเคร่ืองมืออื่นใด  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการ 
ของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ  สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  รวมทั้ง
เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลเก่ียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล  หรือสถานท่ีซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
ด้วยเคร่ืองมืออื่นใด  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น  
เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  
เพื่อตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลอื่นใดเก่ียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ เสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลหรือกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล 

(๔) เข้าไปในสถาบันการเงินหรือสถานที่ใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  
หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพื่อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นที่อาจ
เก่ียวข้องกับการกระทําอันเป็นความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

(๕) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  เอกสาร  หลักฐาน  หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ เก่ียวข้องกับ 
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี  ทั้งนี้  การออก
คําสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวต้องระบุเหตุผล  ความจําเป็น  และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น 

(๖) สั่งให้กรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล   
ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออื่นใด  มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  
เอกสาร  ดวงตรา  หรือหลักฐานอื่นเก่ียวกับกิจการ  การดําเนินงาน  สินทรัพย์และหนี้สินของบุคคล
ดังกล่าว  หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
ด้วยก็ได้ 
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หน้า   ๖๐ 
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(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับหรือผ่านผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล  มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 

(๘) สั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคํา  
หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นใดที่ เก่ียวข้องหรือจําเป็น 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง  ให้บุคคลที่ เก่ียวข้องอํานวย 
ความสะดวกตามสมควร 

เม่ือได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  แล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็จ  
จะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้ 

การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  (๗)  และ  (๘)  จะต้องเป็นการกระทําต่อบุคคล 
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองที่ดําเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  ก่อน  
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่ จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติ 
ตามคําสั่งได้  

มาตรา ๕๒ เม่ือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
กฎหมายอื่นในทํานองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต. มีอํานาจให้ความช่วยเหลือ 
ในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จําเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทําอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกฎหมายอ่ืนในทํานองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ  ทั้งนี้  
การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ 
(๒) การกระทําซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตาม 

พระราชกําหนดนี้ 
(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ 

ในทํานองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคําร้องขอจากสํานักงาน  ก.ล.ต. 
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้นําความในมาตรา  ๕๑  และบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับ 
มาตรา ๕๓ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับ

สํานักงาน  ก.ล.ต.  ให้นํามาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีทั้งปวงได้ 
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หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๕๔ ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ส่งมอบ
ในการกล่าวโทษผู้กระทําผิด  พนักงานสอบสวนอาจนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ 

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๘ 

โทษทางอาญา 
 

 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือเสนอขายโดยไม่กระทําผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ตามมาตรา  ๑๙  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของ 
ราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขตามมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละ 
หนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  
ในสาระสําคัญ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ 
โทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดเสนอขายหรือขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสํานักงาน  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๑๙  มีผลใช้บังคับ  
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หน้า   ๖๒ 
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ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับเป็นเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมด
ซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนในระหว่างที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  สั่งระงับ
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ตามมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ 
โทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๖๓ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๔ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และ 
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๕ ผู้ เสนอขายโทเคนดิ จิทั ลใดมีหน้ าที่ จั ดทํ าหรือส่ งข้ อมูลตามมาตรา  ๒๕   
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ ใดประกอบธุรกิจสินทรัพ ย์ดิจิทัลโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๖   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๖๗ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทั ลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘   
มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข  หรือคําสั่ง  หรือประกาศตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่ งตาม 
มาตรา  ๓๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  หรือ
วิธีการตามมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
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หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๗๐ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐   มาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๒   มาตรา  ๔๕   หรือ 
มาตรา  ๔๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๒)  หรือมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๗๒ กรณีความผิดตามมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  ในส่วนที่เก่ียวกับการกําหนดโทษปรับ  
ถ้าผู้กระทําความผิดได้รับหรือพึงได้รับผลประโยชน์จากการกระทําความผิดนั้น  ให้ปรับเป็นเงิน 
ไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์  ทั้ งนี้  ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ํ ากว่าค่าปรับขั้นต่ํ าที่บัญญัติ ไว้ 
ในมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่เปิดไว้
กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใดที่ ใช้ชําระราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 
เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว  ในประการที่บุคคลนั้นอาจนําบัญชีไปใช้ในการกระทํา 
อันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามหมวด  ๖  การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรม
เก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
หรือบัญชีอื่นใดของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการอันไม่เป็นธรรมตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจําเลยกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  หรือ
มาตรา  ๗๓  ให้ศาลส่ังให้ผู้กระทําความผิดกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามควรแก่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทําความผิดนั้น 
โดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

