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พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว
พระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดย
ที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเฉพาะในฐานะ
ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
(๓) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชานัญพิเศษ
(๔) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทางานประจาอยู่กับบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓)
(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬา หรือกิจการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่จะได้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะกาหนดเงื่อนไขไว้
ด้วยหรือไม่ก็ได้
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“ทางาน” หมายความว่า การทางานโดยใช้กาลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใด
หรือไม่ก็ตาม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตทางาน
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“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) และ
มาตรา ๑๔ ให้ทางานที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการทางานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทางานของคนต่างด้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้“นายทะเบียน”
หมายความว่า อธิบดี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของอธิบดีเพื่อออกใบอนุญาต
และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้
พระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมือง
- หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ และ อานาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจคนเข้าเมือง
- หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร ลักษณะบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร
- หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง พาหนะ
- หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง การเข้าราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
- หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
-หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
- หมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่อง เบ็ดเตล็ด
- หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่อง บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว
- หมวดที่ 1 การทางานของคนต่างด้าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 ใบอนุญาตทางาน
- หมวดที่ 2 กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
- หมวดที่ 3 คณะกรรมการพิจารณาการทางานของคนต่างด้าว
- หมวดที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทางานของคนต่างด้าว
- หมวดที่ 5 การกากับดูแล
- หมวดที่ 6 บทกาหนดโทษ
- บทเฉพาะกาล
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ประวัติแรงงานต่างด้าว
ในอดีตแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานทาสเชลยที่เป็นราษฎรของ
ประเทศผู้แพ้สงครามที่ถูกกวาดต้อน เพื่อเข้ามาเป็นกาลังแรงงานในยามสงบ และยามมีศึก ซึ่งสมัยโบราณ
พลเมืองไทย ยังมีเป็นจานวนน้อยแรงงานทาสเชลย ได้แก่ เขมร มอญ ลาว และญวนในพระราชพงศาวดาร
ในรัชกาลที่ 1 กล่าวว่า พ.ศ. 2326 ได้โปรดให้เกณฑ์ไพร่พลชาวเขมร จานวน 10,000 คน เข้ามาขุดคูพระนคร
ด้านทิศตะวันออก โดยขุดแยกจากแม่น้าเจ้าพระยา ที่ตาบลบางลาพู จนออกแม่น้าเจ้าพระยาที่ข้างวัดสามปลื้ม
ด้านใต้ และให้ขุดคลองมหานาค
ในรัชกาลที่ 2 ชนชาติจีนเข้ามาอาสารับจ้างทางานโยธาต่าง ๆ และรับจ้างแบกหาม โดยคนจีนเหล่านี้เข้ามา
เป็นจานวนมาก เนื่องจากหลบหนีภัยธรรมชาติ และความอัตคัดขาดแคลนจากประเทศของตน ชาวจีนส่วน
ใหญ่รับจ้างเป็นกุลี, รับจ้างทาเหมืองทางภาคใต้, ทาไร่อ้อยในภาคตะวันออก
ในรัชกาลที่ 3 ชาวจีนทางานเป็นกุลีแบกหาม ขนส่งสินค้า และทางานในเรือเดินทะเล บางคนเริ่มทาการค้า
ขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งค้าขายผูกขาดน้าตาล ชาวจีนส่วนใหญ่รับจ้างทางาน ขุดคลอง
สร้างและซ่อมแซมวัด รัฐบาลได้ว่าจ้างคนจีนขุดคลองท่าแสนแสบถึงบางขนาดไปออกแม่น้าเมืองฉะเชิงเทรา
และคลองบางขุนเทียน
ในรัชกาลที่ 4 เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้น จึงมีการค้าขายกับชาติตะวันตกหลายชาติ โดยมีคนจีนรับจ้างแบกหาม
กระสอบข้าว และเป็นกรรมกรในโรงเลื่อยไม้และโรงหีบอ้อย ส่วนฝรั่งชาติตะวันตกเข้ามาเป็นกาลังทางสมอง
รับราชการ งานที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน มีแรงงานชาวอินเดีย เข้ามารับจ้างทางานและประกอบการค้าขาย
ในรัชกาลที่ 6พ.ศ. 2454 โปรดให้ตรากฎข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานและสภาพการทางาน
พ.ศ. 2459โปรดให้ตรากฎหมายกาหนดให้กรรมกรลากรถต้องจดทะเบียนใบอนุญาตทางานอัตราฉบับละ 3
สตางค์โดยมีระเบียบปฏิบัติว่าผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีร่างกายแข็งแรงมีอายุระหว่าง 18-40 ปีและพูด
ภาษาไทยได้ถือเป็นก้าวแรกของการมีกฎหมายกาหนดมาตรฐานการใช้แรงงานและควบคุมอาชีพคนต่างด้าว
พ.ศ. 2483 ประกาศใช้กฎหมาย และพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการสงวนอาชีพสาหรับคนไทย
พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. ช่วยอาชีพ และวิชาชีพ พ.ศ. 2484 โดยมีการกาหนดงานห้ามแก่คนต่างด้าว
พ.ศ. 2490 รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายชาตินิยม ได้ออกกฎหมายบังคับให้โรงสี และกิจการก่อสร้างที่รับงานของรัฐ
ต้องมีกรรมกรไทยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ กรรมกรทั้งหมด และได้ออกกฎหมายสงวนอาชีพสาหรับคนไทยและ
มีการใช้มาตรการรุนแรงกับหัวหน้า กรรมกรชาวจีนที่ก่อการนัดหยุดงานโดยการเนรเทศ กลับ ออกกฎหมาย
ควบคุมโควตาคนจีนเข้าประเทศ และขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีคนต่างด้าว
พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้พิจารณาออกพระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499 โดยมีบทบัญญัติให้
เจ้าของกิจการในกิจการประเภทที่มีคนงานตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป จะต้องจ้างบุคคลสัญชาติไทยทางานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50
พ.ศ. 2502 รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เห็นว่ากฎหมายที่ยังใช้บังคับเกี่ยวกับคนต่างด้าวไม่เหมาะสม
กับภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ จึงได้มอบหมายให้กองแรงงาน ซึ่งสังกัดกรมประชาสงเคราะห์พิจารณา
ปรับปรุง โดยได้มีการพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่ แต่ปรากฏว่ามีอุปสรรคขัดข้อง จึงทาให้การพิจารณาร่าง
กฎหมายฉบับนั้นล่าช้า จนกระทั่งถึงปี 2515 จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
ในรูปของประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และให้ยกเลิก พ.ร.บ. ช่วยอาชีพ และ
วิชาชีพ พ.ศ. 2484 ในการประกาศคณะปฎิวัติ นี้รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการกาหนดขอบเขตการทางานของคน
ต่างด้าว เพื่อคุ้มครองให้คนไทยได้มีงานทา โดยเน้น
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1.การสงวนอาชีพที่คนไทยทาได้ไว้ให้แก่คนไทย ซึง่ ได้ตราพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2516 กาหนดอาชีพ และ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา 39 อาชีพ
2.เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาทางานเฉพาะกรณีที่เห็นว่าคนต่างด้าวมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
ความต้องการของประเทศ และงานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทย ที่จะได้เพิ่มความรู้ ความสามารถใน
วิทยาการและประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับฝีมือในการทางาน และเนื่องจากได้มี
คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาช้านานแล้ว จึงจาเป็นจะต้องคานึงถึงหลักศีลธรรมและ
มนุษยธรรม ประกอบกับหลักผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 จึงได้กาหนด
วิธีปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานในประเทศไทยดังต่อไป นี้
2.1 คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและทางานอยู่ก่อนวันประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 322
ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2516) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติจีนและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลานาน เพื่อเป็นการคานึงถึงหลักศีลธรรม และมนุษยธรรม จึงได้ออกใบอนุญาตทางานตลอดชีพให้ โดยหาก
มีการเปลี่ยนแปลงงาน หรือเปลี่ยนอาชีพในภายหลัง สิทธิพิเศษที่ได้รับจะหมดไป
2.2 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือ
กฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
2.3 คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหลังวันประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาต
ทางาน ภายใต้หลักเกณฑ์ว่า จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นอาชีพที่คนไทย
ยังทาไม่ได้ดีพอ หรือมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกาหนดให้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตทางาน ณ กองงานคนต่างด้าว กรมแรงงาน ซอยโรงปุ๋ย ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ความหมายของแรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีเอกสารที่รัฐบาลของประเทศตนรับรอง ได้แก่
หนังสือเดินทาง (Pass port) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) และมีการตรวจ ลงตรา (Visa)
โดยสถานทูตหรือกงสุลไทยประจาประเทศต้นทางนั้นๆ เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการ
ประทับตราระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร ประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ลงในหนังสือเดินทาง
(Passport) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยสานักงาตรวจคนเข้าเมือง และเมื่อประสงค์จะทางาน
ต้องขออนุญาตทางานกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว

ประเภทของแรงงานต่างด้าว
โดยจาแนกประเภทคนต่างด้าวรายมาตราได้ดังนี้
มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง
ดังนี้
(1) ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและทางานอยู่ในตาแหน่ง ค่อนข้างสูง หรืออาจ
ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ามาทางาน ชั่วคราวในงานที่ต้องใช้
ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความ ชานาญเฉพาะด้าน หรือมี
ความสามารถทางการสื่อสาร (ภาษา)หรือเป็นการเข้ามาท างานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการของคู่
สมรส หรือ กิจการที่ร่วมลงทุน เป็นต้น ส่วนใหญ่ ทางานในกิจการ ดังนี้
- กิจการที่มีการลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไป
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- กิจการที่มีการลงทุนมากกว่า 30 ล้านขึ้นไป
- มูลนิธิ/สมาคม/องค์การเอกชนต่างประเทศ
(2) ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตทางานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ข้อ
10 (10) มีสาระสาคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองและทางานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิต ของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่
คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่”
- แรงงานนาเข้า หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง แรงงานต่างด้าวระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) ปัจจุบันทาข้อตกลงกับประเทศ 2 ประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน
หรือกฎหมายอื่น
3. คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย หมายถึง คนต่างด้าวตามมาตรา 13 จาแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ชนกลุ่มน้อย หมายถึง คนต่างด้าว ต่อไปนี้
(1) ถูกเนรเทศ
(2) รอการส่งกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(3) ถูกถอนสัญชาติ
(4) ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของ คณะปฏิวัติฯ และ
(5) ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติโดยขออนุญาตทางานตามกฎหมาย
- แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ(พม่า ลาว และกัมพูชา)

