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บทคดัย่อ 
จากการท่ีประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นอยา่งมากทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากการขยายตวัในทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว
ก่อใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมละการบริการ ทาํใหโ้ครงสร้างแรงงาน
เปล่ียนไป แรงงานจากภาคเกษตรอพยพเขา้มาทาํงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึนรวมทั้ง
แรงงานไทยท่ีไปทาํงานต่างประเทศกเ็พิ่มมากข้ึนดว้ย ส่งผลใหแ้รงงานไร้ฝีมือขาดแคลน จึงมีการ
แกปั้ญหาโดยการใชแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาทดแทน ซ่ึงแรงงานต่างดา้วนั้นส่วนใหญ่จะอพยพมาจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นใกลเ้คียงท่ีมีความเป็นอยูย่ากจนกวา่ประเทศไทย เช่น พม่า กมัพชูา ลาว และ
เวียดนาม 

การท่ีแรงงานต่างดา้วโดยผิดกฎหมายเขา้มาทาํงานในประเทศไทยมากข้ึน ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมตามมามากมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายอยา่งเร่งด่วนเพื่อผลกัดนัแรงงานต่างดา้วออก
นอกประเทศ แต่ก็ทาํไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้นเน่ืองจากยงัมีงานบางประเภทท่ีคนไทยไม่นิยมทาํ 
เพราะเห็นว่าเป็นงานท่ีหนกั สกปรก และรายไดน้อ้ย เช่น งานกรรมกรในเรือประมง งานก่อสร้าง 
งานกรีดยางพารา เป็นตน้ ดงันั้นการเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้ว จึงนบัไดว้่ามีประโยชน์ใน
การใชแ้รงงานเหล่าน้ีทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัแรงงานต่างดา้ว
ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ปัญหาการแยง่แรงงานของไทย ปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
สังคม การเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้วมีทั้งประเภทท่ีถูกกฎหมายและลกัลอบเขา้มาโดยผิด
กฎหมาย แรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นคนสัญชาติอเมริกัน จีน ญ่ีปุ่น ท่ีเขา้มา
ทาํงานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงจะไม่ค่อยมีปัญหามากนกัเพราะมีจาํนวนนอ้ย ทาํ
ให้ง่ายต่อการควบคุม และจะไดรั้บความคุม้ครองดงัเช่นแรงงานไทยทุกประการ ส่วนแรงงานต่าง
ด้าวท่ีลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายนั้น มีเป็นจาํนวนมากทาํให้ยากต่อการควบคุมแรงงาน
ดงักล่าว 
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จากการศึกษา วิเคราะห์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ีใชบ้งัคบัใน
ประเทศไทยพบวา่ กฎหมายบางฉบบัในปัจจุบนัมีความลา้หลงัขาดความชดัเจน จึงก่อใหเ้กิดปัญหา
ในทางปฏิบติัมากมาย นอกจากน้ียงัพบว่า แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานโดยผิดกฎหมายมกัจะ
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีควร ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้กฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทยนั้น 
สามารถใชก้บัแรงงานทุกคนท่ีทาํงานอยูใ่นประเทศไทย โดยไม่คาํนึงว่าจะเป็นแรงงานท่ีมีสัญชาติ
ไทยหรือไม่ 

ดงันั้นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจึงควร
มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ซ่ึงบงัคบัใชม้านานแลว้ ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนแน่นอนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
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ABSTRACT 
The labor shortage in both industrial and agricultural sectors due to the dramatically 

rapid subsequent growth of the Thai economy has drawn a huge demand for labor in both the 
industrial and service sector, resulting in the restructuring of the Thai labor. Labor from the 
agricultural sector enters into industrial and service more and more frequently including 
increasing of Thai labor working abroad, resulting in a shortage of domestic labor, most of which 
is unskilled. This is eventually resolved by the employment of an immigrant labor force, the 
majority of which are from neighboring countries whose economic conditions are poorer than that 
of Thailand, e.g. Burma, Cambodia, Laos and Vietnam. 