(๒) ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือเข้าผูกพันตามสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มี 
คําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๓) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๔) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  ก.ล.ต.  เนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดนั้น 
คืนให้แก่สํานักงาน  ก.ล.ต. 
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หากผู้กระทําความผิดไม่ชดใช้เงินตาม  (๑)  หรือค่าใช้จ่ายตาม  (๔)  ให้ศาลมีอํานาจออกหมาย
บังคับคดี   โดยให้นํ าประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ งมาใช้บั งคับโดยอนุ โลม  และให้ถือว่า 
สํานักงาน  ก.ล.ต.  เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๕๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในสาระสําคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือสํานักงาน  ก.ล.ต.  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดถอน  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมาย  
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด  ในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการยึดหรืออายัด  หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือ 
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน  เอกสาร  หรือข้อมูลใด ๆ  อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด  อายัด  รักษาไว้  หรือ 
สั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้  ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
จะรักษาทรัพย์สิน  เอกสาร  หรือข้อมูลนั้นไว้เอง  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา  ๙๘  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่กําหนดมาตรการ
ลงโทษตามมาตรา  ๗๔  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมาตรา  ๙๘  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๑ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด
ให้บริการกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๙  หรือมาตรา  ๘๐  โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีการกําหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามบันทึกการยินยอม  หรือโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๘๒ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  โดยทุจริต  หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน  หรือด้วยการปกปิด
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ความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน  และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชน 
ผู้ถูกหลอกลวง  หรือบุคคลที่สาม  หรือทําให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวง  หรือบุคคลท่ีสามทํา  ถอน  หรือ
ทําลายเอกสารสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 

มาตรา ๘๓ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าวหรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าว
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  กระทําผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ  โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 

มาตรา ๘๔ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  ครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของนิติบุคคลดังกล่าว  หรือซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย  เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 

มาตรา ๘๕ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  เอาไปเสีย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน 
อันนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลน้ัน  ถ้าได้กระทําเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๘๖ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  รู้ว่าเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าว  หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้ 
นิติบุคคลนั้นบังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคล  ใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้ 

(๑) ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลน้ัน  หรือ 
(๒) แกล้งให้นิติบุคคลนั้นเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง 
ถ้าได้กระทําเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 

ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 
มาตรา ๘๗ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด

ตามมาตรา  ๘๙  กระทําการหรือไม่กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 
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หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๘๘ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  กระทําหรือยินยอมให้กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําให้เสียหาย  ทําลาย  เปลี่ยนแปลง  ตัดทอน  หรือปลอมบัญชีเอกสาร  หรือหลักประกัน
ของนิติบุคคลดังกล่าว  หรือที่เก่ียวกับนิติบุคคลดังกล่าว 

(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เก่ียวกับ 
นิติบุคคลนั้น  หรือ 

(๓) ทําบัญชีไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
ถ้ากระทําหรือยินยอมให้กระทําเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าว  หรือผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัล 

ขาดประโยชน์อันควรได้  หรือลวงบุคคลใด ๆ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 

มาตรา ๘๙ นิติบุคคลตามมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  
มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๘๘  ให้หมายความถึงนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ ได้รับอนุญาตให้ เสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก 
สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

(๒) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ตามมาตรา  ๑๙  วรรคหน่ึง 

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง 
มาตรา ๙๐ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  

มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าด้วยการใช้  สั่ง  ขู่เข็ญ  จ้าง  หรือ 
ด้วยวิธีอื่นใด  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙๑ ผู้ใดกระทําการด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 
ในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕   
มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทําความผิด  ต้องระวางโทษ 
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  เว้นแต่ผู้นั้นมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น 

มาตรา ๙๒ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจที่กําหนดไว้
ในพระราชกําหนดนี้หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจ 
ที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้  อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ถ้าผู้นั้นนําไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่ 
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล 
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชกําหนดนี้ 
(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลในด้านตลาดเงิน  ตลาดทุน  สินทรัพย์ดิจิทัล  ผู้สอบบัญชี  สินค้าหรือตัวแปร 
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  หรือหน่วยงานอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
มาตรา ๙๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเหตุ 