คุณสมบัติของคนต่างด้าว
ที่จะขอใบอนุญาตทางานได้
1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)
2. มีความรู้ความสามารถในการทางานตามที่ขอรับใบอนุญาตทางาน
3. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่า
รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ต้องไม่เคยต้องโทษจาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายว่าด้วยการทางาน
ของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
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ขั้นตอนการดาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
1.การเตรียมเอกสารใหนายจาง เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.1 แบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบานนายจาง (กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา)
1.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนายจางเปนนิติบุคคล)
ใหนายจาง กรอกขอมูลในแบบทะเบียนประวัติของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหถูกตองครบถวน โดยใชแนบขอมูล
ทะเบียนประวัติ 1 ใบ ตอคนตางดาว 1 คน สวนเอกสารของนายจางใหเซ็นรับรองสาเนาถูกตองใหครบทุกหนา
และจัดเรียงเอกสารใหครบตามที่กาหนด เพื่อไปยื่น ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จพรอมกับคนตางดาวผิดกฎหมาย
2. การลงทะเบียน ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ใหนายจางดาเนินการดังนี้
2.1 นาตัวคนตางดาวผิดกฎหมายพรอมแบบขอมูลลงทะเบียนประวัติที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวและ เอกสาร
ของนายจางตามขอ 1ไปลงทะเบียนและรายงานตัวคนตางดาว ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อรับบัตรคิว
2.2 เมื่อรับบัตรคัวแลวใหพาคนตางดาว พบเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อชั่งน้าหนัก เก็บปสสาวะและกินยา เพื่อ
ตรวจโรค
2.3 พาคนตางดาวเขารับการจัดทาทะเบียนประวัติกับเจาหนาที่กรมการปกครองเพื่อถายรูป พิมพลายนิ้วมือ
และออกเอกสาร ท.ร. 38/1
2.4 เมื่อคนตางดาวทาทะเบียนประวัติ ถายรูป พิมพลายนิ้วมือแลว ใหไปชาระคาธรรมเนียมการจด ทะเบียน
กับเจาหนาที่กรมการปกครอง คาธรรมเนียมใบอนุญาตทางานกับเจาหนาที่กรมการจัดหางานและคาตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพกับเจาหนาที่สาธารณสุข โดยชาระคาธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
1.) คาขอใบอนุญาตทางานไมเกิน 3 เดือน 255 บาท
2.) คาทาทะเบียนประวัติ (ถาย ท.ร. 38/1) 80 บาท
3.) คาตรวจสุขภาพ 500 บาท
4.) คาประกันสุขภาพ 500 บาท เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน แรงงานตางดาวจะไดรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย บัตรดานหนาจะ เปนขอมูลของกระทรวงมหาดไทย บัตรดานหลังจะเปนขอมูลของกระทรวงแรงงาน
(ใบอนุญาตทางาน) และสิทธิการ รักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
3. การดาเนินการหลังการจดทะเบียน
3.1 เมื่อนายจางและคนตางดาวดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติและชาระคาธรรมเนียม ณ ศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับเอกสารเอกสาร ท.ร. 38/1 และบัตรประจาตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย และ
ใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน
3.2 คนตางดาวผิดกฎหมายที่จดทะเบียนแลวจะไดรับอนุญาตใหอยูเปนการชั่วคราวและทางานเปนการ
ชั่วคราว ไมเกิน 60 วัน
3.3 คนตางดาวทางานกับนายจางใหตรงตามสถานที่และประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต
3. การดาเนินการหลังการจดทะเบียน
3.1 เมื่อนายจางและคนตางดาวดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติและชาระคาธรรมเนียม ณ ศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับเอกสารเอกสาร ท.ร. 38/1 และบัตรประจาตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย และ
ใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน
3.2 คนตางดาวผิดกฎหมายที่จดทะเบียนแลวจะไดรับอนุญาตใหอยูเปนการชั่วคราวและทางานเปนการ
ชั่วคราว ไมเกิน 60 วัน
3.3 คนตางดาวทางานกับนายจางใหตรงตามสถานที่และประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต
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การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลง (MOU)
ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควตา)
1. นายจ้าง/ สถานประกอบการ ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว ณ สานักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้นที่ (สจก.)1-10 หรือ สานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) ณ สถานที่คนต่างด้าวจะเดินทางไป
ทางาน ยกเว้น กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในกิจการก่อสร้างให้ขอโควตาที่สานักงานใหญ่เท่านั้น
2. นายจ้าง/ สถานประกอบการเมื่อได้รับอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวได้ กรมการจัดหางานจะออกหนังสือ
ยืนยันการมีโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนที่ 2 การยื่นคาร้องขอนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทย
 นายจ้าง/ สถานประกอบการที่ได้รับโควตาจ้างคนต่างด้าว ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ พร้อมสาเนา 3 ชุด
(รวมเป็น 4 ชุด) ณ สจก. หรือ สจจ. ที่ได้ยื่นขอโควตาไว้ ดังนี้
 คาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
 สาเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (สาเนาโควตา)
 หนังสือแสดงรายละเอียดความต้องการแรงงาน(Demand Letter)ระบุเงื่อนไขรายละเอียดในการ
ทางานตามแบบที่กาหนด
 หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) ที่แต่งตั้งให้บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง
 ดาเนินการจัดหาคนงานให้ (นายจ้าง/ สถานประกอบการไทยต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง
ด้วยตนเอง)
 ตัวอย่างสัญญาจ้างมาตรฐาน (Employment Contract)
 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสาเนาหนังสือการจดทะเบียน
 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สจก. หรือ สจจ. ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วให้กรมการจัดหางาน จานวน 2 ชุด โดยนายจ้างเก็บ
รักษาไว้ จานวน 1 ชุด
3. กรมการจัดหางาน รวบรวมหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยและเสนอกระทรวงแรงงาน
เพื่อออกหนังสือแจ้งให้กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทางทราบ
4. กรมการจัดหางาน ส่งเอกสารให้กับสถานทูตของประเทศต้นทาง เพื่อให้สถานทูตของประเทศต้นทาง
จัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศตนเอง
5. กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทาง จะดาเนินการแจ้งให้บริษัทจัดหางานในประเทศของตนรับเรื่อง
ไปดาเนินการจัดหาคนงาน
6. เมื่อบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจัดหาคนงานได้แล้ว จะจัดทาบัญชีรายชื่อของคนงานให้กระ
ทรวงแรงงานของประเทศต้นทางประทับตราและลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งมาให้แก่นายจ้าง/ สถาน
ประกอบการของไทยเพื่อดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
1. เมื่อนายจ้าง/ สถานประกอบการได้รายชื่อคนต่างด้าวที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว ให้นา
รายชื่อและหนังสือของนายจ้างระบุด่านพรมแดนที่คนต่างด้าวจะเดินทางผ่านมายื่น พร้อมคาขอ
อนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวตามแบบ ตท.15 ณ สจจ. ที่สถานที่ทางานของคนต่างด้าวตั้งอยู่ ส่วน
ในเขตกรุงเทพฯให้ยื่นเอกสาร ณ กองการจัดระบบการนาเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีเอกสารประกอบ
ได้แก่
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 บัญชีรายชื่อ (Name List) ตามที่ประเทศต้นทางออกให้และรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวง
แรงแรงประเทศต้นทาง
 คาขอ ตท.15 จัดทาเป็นรายบุคคลของคนต่างด้าว
 รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 2.5×3 เซนติเมตร จานวน 2รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เขียนชื่อของคน
ต่างด้าวด้านหลังรูปทุกรูป
 สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100 บาท
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด ส่งบัญชีรายชื่อให้แก่กรรมการจัดหางาน
3. กรมการจัดหางานดาเนินการแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศต้นทางและสานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองทราบ เพื่อดาเนินการออกวีซ่าและอนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศไทยได้
ขั้นตอนที่ 4 การออกใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
1. บริษทั จัดหางานในประเทศต้นทางนาคนต่างด้าวไปยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย ณ
สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทย ที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศต้นทางซึ่งคนต่างด้าวจะได้รับการประทับตรวจ
ลงตรา (Non-Immigrant Visa L-A) ตามที่กรมการจัดหางานแจงประสานไป
2. เมือคนต่างด้าวได้รับวีซ่าเข้าประเทศไทยเพื่อการทางาน และเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จะ
ได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 2 ปี จากนั้น นายจ้างจะต้องพาคนต่างด้าวไป
ตรวจสุขภาพใน 3 วัน โดยนายจ้างควรประสานงานกับโรงพยาบาลและนัดหมายล่วงหน้า พร้อมทั้งยื่น
คาร้องขอรับใบอนุญาตทางานภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 คาร้องขอรับใบอนุญาตการทางาน
 สาเนาหนังสือแจ้งผลการขอรับใบอนุญาตทางาน
 หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
 ใบรับรองแพทย์
3. คนต่างด้าวที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางาน จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานตาม
ระยะเวลาที่คนต่างด้าวขออนุญาตทางาน แต่ไม่เกินหนึ่งปี จานวนเงินปีละ 1800 บาท
4. นายจ้าง/สถานประกอบการในต่างจังหวัดยื่นเอกสาร ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ส่วนนายจ้าง/
สถานประกอบการในกรุงเทพฯจะต้องยื่นเอกสาร ณ กองการจัดระบบการนาเข้าแรงงานต่างด้าวซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะนัดนายจ้างนาคนต่างด้าวมาดาเนินการจัดทาใบอนุญาตทางาน พร้อมนัดวันรับ
ใบอนุญาตทางานรวมทั้งคนต่างด้าวต้องชาระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ขออนุญาตทางานแต่ไม่
เกินหนึ่งปีเช่นกัน
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีลีเข้าเมือง เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไป
อย่างถูกกฎหมาย นายจ้างจะต้องจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งในแต่ละปีกรมการ
จัดหางานจะประกาศให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลาที่กาหนด โดยมีขั้นตอนและ
หลักฐานประกอบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งจานวนคนต่างด้าว
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นายจ้างแจ้งจานวนคนต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่ สจก. หรือ สจจ.ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และ
ขอรับแบบคาร้องขอจ้างคนต่างด้าวและแบบ ท.ต.1 ฉบับจริง หรือดาวน์โหลดที่ www.doe.go.th
จากนั้นยื่นคาร้องขอจ้างคนต่างด้าวพร้อมหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้รับสาเนาแบบคาร้องขอจ้าง
คนต่างด้าว 2 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นคาร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าวและการขอนัดตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีเอกสารประกอบได้แก่
 แบบคาร้องขอจ้างคนต่างด้าว พร้อมสาเนา 2 ชุด
 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง(บุคคลธรรมดา)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(นิติบุคคล)
 แบบ ท.ต.1 ฉบับจริง ติดรูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 สาเนาแบบ ท.ต.1 ของคนต่างด้าว คนละ 2 ชุดตามจานวนที่ได้แจ้งไว้
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคาร้องขอจดทะเบียนคนต่างด้าว
นายจ้างยื่นแบบ ท.ต.1 และหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สานักทะเบียนจังหวัด/สานักทะเบียน
กรุงเทพ ซึ่งจะได้รับส่วนที่ 3 ของแบบ ท.ต.1 ฉบับสาเนา พร้อมสาเนาแบบคาร้องขอจ้างคน
ต่างด้าวไปยื่นที่โรงพยาบาลเพื่อนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ซึ่งมีเอกสารประกอบ
ดังนี้
 แบบ ท.ต.1 ฉบับจริง ติดรูปคนต่างด้าวขนาด 1 นิ้ว 2รูป
 สาเนาแบบคาร้องขอจ้างคนต่างด้าวที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ สจก. หรือ สจจ.
 บัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้างพร้อมสาเนา
 ทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมสาเนา
ขั้นตอนที่ 3 ขอนัดตรวจสุขภาพและประกันต่างด้าว
นายจ้างยื่นหลักฐานเพื่อขอนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมชาระเงิน
ค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ซึ่งจะได้รับใบนัดตรวจสุขภาพในการนาคนต่างด้าวไปตรวจตามวันเวลาที่
กาหนด จากนั้นนาใบนัดตรวจสุขภาพและหลักฐานไปยื่นขออนุญาตทางานให้คนต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ สจก.
หรือ สจจ. ต่อไปโดยขั้นตอนนี้มีเอกสารประกอบ ได้แก่
 สาเนาแบบคาร้องขอจ้างคนต่างด้าวที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ สจก. หรือ สจจ.
 สาเนาแบบคาร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (สาเนาแบบ ท.ต.1)
 ส่วนที่ 3 ของแบบ ท.ต.1 ฉบับจริงพร้อมสาเนา
 ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1300 บาท
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคาขออนุญาตทางาน
นายจ้าง/ สถานประกอบการยื่นแบบคาขอ ตท.8 พร้อมหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ สจก. หรือ สจจ.โดยชาระค่ายื่น
คาและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน เมื่อยื่นขออนุญาตทางานแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบรับคาขอ
ตท.8 เป็นหลักฐานในการพาคนต่างด้าวไปจัดทา Bio Data เก็บภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือที่ สจก.หรือ
สจจ. ตามวันเวลาที่กาหนดนัด โดยขั้นตอนนี้มีเอกสารประกอบ ได้แก่
 แบบคาขอ ตท.8
 ส่วนที่ 3 ของแบบ ท.ต.1 ฉบับจริง
 ใบนัดตรวจสุขภาพ
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สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรองการจ้างงาน
แผนที่สถานที่ทางานของคนต่างด้าว
ค่ายื่นคาขอฉบับละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตทางานปีละ 900-1800 บาทต่อคน