The increasing of illegal foreign labor entering into Thailand has drawn many social 
problems, causing the government to implement an ad-hoc policy of driving immigrant labor 
from Thailand. This policy of driving out immigrant labor is only partially applied, because there 
are certain types of jobs Thai workers are unwilling to perform due to their demeaning nature, for 
example, dirt exposed jobs and low income jobs such as labor on fishery boats, construction 
projects, rubber plantation workers etc. Despite the advantage of utilizing migrant labor to 
ameliorate a domestic labor shortage, the presence of a foreign labor force creates some problems, 
such as diminishing job availability for Thais workers as well as criminal and social problems. 
The presence of immigrant labor is both lawful and unlawful, the lawful portion which is mainly 
comprised of American, Chinese and Japanese labor who are employed under the Royal 
Investment Promotion Act and who are unlikely to cause any problems because their number is 
not large, they are easy to control, and they fall under the labor protection law. There are a lot of 
unlawful portion of the labor force which because of its size makes it difficult to control. 
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A study and analysis of current legal measures regarding immigrant being enforced in 
Thailand revels that some Royal Acts are outdated and ambiguous. In addition, it was also found 
that immigrant labor working in Thailand are unlikely to be protected as it should by the Thai 
labor Protection Law, despite the fact that the law is meant to use with every laborer working in 
Thailand, regardless of whether they are Thais or foreign. 

Therefore, in order to resolve the problems of immigrant workers in Thailand, it is 
hereby recommended that the relevant legal measures be amended to work in harmony to this 
end. Especially the Foreign Worker Act B.E. 2521 that enforced for a long period of time should 
be amended to be more clear, specific and practical. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในสภาวะประเทศไทยขาดแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานต่างด้าวก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง 
ในการแกปั้ญหา การท่ีคนต่างดา้วจะสามารถเดินทางมายงัประเทศไทย เพ่ือทาํงานนั้น คนต่างดา้ว
จะตอ้งมีคุณสมบติัในอนัท่ีจะขอรับใบอนุญาตทาํงาน ไดแ้ก่ ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในเขตราชอาณาจกัร 
หรือไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว หากไดรั้บอนุญาตเขา้เมืองในฐานะ
นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทาง ก็ไม่สามารถขออนุญาตได ้นอกจากน้ี ยงัจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้ว เช่น พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2521 รวมไปถึงกฎหมายส่งเสริมการลงทุน  

แต่อยา่งไรกต็าม ยงัมีคนต่างดา้วอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเขา้เมืองโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
และไดล้กัลอบเขา้มาทาํงาน แต่ไดรั้บการผอ่นผนัตามมติรัฐมนตรี เพื่อแกไ้ขภาวะขาดแคลน 
แรงงานไร้ฝีมือ ราคาถูกในประเทศ ซ่ึงโดยมากมกัจะเป็นคนต่างดา้วซ่ึงมาจากประเทศพม่า ลาวและ
กมัพชูา  

นายจา้งจาํนวนมาก จ่ายค่าจา้งขั้นตํ่าตามกฎหมายแรงงานโดยถือวา่เป็นอตัราค่าจา้ง 
ขั้นสูง หรือเป็นเกณฑม์าตรฐานการปรับค่าจา้งประจาํปีสาํหรับลูกจา้งรายวนัในส่วนการผลิต ฝ่าย
ปฏิบติัการมาโดยตลอด หรือมีการปรับค่าจา้งประจาํปี แต่ข้ึนอตัราเลก็นอ้ย เช่นวนัละ 2 – 3 บาท 
เพื่อรอกฎหมายค่าจา้งขั้นตํ่าท่ีจะปรับค่าจา้งในอนาคต เพราะกฎหมายไม่ไดก้าํหนดวา่ค่าจา้งขั้นตํ่า
ใชบ้งัคบันานเพียงใด นายจา้งตอ้งมีการปรับค่าจา้งประจาํปีเม่ือใด ทาํใหลู้กจา้งจาํนวนมากตอ้ง
ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุเป็นประจาํ เพื่อใหมี้รายไดเ้พียงพอแก่การเล้ียงชีพตนเองและ
ครอบครัว ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งลูกจา้งเก่ากบัลูกจา้งท่ีเพิ่งทาํงานใหม่กบันายจา้ง เพราะ 
ค่าแรงไม่ต่างกนัมาก หรือถา้อายงุานนอ้ย อาจรับค่าจา้งขั้นตํ่าเท่ากนัได ้ เพราะนายจา้งไม่ยอมปรับ
ค่าจา้งตามผลงานและอายงุาน ซ่ึงยอ่มกระทบต่อขวญักาํลงัใจ ประสิทธิภาพการผลิต กระทบต่อ 
สุขภาพความปลอดภยัในการทาํงานเพราะตอ้งทาํงานหนกั พกัผอ่นไม่เพียงพอ และเป็นตน้เหตุให้
เกิดขอ้พิพาทแรงงานบานปลายโดยไม่สมควรได ้

สําหรับกรณีแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองผิดกฎหมาย และรัฐผ่อนผนัอนุญาตให้ทาํงาน 
ชัว่คราวได ้แมรั้ฐจะประกาศว่า แรงงานต่างดา้วท่ีจะจดทะเบียนและไดรั้บบตัรอนุญาตทาํงานแลว้ 
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จะได้รับค่าแรง สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงสวัสดิการและมีสิทธิ 
ร้องเรียนต่อเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเม่ือนายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน แต่ในความเป็นจริง
ปรากฏวา่มีแรงงานต่างดา้วจาํนวนมากท่ีไม่ไดรั้บค่าแรงขั้นตํ่าตามกฎหมายตอ้งทาํงานวนัละ 10-15 
ชั่วโมงถ้าใครลาป่วยหรือมีเหตุจําเป็นต้องลากิจ ก็จะไม่ได้ค่าจ้างหรืออาจถูกเลิกจ้างต่อไป 
นอกจากน้ีคนงานต่างดา้วจาํนวนมากไม่ไดรั้บค่าสวสัดิการใดๆและไม่มีสิทธิลาหยุดตามกฎหมาย
ได ้

ลูกจา้งเหล่าน้ีจาํนวนมากจึงตอ้งตกอยูริ่มขอบการคุม้ครองสิทธิแรงงาน ซ่ึงมีสาเหตุ 
มาจากหลายประการ เช่น ความเขา้ใจผดิของนายจา้งหรือผูบ้ริหารงานบุคคลท่ีคิดวา่ลูกจา้งประจาํ 
ลูกจา้งท่ีไดรั้บการบรรจุแลว้ ลูกจา้งสญัชาติไทย หรือลูกจา้งผูใ้หญ่เท่านั้น ท่ีจะมีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง
ขั้นตํ่าและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน รวมถึงสวสัดิการซ่ึงลูกจา้งควรจะไดรั้บทั้ง
ท่ีตามเจตนารมณ์ของการคุม้ครองแรงงานกคื็อ การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีลูกจา้งทุกคนตอ้ง
ไดรั้บตามกฎหมายเสมอภาคกนั ไม่วา่จะมีเช้ือชาติ สญัชาติ วยั หรือเพศใด และจะมีรูปแบบการจา้ง
งานอยา่งใด สาํหรับแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองผดิกฎหมาย ทศันะคติของคนจาํนวนมากเขา้ใจวา่ 
เม่ือผดิกฎหมายคนเขา้เมืองและกฎหมายการทาํงานของคนต่างดา้ว ยอ่มไม่มีสิทธิหรือไม่สมควร
ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูเ้ขียนจึงศึกษาถึงแนวคิดท่ีจะใหมี้การคุม้ครองการจ่ายค่าตอบ แทน
และจดัสวสัดิการแก่แรงงานต่างดา้วใหเ้กิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงมาตรการในการคุม้ครองการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่แรงงานต่างดา้ว 
2. เพื่อกาํหนดวิธีการในการเขา้มาทาํงานของคนต่างดา้วและวิธีการในการจ่ายค่าตอบ 

แทนแก่แรงงานต่างดา้วในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง ในเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่

แรงงานต่างดา้วท่ีทาํงานในประเทศไทย 
 
1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 

เน่ืองจากปัญหาการทาํงานของคนต่างดา้วในปัจจุบนัมีมากข้ึนและกฎหมายควบคุมการ
ทาํงานของคนต่างดา้วไดมี้การบงัคบัใชม้านานแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จึงควรมีการปรับปรุง แกไ้ข
บทบญัญติัในพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 ใหมี้ความทนัสมยัและให ้
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สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในเร่ืองของการกาํหนดรูปแบบการเขา้มาทาํงานในประเทศไทย การจ่าย
ค่าตอบแทน และการจดัสวสัดิการแก่คนต่างดา้วใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมมากข้ึน 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษากฎหมายท่ีใชใ้นการทาํงานของคนต่างดา้วทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยเนน้การศึกษาพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 รวมทั้งหลกัการและเง่ือนไข
ในการใชบ้งัคบั 
 