ที่เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  และเปิดเผยความลับนั้น 
ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา  ๙๒  วรรคสอง 
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่ งการหรือการกระทํ าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและ 
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ 
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๕ ความผิดตามมาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  และมาตรา  ๖๙  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้  

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคน  โดยอย่างน้อย
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน 
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หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบ  และผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวน
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  

หมวด  ๙ 
มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๙๖ ให้การกระทําความผิดดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําความผิดที่อาจดําเนินมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิดนั้นได้  

(๑) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ   
อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๕ 

(๒) กระทําการอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๗๐  
และมาตรา  ๗๑ 

(๓) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่ เปิดไว้กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใดที่ใช้ชําระราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือใช้บัญชี 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใด
ของบุคคลอื่น  อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๗๓ 

การนํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึง 
ความร้ายแรงของการกระทํา  ผลกระทบต่อตลาด  พยานหลักฐานที่อาจนํามาใช้พิสูจน์ความผิด  และ
ความคุ้มค่าในการดําเนินมาตรการนั้น  

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในคดีเก่ียวกับ 
การกระทําความผิดตามมาตรา  ๙๖  ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้  และ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นสมควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง   
ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบด้วย 

มาตรา ๙๘ มาตรการลงโทษทางแพ่ง  ได้แก่ 
(๑) ค่าปรับทางแพ่ง 
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หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทําความผิด 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๙๖ 

(๓) ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือเข้าผูกพันตามสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปี 

(๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปี 

(๕) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  ก.ล.ต.  เนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดนั้น 
คืนให้แก่สํานักงาน  ก.ล.ต. 

มาตรา ๙๙ ให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  เป็นคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามพระราชกําหนดนี้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๑๗/๕  มาตรา  ๓๑๗/๖  มาตรา  ๓๑๗/๗  มาตรา  ๓๑๗/๘   
มาตรา  ๓๑๗/๙  มาตรา  ๓๑๗/๑๐  มาตรา  ๓๑๗/๑๑  มาตรา  ๓๑๗/๑๒  มาตรา  ๓๑๗/๑๓  และ
มาตรา  ๓๑๗/๑๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับกับมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามพระราชกําหนดนี้โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ผู้ประกอบธุรกิจสินท รัพ ย์ดิจิทั ลที่ ได้ประกอบธุรกิจอ ยู่ในวัน ก่อนวันที่ 
พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับและเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชกําหนดนี้  หากจะดําเนินกิจการต่อไป  
ให้ยื่นคําขออนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ 
มีผลใช้บังคับ  และเม่ือได้ยื่นคําขออนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันได้มีการนําคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน  เป็นสื่อกลาง 
ในการแลกเปลี่ยน  รวมถึงนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
แต่ยังไม่มีกฎหมายที่กํากับหรือควบคุมการดําเนินการดังกล่าวในประเทศไทย  ซึ่งทําให้มีการประกอบธุรกิจหรือ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง  ดังน้ัน  เพ่ือกําหนดให้มีการกํากับและควบคุมการประกอบธุรกิจและ
การดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  และเพ่ือรองรับการนําเทคโนโลยีมาทําให้เกิดการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน  อันจะเป็นการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มีศักยภาพมีเคร่ืองมือในการระดมทุนที่หลากหลาย  รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจน 
เพียงพอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ  และป้องกันมิให้มีการนําสินทรัพย์ดิจิทัล 
ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทําการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม  และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  
เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา้ ๔๓ 
ลงวันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 

 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกําหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๙) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อให้
สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล  
หรือการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร   
(ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ซ)  และ  (ฌ)  ของ  (๔)  ในมาตรา  ๔๐  แห่งประมวลรัษฎากร 
“(ซ)  เงินส่วนแบ่งของกําไร  หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ

ครอบครองโทเคนดิจิทัล 
(ฌ)  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล  ทั้งนี้  เฉพาะซึ่งตีราคา

เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ฉ)  ของ  (๒)  ในมาตรา  ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากร 
“(ฉ)  ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  ๔๐  (๔)  (ซ)  และ  (ฌ)  ให้คํานวณหักในอัตรา 

