แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญ ญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีบทบัญญัตทิ ไี่ ม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวทัง้ ระบบ
ท�ำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มี
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถท�ำการจัดระเบียบ
การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) ให้ยกเลิก (มาตรา ๓)
(๑) พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
       (๒) พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) ขอบเขตการบังคับใช้พระราชก�ำหนด (มาตรา ๔)
พระราชก�ำหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของ
คนต่างด้าวเฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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(๓) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติ
และทบวงการช�ำนัญพิเศษ
(๔) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาท�ำงานประจ�ำ
อยู่กับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยท�ำไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) บุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา
วัฒนธรรม ศิลปะ การกีฬาหรือกิจการอืน่ ทัง้ นี้ ตามทีจ่ ะได้กำ� หนดโดยกฎกระทรวง
(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจ
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะก�ำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
๓) บทนิยาม (มาตรา ๕)
“การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน” หมายความว่า การด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ น�ำ
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญ าตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท�ำไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจ้างแรงงาน
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยจะมีคา่ บริการหรือค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม
“ท�ำงาน” หมายความว่า การใช้ก�ำลังกายหรือความรู้เพื่อประกอบอาชีพ
หรือประกอบการงานด้วยประสงค์คา่ จ้างหรือประโยชน์อนื่ ใดหรือไม่กต็ าม เว้นแต่
เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศกับตนด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท�ำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
“ใบอนุ ญ าตน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน” หมายความว่ า ใบอนุ ญ าต
น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
“ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั อนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
“ใบอนุญาตท�ำงาน” หมายความว่า ใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว
“ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงาน” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ท�ำงาน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานของผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงาน
“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นการ
ตอบแทนการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
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“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชก�ำหนดนี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตัง้ ตามข้อเสนอแนะของอธิบดี เพือ่ ออกใบอนุญาตท�ำงานและปฏิบตั กิ ารอืน่
ตามพระราชก�ำหนดนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก�ำหนดนี้
๔) ผู้รักษาการณ์ตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชก�ำหนดนี้
๕) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๗ ถึง มาตรา ๑๖)
๕.๑) ประเภทงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ
กฎหมายก�ำหนดให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจประกาศก�ำหนดให้งานใดเป็นงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำในท้องทีใ่ ด เมือ่ ใด
โดยห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเงือ่ นไขอย่างใดเพียงใดก็ได้ โดยการออกประกาศ
ต้องให้ค�ำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ๑ (มาตรา ๗)
๕.๒) บุคคลทีค่ ณะรัฐมนตรีสามารถอนุญาตให้ทำ� งานในราชอาณาจักร
ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ�ำต้องปฏิบัติตามพระราชก�ำหนดนี้
ในกรณีใด ๆ ก็ได้
กฎหมายก�ำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะอนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ท�ำงานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือ
จะยกเว้นไม่จ�ำต้องปฏิบัติตามพระราชก�ำหนดนี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้
(๑) ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้างน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานในประเทศ
(๒) คนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในราชอาณาจักร (มาตรา ๑๔)
บทบัญญัตมิ าตรา ๗ ไม่ใช้บงั คับแก่การท�ำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ และในกรณี
หนังสือสัญญาทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีกำ� หนดให้คนต่างด้าวท�ำงานตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศทีอ่ อกตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ได้ คนต่างด้าวนั้นต้องได้รับอนุญาตท�ำงานตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของหนังสือสัญญานั้นด้วย.