การแจ้งยกเลิกการจ้างแรงงานต่างด้าว
เมื่อนายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้นาคนต่างด้าวไปแจ้งออกหรือแจ้งการเลิกจ้างที่กรมจัดหางาน ภายใน 15 วัน หลังจากคนต่างด้าวย้าย
ออกจากงานหรือหลบหลีออกจากบ้าน/ สถานประกอบการ
ต่างจัดหวัด : แจ้งที่สานักงานจัดหางานจังหวัด
กรุงเทพฯ : แจ้งที่กองการจัดระบบการนาเข้าแรงงานต่างด้าว
2. คนต่างด้าวต้องคืนใบอนุญาตทางานแก่เจ้าหน้าที่
3. นายจ้างนาคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งที่ด่านชายแดน
ไทย
ขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตทางาน
1. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจยื่นเอกสาร
2. รับคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน/ตรวจเอกสาร
3. พิจารณา/ตรวจสอบ/สรุปความเห็นการขอต่ออายุใบอนุญาต 1 วัน
4. พิจารณา/ลงนามการขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน 1 วัน
5. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจรับใบอนุญาต
แบบฟอร์มที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
1. แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาต (ตท.5) , หนังสือรับรองการจ้าง
2. เอกสารประกอบ เอกสารของคนต่างด้าว
- แบบคาขอต่ออายุ (ตท.5)
- ใบอนุญาตทางาน (Workpermit) พร้อมสาเนา
- แบบหนังสือรับรองการจ้าง
- หนังสือเดินทางที่ต่ออายุ Visa แล้ว หรือใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวพร้อม
สาเนา
-ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 (ไม่
เกิน 6 เดือน)
- เอกสารตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง (คนไทย) หรือสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง (คนต่างด้าว)
เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
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- สถานประกอบการเอกชน
1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติ
บุคคลต่างด้าวให้ยื่นสาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ออกตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้องหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
ไทย
2) สาเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) ภ.พ.30 (3 เดือน) และสาเนาการชาระภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ภ.ง.ด.90
หรือ 91 ปีล่าสุด
- โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน
1) สาเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน (ผู้ทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) พร้อมสัญญาจ้าง /
มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว
ตาแหน่ง และระยะเวลา
2) ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตาแหน่งผู้
ฝึกสอน
3) สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาต
อื่น ๆ (ถ้ามี) / สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
- หน่วยงานราชการ
1) หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน (กรณีครูโรงเรียน
รัฐบาล) โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน
2) กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่างด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา) ยกเว้นตาแหน่งผู้ฝึกสอน
- มูลนิธิ หรือสมาคม
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม , วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

สถานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่น
1. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย
2. สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
แต่สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ทางานในเขตกรุงเทพฯสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ในเขตต่างๆดังนี้
3. กรุงเทพมหานคร
3.1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สถานที่คือ ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน
3.2 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สถานที่คือ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เขตมีนบุรี
3.3 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สถานที่คือ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
3.4 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สถานที่คือ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
3.5 กลุ่มกรุงเทพเหนือ สถานที่คือ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และ
3.6 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สถานที่คือ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เขตบางบอน
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ตัวอย่างเอกสาร
แบบ ต.ท. ๘

13

14

แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทางานในกิจการประมงทะเล

15

แบบหนังสือรับรองการจ้าง
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บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์
เพื่อเข้ารับการตรวจ( NAME LIST) เขตพื้นที่/
จังหวัด

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
อายุต่ากว่าอายุ 15ปี )

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคน
ซึงไม่มีสัญชาติไทย(
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ลักษณะความผิดและโทษ
ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
(ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551)
ลูกจ้าง
ลักษณะการกระทาผิด
บทลงโทษ
- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานเข้าทางาน - ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่าง
(มาตรา 27)
ด้าวที่จ้าง 1 คน(มาตรา 54)
- รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานแต่ไม่ได้รับ
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท(มาตรา 54)
อนุญาตให้ทางานกับตน(มาตรา 27)
- ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานกับตนทางาน
นอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ใน
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท(มาตรา 54)
ใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต(มาตรา 27)
- ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียก
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
(มาตรา 55)
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หลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันควร(มาตรา 48)
คนต่างด้าว
ลักษณะการกระทาผิด

บทลงโทษ

- ทางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
(มาตรา 51)

- จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง
100,000 บาทหรือ ทั้งจาทั้งปรับ
** ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดยินยอมเดินทางกลับออกนอก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กาหนด(ไม่ช้ากว่า
30 วัน)พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและ
ดาเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรก็ได้(มาตรา 51)

- ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 มาตรา 13

- ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
(มาตรา 52)

และมาตรา 14ไม่ทางานตามประเภท หรือลักษณะ
งาน และกับนายจ้าง
ณ ท้องที่ และตามที่ได้รับอนุญาต
(มาตรา 26 วรรคแรก)

- ไม่มีใบอนุญาตทางานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ สถานที่
ในระหว่าง
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
เวลาทางาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ (มาตรา 53)
นายทะเบียน
(มาตรา 24)

สิทธินายจ้าง

ลูกจ้าง

1. เวลาทางานปกติ
งาน ทั่วไปไม่เกิน ๘ ชม./วัน หรือตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน ๔๘ ชม./สัปดาห์ งานที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ งานที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์ หรือใน
ที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนส่งวัตถุอันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย
งานที่ต้องทาด้วยเครื่องมือ หรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ทาได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย และงานที่ต้อง
ทาเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมีความเสี่ยงอันตรายสูง
หรือมีภาวะแวดล้อมในการทางานเกิน มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่
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แหล่งกาเนิดได้ และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ให้มีเวลาทางานปกติไม่เกิน ๗ ชม./วัน และไม่เกิน ๔๒
ชม./สัปดาห์
2. เวลาพัก
ระหว่างการทางานปกติ
ไม่ น้อยกว่า ๑ ชม./วัน หลังจากลูกจ้างทางานมาแล้วไม่เกิน ๕ ชม. ติดต่อกัน หรืออาจตกลงกันพักเป็น
ช่วง ๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑ ชม./วัน งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจาหน่าย
หรือให้บริการในแต่ ละวันไม่ติดต่อกัน อาจพักเกิน ๒ ชม./วันก็ได้ นายจ้างอาจจะไม่จัดเวลาพักได้กรณีเป็น
งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทา ติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน
ก่อนการทางานล่วงเวลา
กรณีให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทางานปกติไม่น้อยกว่า ๒ ชม. ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทางาน
ล่วงเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที
3. วันหยุด
วันหยุดประจาสัปดาห์
ไม่ น้อยกว่า ๑ วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน ๖ วัน สาหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า
งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจา
สัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ติดต่อกัน
วันหยุดตามประเพณี
ไม่ น้อยกว่า ๑๓ วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจาปี วันหยุดทาง
ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ให้หยุด
ชดเชยวันหยุดตาม ประเพณีในวันทางานถัดไป สาหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร
ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกันหยุดวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าทางานในวันหยุดให้ก็
ได้
วันหยุดพักผ่อนประจาปี
ไม่ น้อยกว่า ๖ วันทางาน/ปี สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันมาครบ ๑ ปี อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและ
เลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ไปรวมหยุดในปีต่อ ๆ ไปได้
4. การทางานล่วงเวลา การทางานในวันหยุด
* อาจให้ลูกจ้างทาได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป
* อาจ ให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลา และทางานในวันหยุดได้เท่าที่จาเป็น ถ้าลักษณะหรือสภาพของงาน
ต้องทาติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน
* อาจให้ทางานในวันหยุด สาหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขาย
เครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้ โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
* ชั่วโมงการทางานล่วงเวลา การทางานในวันหยุด และการทางานล่วงเวลาในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน
๓๖ ชม./สัปดาห์
5. วันลา
วันลาป่วย
ลูกจ้าง ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันทางานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรอง
ของแพทย์แผนปัจจุบันชั้น หนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้าง
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ชี้แจงให้นายจ้างทราบ วันที่ลูกจ้างไม่อาจทางานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดจาก การ
ทางาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย
วันลากิจ
ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
วันลาทาหมัน
ลูกจ้างลาเพื่อทาหมันและเนื่องจากการทาหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกาหนดและ
ออกใบรับรอง
วันลารับราชการทหาร
ลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความ พรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้
วันลาคลอดบุตร
ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน โดยนับรวมวันหยุด
วันลาฝึกอบรม
ลูกจ้าง มีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรง งานและ
สวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทางานของลูกจ้างตามโครงการ
หรือหลักสูตร ซึ่งมีกาหนดช่วงเวลาที่แน่นอนและชัดเจน และเพื่อการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัด
หรืออนุญาตให้จัดขึ้น ลูกจ้างต้องแจ้งเหตุในการลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้
นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันลา นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลาหากในปีที่ลาลูกจ้างเคยได้รับ
อนุญาตให้ลามาแล้วไม่ น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือ ๓ ครั้งหรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือกระทบต่อ การประกอบธุรกิจของนายจ้าง
6. ค่าตอบแทนในการทางาน
ค่าจ้าง
จ่าย เป็นเงินเท่านั้น จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า ถ้ากาหนดเวลาทางานปกติเกิน ๘
ชม./วัน ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้าง ซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนสาหรับการทางานที่เกิน ๘ ชม.ขึ้นไปไม่
น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยในวันทางาน และในอัตราไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยในวันหยุด
ค่าจ้างในวันหยุด
จ่ายค่าจ้างสาหรับวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ยกเว้นลูกจ้าง
รายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ค่าจ้างในวันลา
o จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน ๓๐ วันทางาน/ปี
o จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อทาหมัน
o จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกิน ๖๐ วัน/ปี
o จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตร ไม่เกิน ๔๕ วัน/ครรภ์
การลาเพื่อทาหมัน
ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อทาหมันได้และมีสิทธิ์ลาเนื่องจากการทาหมันตามระยะ เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งกาหนด และออกใบรับรองให้โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย
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การลากิจ
ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
การลาเพื่อรับราชการทหาร
ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก วิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบ
ความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจานวนวันที่ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน ๖๐
วันต่อปี
การลาเพื่อฝึกอบรม
ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่กาหนดใน
กฎกระทรวงโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น
ค่าจ้าง
1. เป็น เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทางานตาม สัญญาจ้างสาหรับระยะเวลา
การทางานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคานวณตามผลงานที่
ลูกจ้างทาได้ในเวลาทางานปกติของวันทางาน และรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด และวันลาที่
ลูกจ้างมิได้ทางานแต่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
3. ถ้า ไม่มีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าในท้องที่ใดให้ถือว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า พื้นฐานเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ของท้องที่นั้น (อัตรค่าจ้างขั้นต่าพื้นฐาน หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนดเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการกาหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่า)
การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด
1. ใน กรณีที่งานมีลักษณะต้องทาติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ เสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจ
ให้ลูกจ้าง ทางานล่วงเวลา หรือทางานในวันหยุดเท่าที่จาเป็นก็ได้
2. กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม
สถานพยาบาล และกิจการอื่นตามที่กระทรวงจะได้กาหนดนายจ้างจะให้ลูกจ้างทางานใน วันหยุดเท่าที่จาเป็น
ก็ได้ โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป
3. ในกรณีที่มีการทางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทางานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมี
เวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม ทางานล่วงเวลา (ยกเว้นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้อง
ทาติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน)

ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
1. ถ้า ทางานเกินเวลาทางานปกติของวันทางาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางานตามจานวน ชั่วโมงที่ทาหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วย ในวันทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้สาหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน
2. ถ้า ทางานในวันหยุดเกินเวลาทางานปกติของวันทางานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทางานตามจานวนชั่วโมงที่ทาหรือตามจานวนผลงานที่
ทาได้สาหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
3. ถ้าทา งานในวันหยุดในเวลาทางานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทางานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ
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ค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทางานตามชั่วโมงที่ทางานในวันหยุด หรือตามจานวน
ผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย สาหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทางานตามชั่วโมงที่ทางานในวันหยุดหรือตาม
จานวนผลงาน ที่ทาได้สาหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
ค่าชดเชย
1) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้
1. ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 30 วัน
2. ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 90 วัน
3. ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 180 วัน
4. ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย
240 วัน
5. ลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน2)
ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการจาหน่าย หรือการ
บริการอันเนื่องมาจากการนาเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลด
จานวนลูกจ้างลง นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้
1. แจ้ง วันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้าง ให้ลูกจ้างและพนักงาน
ตรวจแรงงาน ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง
2. ถ้าไม่ แจ้งแก่ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาหกสิบวัน นายจ้างต้อง
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับ
ค่าจ้างของการทางานหกสิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าสินจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าตาม
กฎหมายด้วย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติดังต่อไปนี้
1. ลูกจ้าง ทางานติดต่อกันครบหกปีขึ้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ
ซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการทางานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อย
กว่าค่าจ้างของการทางานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทางาน ครบหนึ่งปีสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย
2. ค่า ชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย หกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการ
ทางานสามร้อยหกสิบวันสุดท้าย สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน
3. เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าชดเชยพิเศษ เศษของระยะเวลาทางานที่มากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้
นับเป็นการทางานครบหนึ่งปี
3) ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบ สาคัญต่อการดารงชีวิต
ตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว
1. นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน ย้าย ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์
จะไปทางานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ
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อัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ์ได้รับ
2. ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน
ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย : ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ลูกจ้างลาออกเอง
2. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
3. จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
4. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
5. ฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรือระเบียบ หรือคาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จาเป็นต้องตักเตือน ซึ่ง
หนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทาผิด
6. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร
7. ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
8. กรณีการจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้าง ตามกาหนดระยะเวลานั้น ได้แก่
งานดังนี้
8.1 การจ้างงานในโครงการ เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ การค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน
8.2 งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ที่มีกาหนดงานสิ้นสุดหรือความสาเร็จของงาน
8.3 งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน
2 ปี โดยนายจ้างได้ทาสัญญาเป็นหนังสือ ไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง
การใช้แรงงานหญิง
1. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทางานต่อไปนี้
* งาน เหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะ
ของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น
* งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
* งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
* งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. ห้าม นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทางานในระหว่างเวลา 22.00น.-06.00น. ทางานล่วงเวลาทางานใน
วันหยุดหรือทางานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
* งาน เหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะ
ของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น
* งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
* งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
* งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
* งานที่ทาในเรือ
* งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. พนักงาน ตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทางานหรือชั่วโมงทางาน ของลูกจ้างหญิงที่ทางาน
ในระหว่างเวลา 24.00 น.- 06.00 น. ได้ตามที่เห็น สมควร ถ้าพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็น
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อันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างหญิงนั้น
4. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอ ให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการ ชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้
กรณีที่มีใบรับรองแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง มาแสดงว่าไม่อาจทางานในหน้าที่เดิมต่อไปได้
5. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
การใช้แรงงานเด็ก
1. ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง
2. กรณี ที่มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน ตรวจแรงงานภายใน 15
วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทางาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่
วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทางาน และให้
มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างกาหนด
3. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี
4. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานล่วงเวลา
5. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานต่อไปนี้
* งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
* งานปั๊มโลหะ
* งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสง ที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็น
อันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานี บริการที่เป็นเชื้อเพลิงตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
* งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
* งานที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า, ในถ้า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา
* งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* งานทาความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่กาลังทางาน
* งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
* งานอื่นตามที่กาหนดในกระทรวง
6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ต่อไปนี้
* โรงฆ่าสัตว์
* สถานที่เล่นการพนัน
* สถานที่เต้นรา ราวง หรือ รองเง็ง
* สถาน ที่ที่มีอาหาร สุรา น้าชา หรือเครื่องดื่ม อย่างอื่นจาหน่ายและบริการ โดยมีผู้บาเรอสาหรับ
ปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่สาหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
* สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
7. ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอื่น
8. ห้ามนายจ้างเรียก/หรือรับ เงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
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9. ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลา
เพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้าง จ่าย
ค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน
หลักฐานการทางาน
1. นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เป็นภาษาไทย ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ทางานของลูกจ้างและ ส่งสาเนาให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. ข้อบังคับฯ ต้องระบุเรื่องต่างๆ ดังนี้ วันทางาน เวลาทางานปกติ เวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
หลักเกณฑ์การทางานล่วงเวลา และการทางาน ในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานใน
วันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดวันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษ การร้องทุกข์และการเลิกจ้าง
3. ทะเบียนลูกจ้างต้องมีชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน วันเริ่มจ้าง ตาแหน่งหรืองานในหน้าที่
อัตราค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างและวันสิ้นสุดการจ้าง
4. เอกสาร เกี่ยวกับการคานวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ต้องระบุ วันเวลาทางาน ผลงานที่ทา
ได้สาหรับการจ้างตามผลงาน และจานวนเงินที่จ่าย โดยมีลายมือชื่อลูกจ้างผู้รับเงิน
การควบคุม
1. นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะต้องจัดทาข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานเป็นภาษาไทย อย่าง
น้อยต้องมี รายละเอียดดังนี้
* วันทางาน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
* วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
* หลักเกณฑ์การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด
* วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
* วันลาและหลักเกณฑ์การลา
* วินัยและโทษทางวินัย
* การร้องทุกข์
* การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและชดเชยพิเศษ
2. นายจ้างต้องประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไป
3. นายจ้างต้องปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ทางานของลูกจ้าง
4. ให้ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานต่อไปแม้ว่านายจ้างจะมีลูกจ้าง ลดต่ากว่า 10 คนก็ตาม
การร้องทุกข์ของลูกจ้าง
1. ลูกจ้างเรียกร้องสิทธิของตนอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานของนายจ้างได้โดย
* ลูกจ้างนาคดีไปฟ้องศาลแรงงาน
* ลูกจ้างยื่นคาร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน
2. การยื่นคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือทายาท
* ยื่นคาร้องทุกข์ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
* ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่ หรือที่นายจ้าง มีภูมิลาเนา หรือท้องที่ที่ลูกจ้างมี
ภูมิลาเนาอยู่ก็ได้
3. การพิจารณาคาร้องทุกข์ของพนักงานตรวจแรงงาน
* เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงจากนายจ้าง ลูกจ้าง และพยานโดยเร็ว รวมทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
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* เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ต้องมีคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือยกคาร้องทุกข์ของลูกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
* การรวบรวมข้อเท็จจริง และการมีคาสั่ง ต้องกระทาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันรับคาร้องทุกข์ไว้
ดาเนินการถ้า ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ให้ขอขยายระยะเวลา ต่ออธิบดีหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน
4. การยุติข้อร้องทุกข์ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง
* ลูกจ้างสละสิทธิการเรียกร้องทั้งหมด
* ลูกจ้างสละสิทธิเรียกร้องแต่บางส่วน โดยนายจ้างยินยอมจ่ายเงินบางส่วน แก่ลูกจ้าง
* นายจ้างยินยอมจ่ายเงินทั้งจานวน แก่ลูกจ้าง
บทกาหนดโทษ
1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา
2. นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
* ขั้นต่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท
* จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. การปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานคดีอาญา เป็นอันระงับ
4. การฝ่าฝืนกฎหมาย
* อธิบดีมีอานาจเปรียบเทียบปรับสาหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน กรุงเทพฯ
* ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจเปรียบเทียบปรับสาหรับความผิด ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
* ชาระค่าปรับภายใน 30 วัน นับเท่าวันที่ได้รับแจ้งผลคดี คดีอาญา เป็นอันเลิกกัน
* ถ้าไม่ยอมเปรียบเทียบปรับหรือไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนด พนักงานสอบสวน (ตารวจ) จะ
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกาลังสาคัญในตลาดแรงงานระดับล่างของประเทศ
เราส่วนใหญ่จะทางานประเภท กรรมกร คนงานประมง เด็กปั๊มน้ามัน เด็กปั๊มน้ามัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
พนักงานเสิร์ฟ คนรับใช้ ฯลฯ โดยเฉพาะชาวเมียนมาร์และกัมพูชา
ข้อมูลจากสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักรไทย ณ พ.ศ. 2555 มีจานวนคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักรไทยทั้งหมด 1,972,504 คน แบ่งเป็นผู้เข้าถูกกฎหมาย 698,777 คน และเข้า
เมืองผิดกฎหมาย 1,273,777 คน
พ.ศ. 2556มีจานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักรไทยทั้งหมด 1,183,835 คน แบ่งเป็นผู้
เข้าถูกกฎหมาย 1,155,826 คน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย 28,009 คน
พ.ศ. 2557 มีจานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักรไทยทั้งหมด 1,559,909 คน แบ่งเป็น
ผู้เข้าถูกกฎหมาย 1,539,802 คน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย 20,107 คน
พ.ศ. 2558 ช่วงเดือนมกราคมมีจานวน 1,367,514 คน เดือนกุมภาพันธ์มีจานวน 1,369,302 คน
เดือนมีนาคม มีจานวน 1.371,471 คนและ เดือนเมษายน มีจานวน 1,426,011 คน
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สาเหตุที่ทาให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทย
ประการแรก ความต้องการแรงงาน (Demand) ในประเทศของแรงงานต่างด้าวเองอาจจะอยู่ในระดับต่ากว่า
ปริมาณความต้องการทางาน (Supply) ของผู้ใช้แรงงานในประเทศนั้นๆ จึงทาให้ผู้ใช้แรงงานในประเทศ
ดังกล่าวต้องการเข้ามาหางานทาในประเทศไทย
ประการที่สอง นโยบายของรัฐบาลไทยที่กาหนดค่าแรงขั้นต่าวันละ 300 บาท ได้กลายเป็นสิ่งจูงใจให้แรงงาน
ต่างด้าวต้องการที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะมุ่งหวังที่จะได้รับค่าแรงงานที่สูงกว่า
ค่าแรงงานในประเทศของตนเอง
ประการที่สาม ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหรือมีค่าสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน ก็
อาจจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทยมากขึ้น
เพราะเมื่อแรงงานต่างด้าวนาค่าแรงงานที่ได้รับเป็นเงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลของประเทศตนก็จะได้รับ
จานวนเงินเพิ่มมากขึ้น
ประการที่สี่ ความเป็นอยู่โดยทั่วไป ระบบสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการนับถือศาสนาของประชาชน
ในประเทศไทยไม่ได้มีความแตกต่างไปจากความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการนับถือศาสนาของ
แรงงานต่างด้าวที่มาจากเมียนม่าร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และรวมทั้งฟิลิปปินส์ เท่าใดนัก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศดังกล่าวต้องการเข้ามาทางานในไทย เพราะมีความรู้สึกกลมกลืนหรือ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้โดยง่าย
ประการสุดท้าย ก็คือ การเดินทางเข้าออกประเทศไทยค่อนข้างสะดวก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
เพราะมีพรมแดนติดต่อกันกับประเทศของแรงงานต่างด้าว ดังนั้นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ชาวลาว ชาว
กัมพูชา และชาวเวียดนาม จึงสามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร โดยเรือข้ามแม่น้า หรือโดยการเดินข้ามเขต
แดนเข้ามาทางานในไทยได้โดยสะดวก และอาจจะสะดวกกว่าเดินทางภายในประเทศของแรงงานต่างด้าวเสีย
อีก

ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย ในปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย โดย
สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบทางสังคม อาทิ ปัญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นที่ทราบกันดีว่า การมีแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายจานวนมาก ทาให้เกิดการแย่งงานกันเองระหว่างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายด้วยกัน แรงงานต่าง
ด้าวบางส่วนว่างงาน จึงมักพบว่า มีการลักทรัพย์เกิดขึ้นในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่จานวนมาก
บ่อยครั้งมีการทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุราและมีการลักทรัพย์จากร้านค้าและชุมชนไทย ทาให้คนไทยบางส่วน
เกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวภัยจากการที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อยู่ในชุมชน นอกจากนี้ สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนอีกประการที่เห็นได้ชัดเจน คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม มีขยะมาก ชุมชนสกปรกขึ้นเพราะความไม่มี
ระเบียบของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้านโดยเฉพาะ พม่า ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติผู้ต้องขัง
ชาวต่างชาติที่ถูกจับเนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือกระทาความผิดในคดีต่างๆ และกาลังรอการส่งกลับ
หรือผลักดันออกนอกประเทศในแต่ละปี มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้ต้องขังชาวพม่า มีจานวนมากที่สุดมาโดย
ตลอดรองลงมา คือ กัมพูชา และลาว ตามลาดับ ปัจจุบันคาดว่ามีผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ยังไม่มาจด
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ทะเบียนประมาณ 1 – 1.5 ล้านคน ครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงและเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายที่จะได้รับการศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย แต่การที่ลูกของแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเหล่านี้จะได้รับการศึกษาเหมือนเด็กไทยนั้น เป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งอ้างว่าเด็ก
ไม่มีสัญชาติไทย ขณะเดียวกันการเปิดโอกาสให้เด็กต่างด้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย ก็จะมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางการศึกษาของเด็กไทยด้วย
2. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข แรงงานต่างด้าวบางส่วน ได้เป็นพาหนะนาโรคใหม่ๆ เข้ามาในประเทศไทย
ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพและค้นหาโรคจาก
หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มีจานวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกลุ่มนี้ สร้างปัญหาและ
ผลกระทบในด้านสาธารณสุขต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่สภาวะสุขภาพ
อนามัยต่อแรงงานต่างด้าว เช่น การแพร่ระบาดหรือการกระจายโรคติดต่อที่สาคัญ จากรายงานการศึกษาเรื่อง
ความต้องการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติในประเทศไทยปี 2546 – 2549 โดยสถาบันเอเชียศึกษา สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พบว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายส่วนหนึ่ง
เป็นโรคติดต่อและเจ็บป่วยด้วยโรคที่ประเทศไทยเคยควบคุมได้แล้ว มีการตรวจพบโรคต่างๆดังนี้ มาเลเรีย วัณ
โรค เท้าช้าง ไข้เลือดออก โรคเรื้อน และไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้ดีแล้ว อาจทาให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ในประเทศไทยอีกครั้ง ผลกระทบต่อรายจ่ายทางด้านสาธารณสุขหรืองบประมาณที่
รัฐต้องเสียไปในการดูแลปัญหาเหล่านี้หรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐต้องแบ่งปันทรัพยากรของคนไทยในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมดูแลและการป้องกันโรค ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการออกติดตามในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะจังหวัด
บริเวณชายแดน จะแบกรับภาระสูงเพราะมีผู้มาใช้บริการมาก
3.ผลกระทบด้านความมั่นคง การที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเป็นจานวน
มาก กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่ทราบจานวนและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว
ทั้งหมดที่มีอยู่แท้จริง แต่มีการประมาณว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยน่าจะมีไม่ต่า
กว่า 2 ล้านคน ในขณะที่การบริหารแรงงานต่างด้าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวจึงย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายสัญชาติพม่า มีการจ้างทางานหนาแน่นมากที่สุดบริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ได้แก่
จังหวัดตาก เชียงใหม่ และระนอง ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจของ
ประเทศและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแบบเข้มข้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างด้าวแต่ก็ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร เพราะถึงแม้จะสามารถผลักดันคนต่างด้าวกลับไปได้ แต่ไม่นาน คนเหล่านั้นก็เดินทางกลับเข้า
มาในประเทศไทยอีก นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยังมีที่อยู่ไม่ถาวร มีการเคลื่อนย้ายเข้าออก
ระหว่างประเทศ

การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

29
ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่ง ( คสช )ฉบับที่ 70/2557
ข้อ 1 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทางาน ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดาเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่
ประสงค์จะกลับเข้ามาทางานในประเทศไทยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงาน
ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ศูนย์ดังกล่าวเริ่ม
ทางานตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับ
เข้าทางานมีหน้าที่ในการจัดทาทะเบียนประวัติและออกบัตรประจาตัวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 2 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้เคยทางานในประเทศไทยมา
ก่อนหรือไม่ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทางาน ภายในวันที่ 25
กรกฎาคม 2557 เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว การเข้ามาทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆในกรณีที่มีนายจ้างยื่นแบบความต้องการแรงงานต่างด้าว หรือบัญชีรายชื่อแรงงาน
ต่างด้าวที่เคยทางานในกิจกรรมของตนเองไว้กับศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทางาน หากศูนย์
ดังกล่าวตรวจสอบแล้วพบว่าคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่แจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ที่มีลักษณะตรงตามความ
ต้องการของนายจ้าง หรือเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อของนายจ้างแล้วตรงกับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่
แจ้งความประสงค์ไว้ ให้แจ้งนายจ้างมารับตัวบุคคลนั้น เพื่อดาเนินการขอใบอนุญาตทางานชั่วคราวต่อไปให้
ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทางานพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวแก่คนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ที่นายจ้างมารับตัวตามวรรคสอง โดยให้ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ออก และให้คนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวสามารถทางานกับนายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ 3 เมื่อนายจ้างรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามข้อ 2 มาแล้ว ให้นาบุคคลดังกล่าวไปขอรับใบอนุญาต
ทางานชั่วคราว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตามข้อ 4 ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสถานประกอบการของนายจ้าง ใบอนุญาตทางานชั่วคราวที่ออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุเท่าจานวนวันที่
เหลืออยู่ของใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว
ข้อ 4 ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด
เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และ
ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มทาการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน
2557 ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอื่นใดและเริ่มทาการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศกาหนดในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมี
หน้าที่ในการจัดทาทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจาตัว และตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 5 ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดแล้ว หรือทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไปรายงานตัว ณ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งไปรายงานตัวพร้อม
นายจ้างและแจ้งความประสงค์จะทางานเป็นกรรมกร หรือรับจ้างทางานด้วยกาลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชา
ความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือทางานอื่นอันมิได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จพิจารณาออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวแก่คนต่างด้าว
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นั้น โดยให้ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ออก และให้คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานชั่วคราว
สามารถทางานกับนายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ 6 คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตทางานชั่วคราวตามประกาศนี้แล้ว
จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติเพื่อการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และ
ใบอนุญาตทางานตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ข้อ 7 ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและใบอนุญาตทางานชั่วคราวตามประกาศนี้สิ้นสุดลงเมื่อคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวหรือใบอนุญาตทางานชั่วคราวตาม
ประกาศนี้มีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) วิกลจริตหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด หรือเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์
แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานโดยดุลยพินิจของแพทย์
(2) ต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) มีพฤติการณ์ที่เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบ
สุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ต่างประเทศได้ออกหมายจับ
(4) มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การ
ลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ข้อ 8 มิให้นาบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว
หรือใบอนุญาตทางานชั่วคราวตามประกาศนี้ ในระหว่างวันที่อายุของใบอนุญาตยังคงอยู่
ข้อ 9 ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามแนวทางที่ทาง
ราชการกาหนด ทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนดเวลาที่กาหนดในใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและใบอนุญาตทางาน
ชั่วคราวแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อ 10 ให้กองกาลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกและกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการ
ผ่านเข้าออกประเทศตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด และให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับขบวนการลักลอบนาเข้าแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ตลอดจนดาเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ
ข้อ 11 ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองกาลังป้องกันชายแดน
ของกองทัพบกและกองทัพเรือ กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ข้อกาหนดในประกาศนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน และให้พิจารณากาหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการและนายจ้าง หรือมาตรการอื่นใด
อันจะเป็นการส่งเสริมการดาเนินการตามประกาศนี้
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
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การค้ามนุษย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เป็นผู้กากับดูแลการดาเนินงาน ติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง
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ด้าว กระทรวงแรงงาน : https://th-th.facebook.com/notes/114164962053832/
ความหมายแรงงานต่างด้าว, ประเภทของแรงงานต่างด้าว สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 จาก
กระทรวงแรงงาน : http://www.mol.go.th/academician/basic_alien
ขั้นตอนการขึ้นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว, การแจ้งยกเลิกการจ้างแรงงานต่างด้าว สืบค้นเมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2558 จาก สานักบริหารแรงงานต่างด้าว : wp.doe.go.th/wp/index.php
สถานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 จาก สานักบริหารแรงงานต่างด้าว :
wp.doe.go.th/wp/index.php
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กระทรวงมหาดไทย (2557 ). ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557เรื่อง มาตรการชั่วคราว
ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์. วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
วีระศักดิ์ นาทะสิริ ( 2557 ) สาเหตุที่ทาให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทย สืบค้นเมื่อวันที่ 6
มิถุนายน 2558 จาก http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9570000086862
KAREN ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว . สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558, สาระน่ารู้ ไลฟ์สไตล์ จาก
http://community.jobdynamo.com:81

พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว
จัดทาโดย
นายวราวุฒิ
เป้รอด
571772133
นางสาวอมรรัตน์ เดชบุญ 571705058
นางสาวกรรณิการ์ สุริยา
571772003
นางสาวชญานิษย์ อุ่นเสาร์
571772037
นางสาวณัชนันท์ สอนใจ
571772048
นางสาวธีวรา แสนหลาน
571772078
นางสาวรัชนก
ปันใย
571772122
นางสาวศิริลักษณ์ คาเป๊ก
571772155
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นางสาวอาภรณ์
นางสาวอาหมี่

แซ่พร่าน
เบียกู่

571772196
571772224

เสนอ
อาจารย์สุรชัย

อุฬารวงศ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน รหัสวิชา LW0102
สาขาวิชา นิติศาสตร์ สานักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