ร้อยละ  ๑๕.๐  ของเงินได้” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันได้มีการถือหรือครอบครอง
โทเคนดิจิทัล  หรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งเงินได้จากกรณีดังกล่าว 
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี  แต่โดยที่ ยังไม่มีบทบัญญั ติแห่งกฎหมาย 
เพ่ือการจัดเก็บภาษีเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นการเฉพาะเป็นเหตุให้รัฐไม่สามารถ 
จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน   ดังน้ัน   เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณี ดังกล่าวเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน 
และลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 

พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
 พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 
ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. ๒๕๐๑ 

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๒๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที ่๙ เมษายน ๒๕๐๑ 

๒ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๕๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙ 
ลงวันที ่๓๐ มถิุนายน ๒๕๑๓ 

๓ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๒ หนา้ ๖๑๙ 
ลงวันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๗ หนา้ ๖๓๕ 
ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

๕ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๕๕ ฉบบัพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ 

๖ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๗๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔ 
ลงวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 

๗ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๖๑ ฉบบัพิเศษ หน้า ๕ 
ลงวันที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓ 

๘ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๕๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๒๔ 

๙ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ 
ลงวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๒๕ 

๑๐ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑ 
ลงวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๒๕ 

๑๑ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๐ ฉบบัพิเศษ หน้า ๗๙ 
ลงวันที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ 
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ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑๒ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๘๕ ฉบบัพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 

๑๓ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๙ ฉบบัพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ 

๑๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๕ ฉบบัพิเศษ หน้า ๕ 
ลงวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 

๑๕ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 

๑๖ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๘ ฉบบัพิเศษ หน้า ๗ 
ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ 

๑๗ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๐ ก หนา้ ๓๒ 
ลงวันที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

๑๘ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก หน้า ๑ 
ลงวันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๑๙ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา้ ๗๑ 
ลงวันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 
 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกําหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้   
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เข้ามาเพื่อทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทําตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทํางาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในระดับไร้ฝีมือ  จึงจําเป็นต้องนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทํางานดังกล่าว  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองห้ามมิให้ 
คนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือมีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือ 
การฝึกทางวิชาการ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญั ติดังกล่าว รวมทั้ งบทยกเว้นการห้ามคนต่างด้าว 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทํางาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  ตลอดจนสภาพสังคมในปัจจุบัน   ซึ่ งการดําเนินการดังกล่าวเป็นกรณี ฉุก เฉินที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัต ิ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หนา้ ๕๗ 
ลงวันที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 

 

หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 

 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกําหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อป้องกัน
มิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลกองเรือไทย  เพื่อป้องปรามการกระทําความผิด  และเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
การประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้สูญหายไป  ถูกข้าศึกยึด  ถูกเพลิงไหม้
โดยสิ้นเชิง  อับปาง  ทําลายหรือถูกละทิ้ง  ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าข้ึนทะเบียน
ของเรือนั้นพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบเหตุการณ์  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด  และให้นายทะเบียนเรือนั้นเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุแห่งการเพิกถอน  และจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๖/๑  เรือประมง  มาตรา  ๕๔/๑ มาตรา  ๕๔/๒  
มาตรา  ๕๔/๓  มาตรา  ๕๔/๔  มาตรา  ๕๔/๕  มาตรา  ๕๔/๖  มาตรา  ๕๔/๗ มาตรา  ๕๔/๘  มาตรา  ๕๔/๙  
และมาตรา  ๕๔/๑๐  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  

“หมวด  ๖/๑ 
เรือประมง 

 
 

มาตรา ๕๔/๑ ในหมวดนี้ 
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้  หรือมีหรือติดตั้งเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ทําการประมง  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําในทางการค้า  
“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  เรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
มาตรา ๕๔/๒ ในการขอจดทะเบียนเรือไทยสํ าหรับเรือประมง  นอกจากต้องปฏิบั ติ 

ตามบทบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนเรือไทย  ผู้ขอจดทะเบียนต้องได้รับหนังสือรับรองเพื่อประกอบ 
การย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเรือ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ขอจดทะเบียนย่ืนขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมประมงกําหนด  และอย่างน้อยต้องมีการรับรองเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง  

(๒) เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๓) เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการดําเนินคดี 
การยื่นคําขอจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด  
เม่ือนายทะเบียนเรือรับคําขอจดทะเบียนเรือไทยแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผู้ขอจดทะเบียน  เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  หนังสือรับรองจากกรมประมง  และตัวเรือประมงที่จะทํา
การจดทะเบียน  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือไทย
สําหรับเรือประมง  ก็ ให้ รับจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมงนั้น   และดําเนินการจัดให้มี 
การทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ประจําเรือไว้ที่ตัวเรือเป็นการถาวรตรงจุดที่เห็นได้ง่าย 

