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พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

•

การยื!นขอรับใบอนุ ญาตทํางานด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์

•

ประกาศกรมการจัดหางานเรือ! ง กําหนดงานอันจําเป็ นและเร่งด่วน

พระราชกําหนดการบริ หารจัด การการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560
เพือ! เป็ นการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงานได้ออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึง! มีผลบังคับใช้ตงั 4 แต่วนั ที! 23 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป โดย
พระราชบัญญัตฉิ บับนี4มผี ลยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ
ให้มคี ณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวซึง! มีอาํ นาจกําหนด
นโยบายและกํากับการบริการจัดการการทํางานของคนต่างด้าว นอกจากนี4 ยังมีการเพิม!
บทลงโทษนายจ้างและคนต่างด้าวทีก! ระทําผิดสูงขึน4 ดังนี4
• คนต่างด้าวทํางานโดยไม่มใี บอนุญาตทํางาน มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตัง4
แต่ 2,000-100,000 บาท หรือทัง4 จําทัง4 ปรับ
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•

•

•

•
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คนต่างด้าวทํางานโดยไม่มหี นังสือแจ้งต่อนายทะเบียนแรงงานกรณีงานอันจําเป็ น
และเร่งด่วนต้องระวางโทษปรับตัง4 แต่ 20,000-100,000 บาท
คนต่างด้าวทีไ! ด้รบั ใบอนุญาตทํางานต้องมีใบอนุญาตทํางานอยูก่ บั ตัวหรืออยู่ ณ
สถานทีท! าํ งาน ระหว่างเวลาทํางาน หากไม่ปฏิบตั ติ ามมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000
บาท
คนต่างด้าวทํางานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้างท้องทีห! รือเงือ! นไขในการ
ทํางานตามทีก! าํ หนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท
นายจ้างให้คนต่างด้าวทํางานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้างท้องทีห! รือเงือ! นไข
ในการทํางานตามทีก! าํ หนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับ ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อ
คนต่างด้าว 1 คน
นายจ้างรับคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มใี บอนุญาตทํางานมีโทษปรับตัง4 แต่ 400,000800,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน
นายจ้างต้องแจ้งนายทะเบียนแรงงานภายใน 7 วัน นับจากวันทีค! นต่างด้าวออก
จากงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากไม่ปฏิบตั ติ ามมีโทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

การยื!น ขอรับ ใบอนุญ าตทํางานด้ว ยวิธ ีก ารทางอิ เล็กทรอนิ ก ส์
กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดให้มกี ารยืน! และแจ้งเกีย! วกับใบอนุญาตทํางานด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วย
วิธกี ารอืน! ใด เพือ! อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ โดยให้มผี ลตัง4 แต่วนั ที! 1 เมษายน
2559 เป็ นต้นไป ทัง4 นี4 ใบอนุญาตทีอ! อกโดยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีลกั ษณะเป็ นบัตรขนาด
เล็ก และแสดงรายละเอียดของช่างฝีมอื รวมถึงนายจ้างไว้บนบัตรดังกล่าว
ทัง4 นี4 การยืน! เพือ! ขอรับใบอนุญาตทํางานด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถยืน! ได้กบั
กรมการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน โดยจะเริม! ต้นใช้กบั บริษทั ที!
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก่อน โดยหากมีการเปลีย! นแปลง ทางกรมการจัดหางาน
ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศกรมการจัด หางานเรื!อ ง กําหนดงานอัน จําเป็ น และ
เร่งด่ว น
อธิบดีกรมจัดหางานได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื!องกําหนดงานอันจําเป็ นและ
เร่งด่วน ลงวันที! 28 มิถุนายน 2560 โดยกําหนดให้การทํางานของชาวต่างชาติทม!ี รี ะยะเวลา
ทํางานเสร็จสิน4 ภายใน 15 วัน เป็ นงานอันจําเป็ นและเร่งด่วน ซึง! จะต้องยืน! แบบหนังสือแจ้ง
การเข้ามาทํางานอันจําเป็ นและเร่งด่วน (ตท. 10) แก่เจ้าหน้าทีก! รมการจัดหางาน ณ วันทีไ! ด้
เริม! เข้ามาทํางานนัน4 งานอันจําเป็ นเร่งด่วนมีลกั ษณะงานดังต่อไปนี4
1.
งานจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดสัมมนา
2.
งานบรรยายพิเศษด้านวิชาการ
3.
งานอํานวยการด้านการบิน
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5.
6.
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งานตรวจสอบภายในเป็ นครังคราว
4
งานตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปั ญหาด้านเทคนิค
งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพสินค้า
งานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
งานตรวจสอบหรือซ่อมเครือ! งจักรกลและระบบอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้ า
งานช่างซ่อมหรือติดตัง4 เครือ! งจักรกล
งานช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้ า
งานช่างอากาศยานหรือระบบอุปกรณ์ของอากาศยาน
งานทีป! รึกษาในการซ่อมเครือ! งจักรกลหรือระบบควบคุมเครือ! งจักรกล
งานสาธิตและทดสอบเครือ! งจักรกล
งานถ่ายทําภาพยนตร์และภาพนิ!ง
งานคัดเลือกคนหางานเพือ! จัดส่งไปทํางานต่างประเทศ
งานทดสอบฝีมอื ช่างเพือ! จัดส่งไปทํางานต่างประเทศ

แนวทางการอนุญาตใน 1 ปี สามารถแจ้งเข้ามาทํางานจําเป็ นเร่งด่วนได้ไม่เกิน 3 ครัง4
หากคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มหี นังสือแจ้งต่อนายทะเบียนแรงงานต้องระวางโทษปรับตัง4 แต่
20,000-100,000 บาท
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