1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาแบบวิจยัเอกสาร ( Documentary Research ) โดยการคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
หนงัสือ วารสาร เอกสารวิจยั วิทยานิพนธ์ และตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และ
เสนอแนะ 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงมาตรการในการคุม้ครองการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่แรงงานต่างดา้ว 
2. ทาํใหท้ราบถึงวิธีการในการเขา้มาทาํงานของคนต่างดา้วและวิธีการในการจ่าย 

ค่าตอบแทนแก่แรงงานต่างดา้วในประเทศไทย 
3. ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ในเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนและ 

สวสัดิการแก่แรงงานต่างดา้วท่ีทาํงานในประเทศไทย 
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แนวคดิ ความเป็นมา ความหมายและรูปแบบของ 
การเข้ามาทาํงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

 
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีการพฒันาในเร่ืองการผลิตเพื่อเป็นการส่งออก

มากข้ึน เกิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็วในเร่ืองของการผลิต นอกจากน้ียงัมีการเจริญเติบโตข้ึนในเร่ือง
ของการก่อสร้าง การท่องเท่ียวยงัผลใหต้อ้งการแรงงานมากข้ึนเป็นทวีคูณซ่ึงในส่วนของแรงงาน
ไทยเองมีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการจึงจาํตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วเพ่ิมข้ึนซ่ึงนายจา้งมกัจะเขา้ใจวา่
แรงงานต่างดา้วนั้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานในเร่ืองของการจ่ายค่าจา้ง ชัว่โมง
ทาํงาน สวสัดิการและวนัหยดุต่างๆเน่ืองจากเป็นแรงงานท่ีผดิกฎหมาย แรงงานต่างดา้วจึงเป็นท่ี
นิยมของนายจา้งซ่ึงตอ้งการลดตน้ทุนทางดา้นการผลิตซ่ึงในความเป็นจริงแลว้แรงงานต่างดา้วนั้นมี
กฎหมายคุม้ครองอยูเ่ช่นเดียวกบัแรงงานไทยโดยจะไดศึ้กษาต่อไป 
 
2.1  แนวคดิของการเข้ามาทาํงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

ประเทศไทย เพิ่งเร่ิมรับแรงงานอพยพในตอนปลายทศวรรษท่ี 80 ถึงตน้ทศวรรษท่ี 90 
เม่ือมีความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศมากกวา่ประเทศเพ่ือนบา้น  แรงงานอพยพส่วนใหญ่เขา้
มาผดิกฎหมาย พวกเขา้มาจากพม่า จีนตอนใต ้  ลาว  และเขมร  รัฐบาลไทยใชน้โยบายตรวจคนเขา้
เมืองอยา่งเขม้งวดเน่ืองจากเห็นวา่แรงงานอพยพบางกลุ่มเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของประเทศ
แต่ขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง  และงานก่อสร้างกดดนัใหน้ายจา้งร้องขอใหรั้ฐบาลผอ่น
คลายกฎหมายเขา้เมือง ผลกคื็อมีการใหใ้ชแ้รงงานพม่าใน  4  จงัหวดั  ในปี ค.ศ.1995  ในขณะท่ีมี
นโยบายสนบัสนุนการส่งออกแรงงาน มีสาํนกังานจดัหางานไปต่างประเทศทั้งของรัฐท่ีไม่เกบ็
ค่าธรรมเนียมและของเอกชนท่ีเกบ็ค่าธรรมเนียมสูงแต่ส่วนใหญ่คนงานจะอพยพไปโดยผา่น
สาํนกังานจดัหางานเอกชนไดที้นกัวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ทาํการศึกษาและวิจยัปัญหาเก่ียวกบั
แรงงานต่างชาติผดิกฎหมายดงัน้ี 

เกษมสนัต ์ จิณณวาโส1   ไดศึ้กษาเร่ืองแรงงานอพยพจากต่างประเทศและมีความเห็นว่า
การท่ีมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานเก่ียวกบัแรงงาน เก่ียวกบัแรงงานอพยพจากพม่า 
                                                 