มาตรา ๕๔/๓ การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  การขอเปล่ียนแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเคร่ืองจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และการขอโอนกรรมสิทธิ์
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือย่ืนคําขออนุญาตต่อนายทะเบียนเรือ  
โดยให้นําความในมาตรา  ๕๔/๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามวรรคหน่ึง  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือแจ้งต่อนายทะเบียนเรือเพื่อทําการตรวจสอบ  และเมื่อพนักงานตรวจเรือ
และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนเรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจึงนําเรือออกใช้ได้  

มาตรา ๕๔/๔ ในกรณีมีความจําเป็นต้องควบคุมจํานวนเรือสําหรับการประมงเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันหรือปราบปรามการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
หรือเม่ือได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตทําการประมงจากกรมประมง  หรือเรือที่ใช้ทําการประมง 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เกินจํานวนที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ กําหนด  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ 
งดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสองปี 

มาตรา ๕๔/๕ ให้นายทะเบียนเรือ มี คําสั่ งเพิ กถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุ 
แห่งการเพิกถอน  และจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย  ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) เจ้าของเรือประมงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยต่อนายทะเบียนเรือ 
(๒) อธิบดีกรมประมงแจ้งเจ้าท่าว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว  ถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
(๓) มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วมีส่วนเก่ียวข้องหรือใช้ทําการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือศาลมีคําสั่งริบเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วอันเนื่องมาจากการกระทําความผิด  
(๔) เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วย

การเดินเรือในน่านน้ําไทยหรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นคําขอต่ออายุภายในสามสิบวันนับแต่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(๕) เรือประมงที่ต้องขอใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแต่มิได้ 
ยื่นขอใบอนุญาตทําการประมงภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียนหรือนับแต่วันที่ใบอนุญาตทํา 
การประมงส้ินอายุ  หรือย่ืนขอใบอนุญาตทําการประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทําการประมง  

(๖) เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  ซึ่งอธิบดีกรมประมง
แจ้งมายังเจ้าท่าว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมง และเจ้าของเรือประมงมิได้แจ้งของดใช้เรือหรือมิได้
ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอน 
จากอธิบดีกรมประมง  

(๗) เรือที่ต้องจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําแต่มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียน  หรือได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําแล้วแต่ได้รับแจ้ง
จากอธบิดีกรมประมงว่ามิได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  

(๘) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่อธิบดีกรมประมงแจ้งว่าถูกเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และ
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํามิได้แจ้งของดใช้เรือหรือมิได้ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง 

(๙) มีการแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามมาตรา  ๕๔/๑๐ แล้วฝ่าฝืนนําเรือไปใช้ 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๐) มีการขอเปล่ียนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรืออื่นตามมาตรา  ๕๔/๑๐  
แต่ได้นําเรือดังกล่าวมาใช้ทําการประมง  หรือใช้ขนถ่ายสัตว์น้ํา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๔/๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทยตามมาตรา  ๕๔/๕  ต้องแจ้งจุดจอดเรือภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
ถึงการถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยให้เจ้าท่าทราบ  และให้ส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าวจากนายทะเบียนเรือ  รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งอื่นใด
ตามที่เจ้าท่ากําหนด 

เม่ือเจ้าท่าได้รับแจ้งจุดจอดเรือตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าท่าดําเนินการตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ของจุดจอดเรือ  ในกรณีที่เห็นว่าจุดจอดเรือนั้นไม่เหมาะสมเจ้าท่าอาจกําหนดจุดจอดเรือใหม่ตามที่
เห็นสมควรก็ได้  และไม่ว่าเรือนั้นจะจอดอยู่ที่ใด  ให้เจ้าท่าดําเนินการติดตั้งเคร่ืองมือควบคุมเรือหรือ
เคร่ืองมืออย่างใด ๆ  ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด  และทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเรือนั้น 
ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๔/๗ ห้ามมิให้ผู้ ใดเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือตามที่ ได้แจ้งหรือกําหนด 
ตามมาตรา  ๕๔/๖  หรือปลด  รื้อถอน  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายเคร่ืองมือควบคุมเรือหรือเคร่ืองมืออย่างใด ๆ  
รวมทั้งเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ตามมาตรา  ๕๔/๖  วรรคสอง  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือ 
มีเหตุฉุกเฉินจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  