๑
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๕.๓) เขตอ�ำนาจของศาล
					โดยบรรดาคดีทเี่ กิดจากข้อพิพาทระหว่างผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าว
มาท�ำงานกับคนต่างด้าว ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
หรือนายจ้างกับคนต่างด้าวอันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้
หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลแรงงาน
(มาตรา ๑๖)
๖) คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (หมวด ๒,
มาตรา ๑๗ ถึง มาตรา ๒๒)
๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
        
ให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคน
ต่างด้าว” ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานสภา
หอการค้าไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ซึ่งอธิบดีเสนอชื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวน
ไม่เกิน ๒ คน และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูห้ รือประสบการณ์
ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละ ๑ คน
เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ (มาตรา ๑๗)
  
ทั้ ง นี้ กรรมการผู ้ แ ทนองค์ ก รลู ก จ้ า งและกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่าสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๑๙)
๖.๒) อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว โดยมีการก�ำหนดมาตรการและแนวทางการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งก�ำหนดแนวทางและเป้าหมายใน
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว โดยนโยบายที่ได้จัดท�ำดังกล่าว
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ให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการและก�ำกับการ
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายที่ได้จัดท�ำนั้น กฎหมายก�ำหนดให้
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการและก�ำกับการ
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
(๒) พิจารณาและเสนอให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าว
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
  
(๓) รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีตอ่ คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๒๑)
(๕) มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ (มาตรา ๒๒)
๗) การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ (หมวด ๓, มาตรา ๒๓
ถึงมาตรา ๕๘)
๗.๑) บททั่วไป
บทบัญญัติในหมวด ๓ นี้ กฎหมายไม่ให้ใช้บังคับแก่การจัดหางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และการจัดหางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล (มาตรา ๒๓)
				 ส� ำ หรั บ การน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานกั บ นายจ้ า งในประเทศ
โดยผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือนายจ้าง กฎหมายก�ำหนดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง และกฎหมาย
ได้อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเท่านั้นที่สามารถโฆษณา
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศได้ (มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)
๗.๒) การประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
					 ๗.๒.๑) การขอใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กฎหมายได้ ก� ำ หนดห้ า มผู ้ ใ ดประกอบธุ ร กิ จ การน� ำ คน
ต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากอธิบดี
ซึง่ การขออนุญาตและการอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๖)
ทั้งนี้ โดยใบอนุญาตดังกล่าวให้มีอายุ ๒ ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน โดยผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
ซึง่ ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยนื่ ค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุไม่นอ้ ยกว่า
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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๓๐ วัน และเมื่อได้ย่ืนค�ำขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
จะได้รบั แจ้งการไม่อนุญาตจากอธิบดี และต้องแสดงใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมา
ท�ำงานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ ส�ำนักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงาน (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒)
					 ๗.๒.๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตน�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
									 กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
									 (๑) มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วตามที่อธิบดีประกาศ
ก�ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
									 (๒) มีทนุ เป็นของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔
ของจ�ำนวนทุนทั้งหมดและจะต้องมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า
๓ ใน ๔ ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเว้นแต่ในกรณีที่มีสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ละเงือ่ นไขของสนธิสญั ญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนนั้
									 (๓) มีสำ� นักงานอยูใ่ นทีต่ งั้ ทีเ่ ป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่ง
ที่แน่นอน และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
									 (๔) ไม่เป็นผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน ไม่เป็นผู้
อยูร่ ะหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ตามพระราชก�ำหนดนี้
									 (๕) ไม่เป็นผู้รับอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
									 (๖) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
									 (๗) มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทน
นิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
											 (ก) มีสัญชาติไทย
											 (ข) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
		
									 (ค) ไม่เป็นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คล
ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้น
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตามพระราชก�ำหนดนี้
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									 (ง) ไม่เป็นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คล