1 เกษมสันต ์ จิณณวาโส. (2539). แรงงานอพยพจากต่างประเทศ :  ข้อเทจ็จริงประเดน็ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข. หนา้ 41. 
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เช่น  กรมตาํรวจ  สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกัปลดักระทรวงมหาดไทย  ศูนยรั์กษาความ
ปลอดภยัแห่งชาติ  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   สาํนกัข่าวกรอง
แห่งชาติ  สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  กรมประมง  กระทรวงต่างประเทศ  สถาบนัเอกชน
ในรูปสมาคม และจงัหวดัต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการประสานงาน  การสัง่การ  หรือ  การแปล
แนวนโยบายไปสู่มาตรการในการปฏิบติัในแต่ละพ้ืนท่ี มีความแตกต่างกนั  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดปัญหา
ในทางปฏิบติังานในดา้นการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

พล.ต.ต. สุเทพ ธรรมรักษ ์ ไดศึ้กษาปัญหาคนหลบหนีเขา้เมืองในประเทศไทยโดย 
เฉพาะสญัชาติพม่า ซ่ึงมีความเก่ียวพนักบัปัญหาแรงงานต่างชาติผดิกฎหมายพบวา่ผลการดาํเนินการ
มาตรการต่างๆ   เก่ียวกบัปัญหาคนหลบหนีเขา้เมือง  ช้ีใหเ้ห็นวา่การกาํหนดมาตรการและการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมามีจุดอ่อน  ซ่ึงยงัไม่สามารถครอบคลุมถึงการแกปั้ญหา ผูห้ลบหนีเขา้เมืองอยา่ง
ครบวงจร  ตั้งแต่การปราบปรามจบักมุ  การประกนัตวัไปใชแ้รงงาน  การควบคุมรอการส่งกลบั
และการส่งกลบั  นอกจากน้ียงัเกิดจากการบริหารจดัการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้
เมืองยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการควบคุมและแกไ้ขปัญหาผู ้
หลบหนีเขา้เมืองตามคาํสัง่กระทรวงมหาดไทย ท่ี 422/2537   ลงวนัท่ี  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2537 ยงั
ไม่มีผลในการปฏิบติัจริง รวมทั้งยงัขาดกลไกการสนบัสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหเ้ขา้มามี
ส่วนรวมในการแกปั้ญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองสญัชาติพม่าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยงยทุธ  แฉลม้วงษ ์ และ คณะ2   การละเลยของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
ปกครอง เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง และกระทรวงแรงงาน ฯ  ลว้นเป็นผลพวงจากความไม่แน่นอน
ของการกาํหนดนโยบายจากส่วนกลาง ทาํให้เกิดช่องทางในการประพฤติมิชอบ  โดยมิชอบของ
เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินและการเอาเปรียบแรงงานต่างชาติอยา่งเห็นไดช้ดั  ดงันั้น  การกาํหนดนโยบาย
ท่ีชดัเจนจากส่วนกลาง  รวมทั้งการให้การสนบัสนุนทั้งกาํลงัคน  เคร่ืองมือ  และงบประมาณ ก็
สามารถนําแรงงานกลุ่มน้ีเขา้ระบบได้ไม่ยาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการได้ติดตามและรับรู้แนว 
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัแรงงานเถ่ือนและไดมี้การเรียกร้องและต่อรองกบัฝ่ายรัฐบาลในดา้นน้ี
มาโดยตลอด 

การนาํคนงานเถ่ือนมาเขา้ระบบการจา้งงานนั้นจะตอ้งมีหลกัฐานและขอ้มูลเก่ียวกบั
คนงานเถ่ือนเหล่านั้นพอสมควร เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความเป็นมาของคนงานลกัษณะงานท่ีขอ
อนุญาตทาํและแหล่งจา้งงานได ้ การเก็บทะเบียนประวติัคนงานเถ่ือนเหล่าน้ี  อาจจาํเป็นตอ้งใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วย  เช่น  ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งหลีกเล่ียงมิได ้
                                                 

