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• พระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 

• การยื!นขอรบัใบอนุญาตทํางานดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

• ประกาศกรมการจดัหางานเรื!อง กําหนดงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วน 

 

พระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2560     

เพื!อเป็นการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้วใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบและมี
ประสทิธภิาพ กระทรวงแรงงานไดอ้อกพระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ซึ!งมผีลบงัคบัใชต้ั 4งแต่วนัที! 23 มถิุนายน 2560 เป็นตน้ไป โดย
พระราชบญัญตัฉิบบันี4มผีลยกเลกิพระราชบญัญตักิารทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 และ
ใหม้คีณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้วซึ!งมอีาํนาจกาํหนด
นโยบายและกาํกบัการบรกิารจดัการการทาํงานของคนตา่งดา้ว นอกจากนี4 ยงัมกีารเพิ!ม
บทลงโทษนายจา้งและคนต่างดา้วที!กระทาํผดิสงูขึ4น ดงันี4 

• คนต่างดา้วทาํงานโดยไมม่ใีบอนุญาตทาํงาน  มโีทษจาํคกุไมเ่กนิ 5 ปี หรอืปรบัตั 4ง
แต่ 2,000-100,000 บาท หรอืทั 4งจําทั 4งปรบั 



• คนต่างดา้วทาํงานโดยไมม่หีนงัสอืแจง้ต่อนายทะเบยีนแรงงานกรณงีานอนัจาํเป็น
และเรง่ดว่นตอ้งระวางโทษปรบัตั 4งแต่ 20,000-100,000 บาท  

• คนต่างดา้วที!ไดร้บัใบอนุญาตทาํงานตอ้งมใีบอนุญาตทํางานอยูก่บัตวัหรอือยู ่ณ 
สถานที!ทาํงาน ระหวา่งเวลาทาํงาน หากไม่ปฏบิตัติามมโีทษปรบั ไมเ่กนิ 10,000 
บาท  

• คนต่างดา้วทาํงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจา้งทอ้งที!หรอืเงื!อนไขในการ
ทาํงานตามที!กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต มโีทษปรบั ไมเ่กนิ 100,000 บาท  

• นายจา้งใหค้นต่างดา้วทาํงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจา้งทอ้งที!หรอืเงื!อนไข
ในการทาํงานตามที!กําหนดไวใ้นใบอนุญาต มโีทษปรบั ไมเ่กนิ 400,000 บาท ต่อ
คนต่างดา้ว 1 คน  

• นายจา้งรบัคนต่างดา้วทาํงานโดยไมม่ใีบอนุญาตทาํงานมโีทษปรบัตั 4งแต่ 400,000-
800,000 บาท ต่อคนต่างดา้ว 1 คน  

• นายจา้งตอ้งแจง้นายทะเบยีนแรงงานภายใน 7 วนั นับจากวนัที!คนต่างดา้วออก
จากงานไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด หากไม่ปฏบิตัติามมโีทษปรบั ไม่เกนิ 100,000 บาท 

 

การยื!นขอรบัใบอนุญาตทาํงานด้วยวิธ ีการทางอิเลก็ทรอนิกส  ์

กระทรวงแรงงานไดอ้อกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การแจง้การทาํงานของคนต่างดา้ว (ฉบบัที! 2) พ.ศ. 2560 โดยมสีาระสาํคญัคอื การ
กาํหนดใหม้กีารยื!นและแจง้เกี!ยวกบัใบอนุญาตทาํงานดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืดว้ย
วธิกีารอื!นใด เพื!ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนได ้โดยใหม้ผีลตั 4งแตว่นัที! 1 เมษายน 
2559 เป็นตน้ไป ทั 4งนี4 ใบอนุญาตที!ออกโดยระบบคอมพวิเตอร ์จะมลีกัษณะเป็นบตัรขนาด
เลก็ และแสดงรายละเอยีดของชา่งฝีมอืรวมถงึนายจา้งไวบ้นบตัรดงักล่าว 

ทั 4งนี4 การยื!นเพื!อขอรบัใบอนุญาตทาํงานดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสส์ามารถยื!นไดก้บั
กรมการจดัหางาน ณ  ศนูยบ์รกิารวซ่ีาและใบอนุญาตทาํงาน โดยจะเร ิ!มตน้ใชก้บับรษิทัที!
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ก่อน โดยหากมกีารเปลี!ยนแปลง ทางกรมการจดัหางาน 
ณ  ศูนยบ์รกิารวซ่ีาและใบอนุญาตทาํงานจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 

ประกาศกรมการจดัหางานเรื!อง กาํหนดงานอนัจาํเป็นและ
เร่งด ่วน  

อธบิดกีรมจดัหางานไดอ้อกประกาศกรมการจดัหางาน เรื!องกําหนดงานอนัจาํเป็นและ
เรง่ดว่น ลงวนัที! 28 มถิุนายน 2560 โดยกาํหนดใหก้ารทาํงานของชาวต่างชาตทิี!มรีะยะเวลา
ทาํงานเสรจ็สิ4นภายใน 15 วนั เป็นงานอนัจาํเป็นและเรง่ดว่น ซึ!งจะตอ้งยื!นแบบหนังสอืแจง้
การเขา้มาทาํงานอนัจาํเป็นและเรง่ดว่น (ตท. 10) แก่เจา้หน้าที!กรมการจดัหางาน ณ วนัที!ได้
เริ!มเขา้มาทาํงานนั 4น งานอนัจาํเป็นเรง่ดว่นมลีกัษณะงานดงัต่อไปนี4 

1. งานจดัประชุม จดัอบรม หรอืจดัสมัมนา 

2. งานบรรยายพเิศษดา้นวชิาการ 

3. งานอาํนวยการดา้นการบนิ 



4. งานตรวจสอบภายในเป็นครั 4งคราว 

5. งานตรวจสอบตดิตามผลและแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิค 

6. งานตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑห์รอืคณุภาพสนิคา้ 

7. งานตรวจสอบกระบวนการผลติหรอืปรบัปรงุกระบวนการผลติ 

8. งานตรวจสอบหรอืซ่อมเครื!องจกัรกลและระบบอปุกรณ์การผลติไฟฟ้า 

9. งานช่างซ่อมหรอืตดิตั 4งเครื!องจกัรกล 

10. งานช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้า 

11. งานช่างอากาศยานหรอืระบบอปุกรณ์ของอากาศยาน 

12. งานที!ปรกึษาในการซ่อมเครื!องจกัรกลหรอืระบบควบคมุเครื!องจกัรกล 

13. งานสาธติและทดสอบเครื!องจกัรกล 

14. งานถ่ายทําภาพยนตรแ์ละภาพนิ!ง 

15. งานคดัเลอืกคนหางานเพื!อจดัสง่ไปทาํงานต่างประเทศ 

16. งานทดสอบฝีมอืช่างเพื!อจดัสง่ไปทาํงานต่างประเทศ 

แนวทางการอนุญาตใน 1 ปี สามารถแจง้เขา้มาทาํงานจาํเป็นเรง่ดว่นไดไ้มเ่กนิ 3 ครั 4ง   

หากคนต่างดา้วทาํงานโดยไม่มหีนงัสอืแจง้ต่อนายทะเบยีนแรงงานตอ้งระวางโทษปรบัตั 4งแต่ 
20,000-100,000 บาท  
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