ซึง่ เป็นผูร้ บั อนุญาตหรือในขณะทีน่ ติ บิ คุ คลนัน้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
		
									 (จ) ไม่ เ ป็ น กรรมการ หุ ้ น ส่ ว น หรื อ ผู ้ จั ด การของ
นิตบิ คุ คล ซึง่ เป็นผูร้ บั ใบอนุญาตจัดหางานหรือในขณะทีน่ ติ บิ คุ คลนัน้ ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
		
									 (ฉ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ
สามารถ
		
									 (ช) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี
		
									 (ซ) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกในความผิด
ทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้ถอื เอาการกระท�ำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิด
ตามพระราชก�ำหนดนี้ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (มาตรา ๒๗)
					 ๗.๒.๓) การวางหลักประกันของผู้ขออนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงาน
									 ผู ้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งวางหลั ก ประกั น ตามที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทไว้กับอธิบดี เพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
ตามพระราชก�ำหนดนี้ ก่อนที่อธิบดีจะอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต โดยหลักประกัน
ดังกล่าวนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับอนุญาต
ให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ หรือผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเลิกประกอบ
ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ ยั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ที่ ต ้ อ งชดใช้ ต ามพระราชก� ำ หนดนี้
(มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๘)
								 ในกรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานเลิกประกอบ
ธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ และไม่มคี วามรับผิด
ที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
ยืน่ ค�ำขอรับหลักประกันคืนต่ออธิบดี เมือ่ อธิบดีตรวจสอบแล้วพบว่าผูร้ บั อนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้
ให้แจ้งแก่ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานเป็นหนังสือเพือ่ มารับหลักประกันคืน
									 ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานรับหลักประกัน
คืนภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่รับหลักประกันคืนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ให้
หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๓๘)
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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					 ๗.๒.๔) การจดทะเบียนลูกจ้าง
กฎหมายก�ำหนดให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
ต้องจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับ
นายจ้างในประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
และผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานต้องใช้ลกู จ้างซึง่ ได้จดทะเบียนเท่านัน้
และต้องแสดงทะเบียนลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ ณ ส�ำนักงาน เพือ่ ให้นายจ้างหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถ
ตรวจสอบความเป็นลูกจ้างดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ การกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศของลูกจ้างซึ่งผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานได้จดทะเบียนไว้ กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท�ำของผู้รับอนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานด้วย (มาตรา ๓๕)   
									 ส�ำหรับลูกจ้างนั้น กฎหมายก�ำหนดให้ลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่
เกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๗.๒.๒) (๗) และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศของผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานรายอืน่
ตามพระราชก�ำหนดนี้
(๒) เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล ในขณะเดียวกัน (มาตรา ๓๖)
ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�ำหนดให้ผู้จัดการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
แทนนิตบิ คุ คล หรือลูกจ้างซึง่ จดทะเบียนต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อผูซ้ งึ่ เกีย่ วข้อง
เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกส�ำนักงาน (มาตรา ๓๙)
			 		 ๗.๒.๕) เหตุสนิ้ สุดของการประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ
กฎหมายก�ำหนดให้การประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศเป็นอันสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานสิ้นอายุ
(๒) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
(๓) ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมา
ท�ำงาน
(๔) ผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานยกเลิกวัตถุประสงค์
ของบริษัทในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
(๕) เมือ่ มีการเลิกบริษทั ทีเ่ ป็นผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าว
มาท�ำงาน
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เมื่อมีกรณีดังกล่าว และผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานมีความผูกพันตามสัญญากับนายจ้างอยู่ ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าว
มาท�ำงานที่ยังคงมีภาระหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้แจ้งต่อนายจ้างโดยไม่
ชักช้า และในกรณีตาม (๔) และ (๕) ให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
แจ้งต่ออธิบดีและส่งใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานคืนแก่อธิบดีโดยไม่ชักช้า
(มาตรา ๓๗)
			 		 ๗.๒.๖) ท�ำสัญญาการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
								 ในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ กฎหมาย
ก�ำหนดให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานต้องท�ำสัญญาการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามที่อธิบดี
ประกาศก�ำหนด (มาตรา ๔๑)
			 		 ๗.๒.๗) อ�ำนาจในการเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของ
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
ในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศนั้น
กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเรียก
หรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้าง เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่าย
ตามรายการและอัตราทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด รวมตลอดถึงห้ามมิให้ผรู้ บั อนุญาต
ให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดจากคนต่างด้าวด้วย
(มาตรา ๔๒)
			 		 ๗.๒.๘) หลักเกณฑ์ในการใช้ชอื่ ค�ำแสดงชือ่ หรือค�ำอืน่ ใด ของผูร้ บั
อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กฎหมายก�ำหนดให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
ต้องใช้ชื่อ ค�ำแสดงชื่อ หรือค�ำอื่นใดในการประกอบธุรกิจว่า “บริษัทน�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ” และจะใช้ถ้อยค�ำหรืออักษรต่างประเทศอื่น
ทีม่ คี วามหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้ และได้กำ� หนดห้ามผูใ้ ดนอกจากผูร้ บั
อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน ใช้ชอื่ ค�ำแสดงชือ่ หรือค�ำอืน่ ใดในทางธุรกิจว่า
“บริษัทน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ” หรือใช้ค�ำหรืออักษรต่างประเทศ
ที่มีความหมายในท�ำนองเดียวกัน (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕)
๗.๓) กรณีที่นายจ้างเป็นผู้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับตนในประเทศ
					 ในกรณีทนี่ ายจ้างเป็นผูน้ ำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานกับตนในประเทศ
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และนายจ้างต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดี
เพือ่ ประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากการทีน่ ายจ้างได้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับตนในประเทศ โดยหลักประกันดังกล่าวไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ตราบเท่าทีน่ ายจ้างยังมีความรับผิดทีต่ อ้ งชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้ แต่ในกรณี
หลักประกันทีน่ ายจ้างวางไว้ลดลงเพราะได้จา่ ยไปตามพระราชก�ำหนดนี้ และ
นายจ้างยังมีภาระต้องรับผิดชอบตามพระราชก�ำหนดนี้ ให้อธิบดีสงั่ เป็นหนังสือ
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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ให้นายจ้างวางหลักประกันเพิม่ จนครบ นายจ้างผูใ้ ดไม่วางหลักประกันเพิม่ ภายใน
ก�ำหนดเวลาต้องช�ำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกัน
เพิ่มจนครบถ้วน (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
					 ในกรณีที่นายจ้างขอรับหลักประกันคืน นายจ้างต้องไม่มีความ
รับผิดทีต่ อ้ งชดใช้ตามพระราชก�ำหนดนี้ โดยเมือ่ นายจ้างได้ขอรับหลักประกันคืน
กฎหมายก�ำหนดให้อธิบดีตรวจสอบว่านายจ้างไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตาม
พระราชก�ำหนดนี้ แล้วจึงแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างมารับหลักประกันคืนในกรณีที่
นายจ้ า งไม่ รั บ หลั ก ประกั น คื น ภายใน ๕ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากอธิ บ ดี
ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๔๘)  
					 นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้นายจ้าง
เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์ใด ๆ จากคนต่างด้าวในการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับตนในประเทศ (มาตรา ๔๙)
๗.๔) หน้าที่และความรับผิดชอบ
					 ๗.๔.๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างตามข้อ ๗.๓)
									 ในกรณีที่นายจ้างซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับตนในประเทศได้ตามข้อ ๗.๓) ได้ด�ำเนินการ
(๑) เลิกจ้างคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอันสมควร๒
(๒) คนต่างด้าวลาออกจากงานอันมิใช่เนื่องจากนายจ้าง
ผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
(๓) คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างจนครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
กับนายจ้างในประเทศ
กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด และต้องจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยัง
ประเทศต้นทางภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คนต่างด้าวไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้างหรือ
วันที่ครบก�ำหนดตามสัญญา แล้วแต่กรณี และเมื่อจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางแล้ว ให้นายจ้างแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีค่ นต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา ๕๐)
					 ๗.๔.๒) หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างเดิม
ในกรณีดังต่อไปนี้ กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งต่อ
อธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๑) นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๒) นายจ้างไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้
(๓) คนต่างด้าวลาออกจากงานอันเนือ่ งจากนายจ้างผิดสัญญา
จ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
การเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอันสมควร หมายความว่า การเลิกจ้างคนต่างด้าวเพราะเหตุที่คนต่างด้าวกระท�ำ
ประการหนึ่งประการใดที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
๒
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								 ในกรณีทคี่ นต่างด้าวประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างรายอืน่
กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างรายอืน่ ซึง่ ประสงค์จะน�ำคนต่างด้าวดังกล่าวมาท�ำงาน
กับตนนั้นต้องวางหลักประกันตามข้อ ๗.๓) และได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับตน ทั้งนี้ คนต่างด้าวนั้นต้องท�ำงานกับนายจ้างรายอื่น
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เลิกท�ำงานกับนายจ้างรายเดิม ในกรณีที่คนต่างด้าว
ไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้างรายอื่นภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เลิกท�ำงานกับ
นายจ้างรายเดิม ก็ให้นายจ้างรายเดิมจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศ
ต้นทางภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีพ่ น้ ก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้นายจ้างแจ้ง
ต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศก�ำหนดภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา ๕๑)
ทัง้ นี้ ในกรณีทนี่ ายจ้างไม่ดำ� เนินการจัดส่งคนต่างด้าวกลับไป
ยังประเทศต้นทางดังกล่าว กฎหมายก�ำหนดให้อธิบดีดำ� เนินการจัดส่งคนต่างด้าว