2 ยงยทุธ  แฉลม้วงษ ์และคณะ.  (2539).  การศึกษาเชิงนโยบายในการจัดการคนงานต่างชาตทิี่ลกัลอบเข้า
มาทาํงานในประเทศไทย : กรณีศึกษา 4 จังหวดั.  หนา้ 11-42. 
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การท่ีจะเขม้งวดต่อการควบคุมและกาํกบัดูแลการจา้งแรงงานต่างชาติใหส้ัมฤทธ์ิผลได้
นั้น จะตอ้งเพิ่มทรัพยากรทั้ง คน เงิน  และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใหเ้พียงพอในการปฏิบติังาน
ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ความพยายามของรัฐบาลในการกาํหนดมาตรการการควบคุมแรงงาน
ต่างชาติการป้องกนัสกดักั้นการขยายตวัของแรงงานต่างชาติไม่สามารถยบัย ั้งไดส้าํเร็จ  เพราะกลไก
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ยงัขาดการวางแผนการบริหารจดัการอย่าง
เช่ือมโยงเป็นระบบและชัดเจน ประกอบกับมีขบวนการจัดหา  จัดจ้าง โดยกลุ่มนายจ้างและ
นายหนา้เถ่ือนจึงทาํให้มีแรงงานต่างชาติลกัลอบกระจายเขา้มาทาํงานในจงัหวดัต่างๆ เกือบทุกภาค
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม  ประมง  ก่อสร้าง  เกษตรกรรม  การ
รับใชใ้นบา้น  เหมืองแร่   ขนส่งและบริการ 

กศุล  สุนทรธาดา และอุมาภรณ์  ภทัรวานิชน์3  ไดร้วบรวมความคิดเห็นของภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งไวว้่า นโยบายของรัฐไม่ชดัเจน ถา้เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการโดยเคร่งครัด ก็อาจส่งผล
เสียต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของจงัหวดัได ้ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานยงัมีขอ้จาํกดั กล่าวคือ 
การบริการใหเ้สร็จส้ินในจุดเดียว (One  Stop  Service)  ยงัไม่ประสบความสาํเร็จ  เน่ืองจากใน
ขั้นตอนการรายงานตวั  จะมีเฉพาะเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง และจดัหางาน ณ สาํนกังานจดัหางาน
ในแต่ละจงัหวดั  ส่วนการตวัสุขภาพแรงงานตอ้งตรวจตามสถานบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กาํหนด ซ่ึงไม่สามารถแลว้เสร็จได้ในวนัเดียวกันนอกจากน้ียงัมีปัญหาด้านกาํลงัเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอทั้งเจา้หนา้ท่ี  ของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง  และเจา้หนา้ท่ีจดัหางาน  จากการศึกษาพบว่า 
นโยบายในการสกดักั้น  จดักุม  ผลกัดนัและส่งกลบั  ยงัทาํไม่ไดผ้ลดว้ยเหตุผลหลายประการ คือ 
เหตุผลดา้นมนุษยธรรม สภาพภูมิประเทศแนวชายแดน การขาดแคลนทรัพยากร  ช่องทางในการ
ผลกัดนัและส่งกลบัมีนอ้ย   เอ้ือต่อการเดินทางกลบัเขา้อีก  

การอพยพแรงงานเพื่อไปทาํงานยงัท่ีต่าง ๆ นั้น ผูอ้พยพจะมีสาเหตุในการอพยพท่ี
แตกต่างกนัออกไป  บา้งกอ็พยพเพื่อหลบหนีภยัจากธรรมชาติ   บา้งก็อพยพเพื่อหลบหนีภยัทางการ
เมือง ซ่ึงเป้าหมายในการอพยพนั้น ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาส่ิงตอบสนองทางร่างกาย 
และส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของมนุษย ์ ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของมนุษยน์ั้น  A.H.  Maslow  ได้
เสนอทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความตอ้งการของมนุษย์4  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 

ระดบัแรก ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ความตอ้งการทางร่างกายและการดาํรงชีวิต 
ตวัอยา่ง เช่น ความตอ้งการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่ง  มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ มียารักษาโรค 

                                                 
3 กศุล สุนทรธาดา และอุมาภรณ์ ภทัรวานิชน์. (2540).  กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติทีล่กัลอบเข้า

เมอืงและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง. สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล. 
4 สุภทั กขุนุ. (2539, 23-24 พฤษภาคม). แรงงานไทยในประเทศบรูไน.  หนา้ 11.   
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ระดบัท่ีสอง ความตอ้งการทางสงัคม ไดแ้ก่  ความตอ้งการใหไ้ดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น
ในสังคมและความสําเร็จท่ีเหนือกว่าภาวะปกติ ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการมีช่ือเสียงในสังคม 
ตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงาน 

นอกจากน้ี Maslow ยงัไดเ้สนอแนวคิดทางดา้นแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุผลตามความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ว ้3 ประการ1 คือ 

ประการท่ีหน่ึง มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเป็นสญัชาติญาณ  และภาวะตอ้งการน้ีจะคง
อยูต่ลอดเวลา 