มาตรา ๕๔/๘ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็น  เจ้าท่าอาจจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมงหรือ 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดูแลรักษาก็ได้  
โดยให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีเจ้าท่ากําหนด  หรือ
ในกรณีไม่ปรากฏตัวเจ้าของเรือ  ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจหรือศาลแพ่ง  ที่เจ้าของเรือ
มีภูมิลําเนาหรือเรือจอดอยู่ในเขตศาลนั้น  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ศาลสั่งให้นําเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  
เคร่ืองอุปกรณ์ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าวออกขายทอดตลาด
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หรือขายโดยวิธีอื่นมาชดใช้ ค่าใช้จ่าย  ถ้าเงินที่ ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้น 
เม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของเรือ 

มาตรา ๕๔/๙ เรือประมงที่เจ้าของเรือประสงค์จะแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือจะต้องมีหนังสือ
รับรองจากกรมประมง  และต้องจัดทําแผนดําเนินการและได้รับอนุมัติแผนดําเนินการจากเจ้าท่า  

ในกรณีที่เป็นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือเนื่องจากเจ้าของเรือประสงค์จะมีเรือประมงลําใหม่
ขึ้นทดแทนหรือด้วยเหตุอื่นใด  ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าจะมีการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือจริงหรือไม่   
ให้เจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือดังกล่าว 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เจ้าของเรือย่ืนขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติ ให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมประมงกําหนด 

การจัดทําแผนดําเนินการ  การอนุมัติแผนดําเนินการ  และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือ
ทําลายเรือ  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนดโดยหารือกับกรมประมงก่อน 

มาตรา ๕๔/๑๐ เพื่ อประโยชน์ ในการคงไว้ซึ่ งทะเบียน เรือไทย   เจ้ าของเรืออาจแจ้ ง 
งดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรืออื่น
หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําต่อนายทะเบียนเรือ  ก่อนวันที่นายทะเบียนเรือ 
มีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย 

ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหน่ึง  เม่ือเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่
ของกรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนเรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ 

การแจ้งงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ ให้เจ้าท่ามีอํานาจกระทําการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว 

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าท่ากําหนดโดยคํานึงถึงความร้ายแรง
ของพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดด้วย” 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และเงินอย่างอื่นที่ต้องชําระ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและเงินดังกล่าว และกําหนดกิจการอื่น  รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหน่ึง  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ  มาตรา  ๖๒  ทวิ มาตรา  ๖๒  ตรี  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๓  ทวิ  มาตรา  ๖๓  ตรี  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕ มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๗  
มาตรา  ๖๗/๑  และมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเรือไทย  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดเปล่ียนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเคร่ืองจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง
ตามที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔/๓  วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๔/๖  
วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๔/๙  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ได้มีการแจ้งไว้ตามมาตรา  ๕๔/๑๐   
ต้องชําระค่าปรับทางปกครอง  ดังนี้  

(๑) กรณีเป็นเรือที่ มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส  ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 
ห้าพันบาท  

(๒) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส  ต้องชําระค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าพันบาทแต่ไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๓) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส  ต้องชําระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

(๔) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส  ต้องชําระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท  

(๕) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส   
ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท  

(๖) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสข้ึนไป  ต้องชําระค่าปรับทางปกครอง 
ในอัตราตั้งแต่สองแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท  

ในกรณีที่เห็นสมควร  เจ้าท่าอาจมีคําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุง  หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยไม่ได้ดําเนินการ 
ทางทะเบียนต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพันบาท  

มาตรา ๖๕ ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๔  ไม่ชําระค่าปรับทางปกครอง  
ให้เจ้าท่ามีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชําระค่าปรับทางปกครอง  
ในการนี้  ถ้าศาลพิพากษาให้ชําระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชําระค่าปรับทางปกครองภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง   
แต่มิให้นํามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น 

มาตรา ๖๖ ถ้าการกระทําความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่องและ 
เจ้าท่าได้พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น  ผู้กระทําต้องชําระค่าปรับรายวันอีก 
ในอัตราดังต่อไปน้ี  นับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(๑) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส  ให้ปรับวันละหนึ่งร้อยบาท  
(๒) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส  ให้ปรับวันละ 