นัน้ กลับไปยังประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จา่ ยจากหลักประกันทีน่ ายจ้างได้วางไว้
(มาตรา ๕๒)
					 ๗.๔.๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตให้น�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงาน
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานได้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศตามสัญญาการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ แต่ปรากฏว่า
(๑) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าท�ำงาน หรือ
(๒) คนต่างด้าวไม่ยินยอมท�ำงานกับนายจ้างนั้น หรือ
(๓) คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างในประเทศตามสัญญา
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศแล้ว แต่นายจ้างเลิกจ้าง
คนต่างด้าวนัน้ โดยมีเหตุผลอันสมควรหรือคนต่างด้าวได้ลาออกจากงานก่อนครบ
อายุสัญญาการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศอันมิใช่เนื่องจาก
นายจ้างผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างแจ้งผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าว
มาท�ำงานภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คนต่างด้าวไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้าง นายจ้าง
เลิกจ้างคนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวได้ลาออกจากงาน แล้วแต่กรณี และให้ผู้รับ
อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานมีหน้าที่ส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศ
ต้นทางภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง
แต่ในกรณีที่นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าท�ำงานโดย
มิใช่เหตุอันเนื่องจากคนต่างด้าว นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร นายจ้างไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ คนต่างด้าวลาออกจากงาน
อันเนื่องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย และคนต่างด้าว
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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นัน้ ประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างรายอืน่ กฎหมายก�ำหนดให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ�
คนต่างด้าวมาท�ำงานอาจจัดให้คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างรายอื่นได้ภายใน
๑๕ วันนับแต่วนั ทีน่ ายจ้างไม่รบั เข้าท�ำงานหรือวันทีล่ กู จ้างไม่ได้ทำ� งานกับนายจ้าง
ด้วยเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ คนต่างด้าวสามารถท�ำงานกับนายจ้างรายอื่นได้ไม่เกิน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำ� หนดห้ามผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดในการจัดให้คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้าง
รายอืน่ ทัง้ นี้ ให้นายจ้างรายอืน่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าบริการหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
ตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
								 ในกรณีทคี่ นต่างด้าวไม่ประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างรายอืน่
ให้ผรู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานมีหน้าทีจ่ ดั ส่งคนต่างด้าวนัน้ กลับไปยัง
ประเทศต้นทาง (มาตรา ๕๓)
					 ๗.๔.๔) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของนายจ้างและผูร้ บั อนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
									 เมื่อคนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างจนครบก�ำหนดตาม
สัญญาการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือไม่ได้ท�ำงาน
กับนายจ้างแล้ว นายจ้างต้องแจ้งผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานภายใน
๗ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดตามสัญญาหรือวันที่คนต่างด้าวไม่ได้ท�ำงานกับ
นายจ้างแล้ว แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานจัดส่ง
คนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางที่ได้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ
								 ในกรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานเลิกประกอบ
ธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ เมือ่ คนต่างด้าวได้ทำ� งาน
กับนายจ้างจนครบก�ำหนดตามสัญญาแล้ว ให้นายจ้างแจ้งต่ออธิบดีเพือ่ ด�ำเนินการ
จัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จา่ ยจากหลักประกันของ
ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานที่ได้วางไว้ตามข้อ ๗.๒.๓) (มาตรา ๕๕)
									 ทัง้ นี้ กฎหมายก�ำหนดให้คนต่างด้าวซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
จากการทีน่ ายจ้างหรือผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ
๗.๔.๑) ข้อ ๗.๔.๒) ข้อ ๗.๔.๓) และข้อ ๗.๔.๔) แล้วแต่กรณี อาจยืน่ ค�ำร้องต่อ
อธิบดีเพื่อด�ำเนินการหักหลักประกันที่วางไว้ตามข้อ ๗.๒.๓) หรือข้อ ๗.๓) เพื่อ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ (มาตรา ๕๗)
๘) การท�ำงานของคนต่างด้าว (หมวด ๔, มาตรา ๕๙ ถึง มาตรา ๘๕)
๘.๑) การขอใบอนุญาตการท�ำงานของคนต่างด้าว
					 งานใดที่มิได้ห้ามไว้ในประกาศตามข้อ ๕.๑) นั้น คนต่างด้าว
จะท�ำได้ต้องได้รับอนุญาตให้ท�ำงานจากนายทะเบียนก่อน เว้นแต่คนต่างด้าว
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เพื่อท�ำงานอันจ�ำเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนดซึ่งมีระยะเวลา
ท�ำงานให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน แต่คนต่างด้าวจะท�ำงานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือ
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตท�ำงานดังกล่าว
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาต
					
ให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่านและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐)
					 แต่สำ� หรับคนต่างด้าวซึง่ ไม่อาจขออนุญาตได้เพราะเหตุดงั ต่อไปนี้
กฎหมายก�ำหนดให้อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อท�ำงานตามประเภท
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ โดยค�ำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม
					 (๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รบั การผ่อนผัน
ให้ไปประกอบอาชีพ ณ ทีแ่ ห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยูใ่ นระหว่างรอการเนรเทศ
					 (๒) เข้ามาหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวเพือ่ รอ