ประการท่ีสอง  ความตอ้งการโดยท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นเหตุจูงใจต่อไป  
และความตอ้งการท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํของมนุษยน์ั้นจะตอ้งเป็นความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง 

ประการท่ีสาม โดยปกติแลว้ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเร่ิมตน้จากขั้นพื้นฐานข้ึนไป
จนถึงขั้นสูงและอาจจะยอ้นกลบัมาใหม่ได ้ ถา้หากวา่มนุษยไ์ดสู้ญเสียในส่ิงท่ีเคยไดรั้บมาแลว้ 

จากขอ้สรุปทางทฤษฎีแรงจูงใจและการสนองความตอ้งการของมนุษยข์อง Maslow ได้
จดัลาํดบัความตอ้งการของมนุษยท่ี์เรียกวา่ Hierarchy of Needs ไวด้งัน้ี 

1) ความตอ้งการทางร่างกาย  (Physiological Needs) 
2) ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั  (Safety / Security Needs) 
3) ความตอ้งการทางสงัคม  (Social Needs) 
4) ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งจากสมาชิกในสงัคม  (Esteem Needs) 
5) ความตอ้งการไดรั้บผลสาํเร็จตามอุดมคติของตนเอง  (Self  Actualization Needs) 

นอกจากน้ี Richard  Centres5 ยงัไดส้นบัสนุนแนวคิดตามทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ
ของ Maslow โดยวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัความตอ้งการของมนุษยมี์
ความสอดคลอ้งกนั โดยผูมี้อาชีพหรือการงานในระดบัตํ่า มกัจะมีความสนใจในเร่ืองความมัน่คง
ของงานและรายไดม้ากกว่าโอกาสของการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในองคก์ร ส่วนผูท่ี้มีอาชีพ
ในระดบัสูงจะมีความสนใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในองคก์รมากกวา่ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ถ้ามนุษย์ได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการบางอย่างท่ีพึงพอใจ ก็จะทาํให้มีแรงจูงใจท่ีจะทาํงาน ซ่ึงจะเป็นผลให้งานท่ีทาํนั้นไดรั้บ
ผลสาํเร็จท่ีสูงข้ึน และส่ิงน้ีถือว่าเป็นปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ซ่ึง Frederick Herzberg ไดแ้บ่งแยก
ปัจจยัดงักล่าวออกเป็น 2 ชนิด1   คือ 

                                                 
5 แหล่งเดิม.  หนา้ 11. 
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ปัจจยัแรก  คือ  ปัจจยัสนองตอบทางร่างกาย (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํโดยตรง เช่น ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ สภาพการทาํงาน การบริหารงาน 
หรือความสมัพนัธ์ในองคก์าร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหค้นรู้สึกอยากทาํงาน 

ปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํ 
และความพึงพอใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ในท่ีน้ีอาจไดแ้ก่ลกัษณะของงานท่ีทาํ ความสาํเร็จของ
งาน ช่ือเสียงขององคก์ร ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้ 

จากแนวคิดทางทฤษฎี สามารถนาํมาปรับใชก้บัสาเหตุของการอพยพแรงงานไดว้่าผู ้
อพยพแรงงานท่ีอพยพไปทาํงานยงัต่างถ่ินนั้น กลุ่มของผูใ้ชแ้รงงานท่ีเดินทางออกไปหางานทาํยงั
ต่างประเทศนั้นต่างก็มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาส่ิงตอบสนองทางร่างกาย ทั้งในฐานะปัจเจกชนและ
ผูรั้บผิดชอบต่อครอบครัว  โดยมีองคป์ระกอบท่ีแวดลอ้มตนเองเป็นเคร่ืองสนบัสนุนการตดัสินใจ  
นอกจากนั้นการอพยพแรงงานของกลุ่มท่ีมีฐานะอาชีพตํ่ามกัจะมีเป้าหมายของการทาํงานในระยะ
สั้นเท่านั้น 

นอกจากน้ี การอพยพแรงงานยงัมีปัจจยัหลกัอีก  2  ประการ  จากการศึกษาของ C.W. 
Stahl6   คือ 

ปัจจยัแรก  การอพยพของแรงงานระดบัล่าง (Low Level) ไดแ้ก่ แรงงานไร้ฝีมือและก่ึง
ฝีมือ จะเป็นการอพยพของแรงงานจากประเทศท่ียากจนกว่าไปสู่ประเทศท่ีร่ํารวยกว่า หรือประเทศ
ท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติมาก 