ห้าร้อยบาท  
(๓) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส  ให้ปรับวันละ

หนึ่งพันบาท  
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส  ให้ปรับวันละ
ห้าพันบาท  

(๕) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส   
ให้ปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาท  

(๖) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป  ให้ปรับวันละสามหม่ืนบาท  
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้ปฏิบัติถูกต้องหรือได้ดําเนินการแก้ไข  ปรับปรุง

ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้น
ค่าปรับตามมาตรา  ๖๖  

ส่วนที่  ๒ 
โทษทางอาญา 

 
 

มาตรา ๖๘ บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย  นิติบุคคลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์ เรือ 
จดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา  ๗  หรือมาตรา  ๗ ทวิ  หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา  ๗  ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗  ตรี  หรือ
มาตรา  ๗  จัตวา  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

คนต่างด้าวซึ่งให้หรือยอมให้กระทําการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ 
ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว 

มาตรา ๖๘/๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๖๘  เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๘  ด้วย 

มาตรา ๖๘/๒ ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึง  วรรคสอง  วรรคสาม  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๐ วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๔/๓  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘/๓ นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย  ไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา  ๓๒  ทวิ  (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท  

มาตรา ๖๘/๔ นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย  ฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  
ทวิ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน  โดยให้คํานวณค่าปรับจากขนาดของเรือในอัตราตันกรอสละ 
ห้าร้อยบาท  ตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน  

มาตรา ๖๘/๕ ผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท  

ถ้าความผิดที่เกิดข้ึนนั้นเก่ียวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๖ ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๗  เง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตาม 
มาตรา  ๔๗  ทวิ  มาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  ผู้ควบคุมเรือมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๗ ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๘ เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๙ ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๕๓/๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และต้องชดใช้เงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัด
หรือแก้ไขสารที่ เป็นอันตราย  ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายที่ เกิดขึ้น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน 
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๓/๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
มีอํานาจรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด  แล้วให้ส่งพนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ ผู้กระทําความผิดได้ดําเนินการกําจัดหรือแก้ไขสารที่ เป็นอันตรายและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยตนเองในเวลาใกล้เคียงกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้ผู้นั้นไม่ต้อง 
รับโทษและไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๘/๑๐ ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๕๑ ศาลจะสั่งริบเรือ  
เคร่ืองประกอบเรือ  ผลประโยชน์ที่ได้จากเรือนั้น  และวัตถุที่ใช้ทําการฝ่าฝืนนั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๖๘/๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา  ๕๔/๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๖๘/๑๒ เม่ือเจ้าท่าได้กระทําการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๖๑  สําหรับความผิดที่บัญญัติ

ในส่วนนี้แล้ว  และผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับตามที่เจ้าท่าเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้อายุความเร่ิมนับเม่ือพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่ ในปัจจุบันได้มีการบังคับใช้ 
พระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  เพ่ือปรับปรุงระบบ 
การจดทะเบียนเรือประมง  สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดของเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือประมง   
ตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทําความผิด  และเพ่ือให้ 
การแก้ไขปัญหาการทําการประมงสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบอันเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  และโดยที่การดําเนินการดังกล่าวต้องกระทํา 
ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทําการประมงได้อย่างย่ังยืน  ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑  

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัต ิ
เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หนา้ ๑๗ 
ลงวันที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 

 

หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 

 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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พระราชก าหนด 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิเรือไทย 
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
พระราชก าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชก าหนดนี้   
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการน าเรือที่อยู่นอกระบบการควบคุมของรัฐไปใช้ในการท าการประมง  
ขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการกองเรือไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  รักษาทรัพยากรธรรมชาตไิว้อย่างยั่งยืน  ซึ่งการตราพระราชก าหนดนี้สอดคล้องกบั
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามต่อไปนี้เป็น  ๖/๑.  ๖/๒.  และ  ๖/๓.  ของมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 

“๖/๑.  “เรือประมง”  หมายความถึง  เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้  หรือมีหรือติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ท าการประมง  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า 

๖/๒.  “เรือขนถ่ายสัตว์น้ า”  หมายความถึง  เรือขนถ่ายสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าดว้ยการประมง 
๖/๓.  “เรือสนับสนุนการประมง”  หมายความถึง  เรือที่ใช้หรือเจตนาจะใช้บรรทุกน้ ามัน   