การส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
					 (๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น
					 (๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
					 (๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ (มาตรา ๖๓)
๘.๒) การขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวซึง่ อยูน่ อกราชอาณาจักรเข้ามาท�ำงาน
ในกิจการของตนในราชอาณาจักร
ผูใ้ ดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึง่ อยูน่ อกราชอาณาจักรเข้ามาท�ำงาน
ในกิจการของตนในราชอาณาจักร กฎหมายก�ำหนดให้ยื่นค�ำขออนุญาตท�ำงาน
ต่อนายทะเบียนและช�ำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าว การขออนุญาตท�ำงาน
แทนคนต่างด้าวและการออกใบอนุญาตท�ำงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖๑)
๘.๓) การเข้ามาท�ำงานในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือกฎหมายอืน่
					 เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท�ำงานในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือ
กฎหมายอืน่ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียน
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ การแจ้งให้เป็นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด โดยให้นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตท�ำงานให้แก่คนต่างด้าวภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(มาตรา ๖๒)
๘.๔) การเข้ามาท�ำงานในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่งเป็นคน
สัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย
กฎหมายก�ำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มี
ชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน
หรือเอกสารราชการที่ประเทศต้นทางออกให้คนต่างด้าวที่สามารถใช้ในการ
เข้ามาในราชอาณาจักร อาจได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ท�ำงานใน
ราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลและในท้องที่
ทีก่ ำ� หนดได้ แต่ความดังกล่าวจะใช้บงั คับกับท้องทีใ่ ด ส�ำหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด
เพื่อท�ำงานประเภทหรือลักษณะใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๖๔)
๘.๕) อายุใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว
				 ใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้ตามพระราชก�ำหนดนี้ให้มีอายุไม่เกิน
๒ ปี นับแต่วันที่ออก เว้นแต่ใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตาม
ข้อ ๘.๓) ให้มอี ายุเท่าระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้ามาท�ำงานตามกฎหมายนัน้ ๆ
(มาตรา ๖๕)
ผูร้ บั อนุญาตให้ทำ� งานซึง่ ประสงค์จะท�ำงานต่อไปให้ยนื่ ค�ำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตท�ำงานต่อนายทะเบียนก่อนทีใ่ บอนุญาตท�ำงานจะสิน้ อายุ โดยให้ตอ่ ได้
ครั้งละไม่เกิน ๒ ปี โดยให้กระท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และส�ำหรับกรณีคนต่างด้าว
ตามข้อ ๘.๑) (๑) หรือ (๒) นั้น ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานติดต่อกัน
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดเป็นอย่างอืน่ เป็นคราว ๆ ไป
(มาตรา ๖๗)
๘.๖) บทต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำงานของคนต่างด้าว
(๑) ห้ามผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานท�ำงานแตกต่างจากประเภทงาน
นายจ้าง ท้องทีห่ รือเงือ่ นไขในการท�ำงาน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในใบอนุญาตท�ำงาน
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการประเภทงาน
นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไขในการท�ำงาน (มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑)
(๒) ห้ า มผู ้ ใ ดรั บ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง ไม่ มี ใ บอนุ ญ าตท� ำ งานกั บ ตน
เข้าท�ำงาน (มาตรา ๗๒)
(๓) ห้ามผู้ใดให้คนต่างด้าวท�ำงานไม่ตรงตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตท�ำงาน (มาตรา ๗๒)
๘.๗) หลักปฏิบัติของนายจ้างเมื่อผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานออกจากงาน
กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตให้ท�ำงานออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด (มาตรา ๗๔)
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๙) กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (หมวด ๕ มาตรา ๗๕
ถึงมาตรา ๘๕)
๙.๑) การจัดตั้งกองทุน
กฎหมายก�ำหนดให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ ในกรมการจัดหางาน เรียกว่า
“กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนส�ำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
โดยให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๔๐
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชก�ำหนดนี้ตามที่
กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำ� ไปใช้จา่ ยได้โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจ�ำเป็น
(๗) เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีก่ องทุนได้รบั ไม่วา่ กรณีใด (มาตรา ๗๕
และมาตรา ๗๖)
๙.๒) วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน
(๑) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท�ำงานตามพระราชก�ำหนดนี้
ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน
(๒) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทีเ่ สนอโครงการหรือแผนงานในการด�ำเนินการบริหารจัดการเกีย่ วกับการท�ำงาน
การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุม้ ครองด้านแรงงาน
แก่คนต่างด้าว
(๔) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�ำเนินการดังกล่าว
(๕) บริหารกองทุน
(๖) บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชก�ำหนดนี้
(มาตรา ๗๗)
๙.๓) องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
ให้มี “คณะกรรมการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าว” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการจัดหางาน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนส�ำนักงบประมาณ และผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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พระราชกํ า หนดการบริ ห ารจั ด การการทํ า งานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนไม่เกิน ๕ คนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านการบริหาร หรือด้านกฎหมาย ด้านละ ๑ คน เป็นกรรมการ และให้ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(มาตรา ๗๘)