น้ าจืด  อาหาร  หรือสิ่งอื่นใด  เพ่ือสนับสนุนเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า  ทั้งนี้  ประเภทและ  
ขนาดของเรือ  และลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกหรือให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๔ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๒๒/๑  แห่ งพระราชบัญญัติ เรือไทย   
พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 

“มาตรา ๒๒/๑ ให้น าความในมาตรา  ๒๒  มาใช้บังคับกับเรือที่เจ้าของเรืออ้างว่าได้จ าหน่าย  
จ่าย  หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  และไม่สามารถติดตาม
หรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด  ด้วยโดยอนุโลม  และไม่ว่าเจ้าของเรือจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนเรือหรือไม่  
ให้นายทะเบียนเรือสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ 

เรือประมง  เรือขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ  
ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา  ๒๒  ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือนั้นเป็นเรือประมง  เรือขนถ่าย
สัตว์น้ า  และเรือสนับสนุนการประมงอีก 

ในกรณีที่มีการพบเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนเรือตามวรรคสอง  ให้เจ้าท่ามีอ านาจยึดหรืออายัด
และควบคุมเรือ  เครื่องประกอบเรือ  รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว  และน าไปจอดเพ่ือควบคุม 
ไว้ในบริเวณที่เห็นสมควร  ท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจ าเรือ  และติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือ
เครื่องมืออย่างใด ๆ  มิให้เคลื่อนจากจุดที่จอด  และแจ้งให้เจ้าของเรือทราบและมาแสดงตน  ในกรณี 
ที่ไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของเรือ  ให้ปิดประกาศให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนต่อเจ้าท่า  
หากไม่มีเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าเจ้าของเรือสละกรรมสิทธิ์
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ในเรือนั้น  และให้เจ้าท่ามีอ านาจแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  จ าหน่ายเป็นเศษวัสดุ หรือให้หน่วยงานของรัฐ
น าไปใช้ประโยชน์  

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมด้วยหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเรือ
หรือผู้ครอบครองเรือภายในก าหนดเวลา  ให้เจ้าท่าคืนเรือนั้นให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ  
เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือได้ช าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการตามวรรคสามแล้วและ 
ท าหนังสือรับรองว่าจะไม่น าเรือนัน้ไปใช้เป็นเรือประมง  เรือขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือเรือสนับสนุนการประมง 

การด าเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   เงื่อนไข  และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เจ้าท่าจะด าเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนด าเนินการแทนก็ได้  โดยให้น าความในมาตรา  ๕๔/๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๕๔/๕  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของใบอนุญาตใช้เรือนั้น” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

“ผู้ใดน าเรือประมง  เรือขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ
ตามมาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๒/๑  ไปท าการประมง  ขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือสนับสนุนการประมง  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  โดยให้ถือว่า
เรือนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือเกี่ยวกับการกระท าความผิด  และให้ริบเสียทั้งสิ้น”  

มาตรา ๘ ให้เรือประมง  เรือขนถ่ายสัตว์น้ า  และเรือสนับสนุนการประมง  ตามบัญชีรายชื่อ
เรือสูญหายถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนดในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ถือเป็นเรือ 
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ที่มีการแจ้งแก่นายทะเบียนตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
ซึ ่งแก้ไข เพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  หรือมาตรา  ๒๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลเรือไทยที่ใช้ท าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือสนับสนุนการประมง  เพ่ือใช้ในการติดตาม
ควบคุมและเฝ้าระวังมิให้มีการน าเรือไปใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งจากการจัดท าฐานข้อมูล
ปรากฏว่ามีเรือบางส่วนที่เจ้าของเรือแจ้งว่าเรือจม  สูญหาย  จ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนให้แก่ผู้อื่นโดยไม่สามารถ
แสดงหลักฐานและไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด  จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการน าเรือดังกล่าว 
ไปใช้ท าการประมง  ขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  สมควรก าหนดมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการน าเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า  และเรือสนับสนุนการประมงดังกล่าวกลับเข้ามาจดทะเบียน
เป็นเรือไทย หรือน ามาใช้ท าการประมง  ขนถ่ายสัตว์น้ า  หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
และโดยที่การด าเนินการดังกล่าวต้องกระท าให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
การประมงได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑  

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัต ิ
เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก หนา้ ๑๗ 
ลงวันที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 

๒ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัต ิ
เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๘๔ 
ลงวันที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 

 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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