ทั้งนี้ ให้กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ ๔ ปี โดยกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (มาตรา ๗๙)
					อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
(๑) ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตาม
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
(๕) ออกระเบียบเกีย่ วกับการรับเงิน การใช้จา่ ยเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๖) ออกระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ่ายเงินของกองทุน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�ำงานของคนต่างด้าวและการเบิกจ่าย
เงินทดรองในการด�ำเนินการดังกล่าว (มาตรา ๘๑)
(๗) มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้ (มาตรา ๘๒)
๑๐) มาตรการทางปกครอง (หมวด ๖, มาตรา ๘๖ ถึง มาตรา ๑๐๐)
๑๐.๑) การพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน การเพิกถอน
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน และการเพิกถอนใบอนุญาตท�ำงาน
						 ๑๐.๑.๑) การพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
											 (๑) ในกรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ หรือไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้องตามพระราชก�ำหนดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชก�ำหนดนี้ ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่เกิน
๑๒๐ วัน และสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (มาตรา ๘๖)
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											 (๒) ในกรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
กระท�ำความผิดตามพระราชก�ำหนดนี้และอยู่ระหว่างการด�ำเนินคดี ให้อธิบดี
สั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (มาตรา ๘๗)
											 ทั้งนี้ ในระหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงาน ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานด�ำเนินการใด ๆ
เกีย่ วกับการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่การด�ำเนินการ
ที่ต้องกระท�ำต่อเนื่องจากการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
ก่อนวันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน (มาตรา ๘๙)
						 ๑๐.๑.๒) การเพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
											 กฎหมายก�ำหนดให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงาน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
											 (๑) ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ปฏิบัติ
หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตามค�ำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๘๖
											 (๒) ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานเคยถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานมาแล้วยังไม่เกิน ๑ ปี หรือเคยถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานมาแล้ว ๒ ครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานอีก
											 (๓) ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ปฏิบัติ
หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายของประเทศต้ น ทาง มี ส ่ ว นรู ้ เ ห็ น หรื อ
เป็นผู้สนับสนุนการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวในการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ และอธิบดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง หรือห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือแจ้งเตือนของอธิบดีภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนนั้น
											 (๔) ผู้รับอนุญ าตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานฝ่าฝืน
มาตรา ๘๙ วรรคสอง
											 (๕) อธิบดีเห็นว่าการที่ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชก�ำหนดนี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชก�ำหนดนี้ เป็นกรณีที่ร้ายแรง
											 (๖) อธิบดีเห็นว่าผูร้ บั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงาน
ไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชก�ำหนดนี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชก�ำหนดนี้ได้ (มาตรา ๘๘)
						๑๐.๑.๓) การเพิกถอนใบอนุญาตท�ำงาน
											 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ งานฝ่ า ฝื น
พระราชก�ำหนดนีห้ รือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการอนุญาต ให้นายทะเบียนมีอำ� นาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตท�ำงาน (มาตรา ๙๐)
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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๑๐.๒) การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง
(๑) ในกรณีทอี่ ธิบดีไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา ๒๖ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา ๓๐ ไม่อนุญาตให้
ย้ายส�ำนักงานหรือให้ตั้งส�ำนักงานชั่วคราวที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบ
อนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตามมาตรา ๓๓ ไม่อนุญาตให้เปลีย่ นผูจ้ ดั การ
ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๔ หรือได้หักหลักประกัน
หรือเรียกหลักประกันเพิม่ ตามพระราชก�ำหนดนี้ ผูข้ ออนุญาตหรือผูร้ บั อนุญาต
ให้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว โดยค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (มาตรา ๙๒)
(๒) ในกรณีทอี่ ธิบดีไม่อนุญาตให้นายจ้างน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับตนในประเทศตามข้อ ๗.๓) หรือได้หกั หลักประกันหรือเรียกหลักประกันเพิม่
ตามพระราชก�ำหนดนี้ นายจ้างมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำสัง่ ดังกล่าว โดยค�ำวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นทีส่ ดุ (มาตรา ๙๓)
(๓) ผู ้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานซึ่ ง ถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำสัง่
ดังกล่าว โดยค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (มาตรา ๙๔)
(๔) ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วท� ำ งาน
ในราชอาณาจักรตามข้อ ๘.๑) จ้างคนต่างด้าวซึง่ อยูน่ อกราชอาณาจักรเข้ามา
ท�ำงานในกิจการของตนในราชอาณาจักรตามข้อ ๘.๒) ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว
ท�ำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๘.๑) ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว
ซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยถ้าได้เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามข้อ ๘.๔) หรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเปลี่ยนหรือ
เพิ่มรายการตามข้อ ๘.๖) (๑) หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานตามข้อ ๘.๕)
หรือเพิกถอนใบอนุญาตท�ำงานตามข้อ ๑๐.๑.๒) กฎหมายก�ำหนดให้คนต่างด้าว
ซึง่ ขออนุญาตท�ำงาน ผูซ้ งึ่ ขออนุญาตแทนคนต่างด้าว หรือผูร้ บั อนุญาตให้ทำ� งาน
แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�ำสั่งดังกล่าว โดยค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (มาตรา ๙๕)
ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีได้รับค�ำอุทธรณ์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว
กฎหมายก�ำหนดให้พิจารณาค�ำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้อง
ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจำ� เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มหี นังสือแจ้งแก่ผอู้ ทุ ธรณ์ทราบก่อนครบก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นับแต่วนั ทีค่ รบก�ำหนดเวลาดังกล่าว โดยในกรณีทพี่ น้ ระยะเวลาตามทีก่ ำ� หนดไว้
ดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่ารัฐมนตรีพิจารณาค�ำอุทธรณ์แล้วยืนยันตามค�ำสั่งเดิม
(มาตรา ๙๖)
โดยการอุทธรณ์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) นั้น กฎหมายถือว่า
ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่ง เว้นแต่กรณีการอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตท�ำงานตามข้อ ๘.๕) (มาตรา ๙๗)
						
๑๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ (หมวด ๗, มาตรา ๙๘ ถึง มาตรา ๑๐๐)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชก�ำหนดนี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกหรือสัง่ ให้บคุ คลใดทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงข้อเท็จจริง รวมทัง้
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(๒) เข้าไปในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ
ในระหว่างเวลาท�ำการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชก�ำหนดนี้
(๓) เข้าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต่างด้าวจากผู้รับอนุญาตให้น�ำ
คนต่างด้าวมาท�ำงานในระหว่างเวลาท�ำการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตาม
พระราชก�ำหนดนี้
(๔) ค้นในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ
หรือมีคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค้นเพื่อหาและช่วยเหลือ
คนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำที่ฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดนี๓้
(๕) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน การน�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�ำความผิด
ตามพระราชก�ำหนดนี้ (มาตรา ๙๘)
โดยในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชก�ำหนดนี้ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ งแสดงบั ต รประจ� ำ ตั ว ต่ อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย โดยให้
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท�ำความผิดตาม
พระราชก�ำหนดนี้ กฎหมายก�ำหนดให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐)
ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดท�ำงานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตท�ำงานหรือท�ำงานแตกต่างจากทีก่ ำ� หนดไว้ในใบอนุญาตท�ำงานอันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดนี้ และพนักงานเจ้าหน้าทีส่ งั่ ให้คนต่างด้าวไปรายงานตัว
การค้นตาม (๔) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้คนต่างด้าวนั้นอาจถูก
ประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น หรือพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น ท�ำให้เปลีย่ นสภาพไปจากเดิม หรือถูกท�ำลาย
ไปเสียก่อน ให้ด�ำเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น.
๓
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ยังสถานีตำ� รวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่คนต่างด้าวผูน้ นั้ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
หรือจะหลบหนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมี
หมายจับและให้น�ำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนโดยทันที
(มาตรา ๑๐๐)
๑๒) บทก�ำหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๑๐๑ ถึง มาตรา ๑๓๓)
กฎหมายได้ก�ำหนดอัตราโทษที่ส�ำคัญ อาทิ
(๑) คนต่างด้าวซึ่งมิใช่ผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทำ� งานโดยไม่ได้รบั
อนุญาตให้ทำ� งาน หรือท�ำงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๑๐๑)
(๒) ผู้ใดรับคนต่างด้าวท�ำงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ  หรือรับคนต่างด้าว
ท�ำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน ต้อ งระวางโทษปรับตั้งแต่
๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง ๑ คน (มาตรา ๑๐๒)
(๓) ผู้ใดประกอบธุรกิจน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมการจัดหางาน ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ – ๓ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๑๐๖)
(๔) คนต่ า งด้ า วที่ ท� ำงานจ� ำเป็ น และเร่ ง ด่ ว นแต่ ไ ม่ แจ้ ง นายทะเบี ย น
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๑๙)
(๕) คนต่างด้าวท�ำงานแตกต่างจากที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๒๑)
(๖) ผู้ใดฝ่าฝืนรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท�ำงานกับตนเข้าท�ำงาน
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว
ที่จ้าง ๑ คน (มาตรา ๑๒๒)
(๗) ผู ้ ใ ดให้ ค นต่ า งด้ า วท� ำ งานไม่ ต รงตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว ๑ คน (มาตรา ๑๒๓)
(๘) ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๓ – ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐
– ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว ๑ คน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๑๒๘)
(๙) ผู้ใดยึดใบอนุญาตท�ำงาน หรือ เอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำ
ทั้งปรับ (มาตรา ๑๓๑)
หมายเหตุ :• พระราชก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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