ปัจจยัท่ีสอง  การอพยพของแรงงานระดบัสูง (High Level) มีทั้งการอพยพแรงงานจาก
ประเทศผูส่้งออกทุนและประเทศผูส่้งออกแรงงาน ทั้งน้ีการอพยพของแรงงานระดบัดงักล่าวมี
ความผกูพนักนัระหว่างการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนภายนอกประเทศ ซ่ึง
การอพยพแรงงานแบบน้ีอาจเรียกว่าเป็นการอพยพการลงทุนควบคู่กบัแรงงานมีฝีมือ หรือผูบ้ริหาร
เงินทุนและเทคโนโลย ี

การอพยพแรงงานทั้ง 2 กลุ่มดงักล่าว นับว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  กล่าวคือ  หากประเทศใดมีกําลังแรงงานเกินกว่าความต้องการ
ภายในประเทศ  แรงงานส่วนเกินก็จาํเป็นตอ้งถูกระบายออกไปแสวงหางานทาํนอกประเทศ ใน
ขณะเดียวกนั ประเทศท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบใหมี้การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นโครงสร้างการจา้งแรงงานและค่านิยมของผูใ้ชแ้รงงานภายในประเทศ เช่น แรงงานในภาค

                                                 
6 C.W.Stahl., South-North Migration in the Asia-Pacific Region (Australia : Department of 

Economics, University of Newcastle, 1994), p. 13. 
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การเกษตร การประมง เปล่ียนไปทาํงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  ดงัน้ีประเทศดงักล่าวก็
จาํเป็นตอ้งรับแรงงานจากต่างประเทศเพ่ือเขา้มาทดแทนแรงงานในภาคเกษตรกรรมท่ีลดลงนัน่เอง 

ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ใหมี้การอพยพแรงงานนั้น  นอกจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตน้ทางและประเทศผูรั้บดงักล่าวแลว้ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตน้ทางและประเทศผูรั้บไม่
เพียงแต่จะเก่ียวขอ้งกนัในฐานะรัฐต่อรัฐเท่านั้น  ส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสาํคญัอีกประการหน่ึง
คือ  การยอมรับจากประชาชนของทั้งสองประเทศ  คือ  ในส่วนของตวัแรงงานเองมีความเช่ือมัน่ว่า
จะสามารถอยูใ่นสงัคมของประเทศนั้นไดใ้นระหวา่งท่ีเขา้ไปทาํงาน ในขณะเดียวกนัประชาชนของ
ประเทศผูรั้บกม็ัน่ใจว่าจะไม่ไดรั้บความเดือนร้อนหรือไดรั้บผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มา
อาศยัอยูใ่นประเทศของตนเอง  ดว้ยเหตุท่ีว่ากลุ่มชนผูใ้ชแ้รงงานท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไปในประเทศผูรั้บ
จะตอ้งเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในวิถีชีวิตของผูค้น  และส่งผลกระทบต่อ ความรู้สึกนึกคิดตลอดจน
ทัศนคติของประชาชนในประเทศผูรั้บด้วย อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า  การอพยพแรงงานเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการถ่ายทอด และผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างชนต่างเช้ือชาติรวมทั้ งเกิด
วฒันธรรมใหม่ในกลุ่มของผูท่ี้อยูร่่วมกนัดว้ย 

จากแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองดงักล่าว จะเห็นไดว้่าสาเหตุท่ีแรงงานต่างดา้วอพยพเขา้มา
ทาํงานในประเทศไทยนั้น มีผลมาจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในสังคมชุมชน
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการดาํรงชีวิตใหสู้งข้ึน จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการ
คุม้ครองแรงงานต่างดา้ว เพื่อใหไ้ดรั้บในส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยต์ามหลกัทฤษฎีท่ี
ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
 
2.2  ความเป็นมาของการเข้ามาทาํงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

ในประเทศไทยนั้นมีแรงงานต่างดา้วเขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นเวลานานแลว้ เน่ืองจากประเทศ
ไทยมีโครงสร้างทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีทาํให้คนต่างดา้วเขา้มาประกอบอาชีพและอยู่
อาศยัไดอ้ยา่งอิสระ คนต่างดา้วบางประเภทเขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นเวลานานจนสามารถโอนสัญชาติเป็น
สัญชาติไทยไดใ้นเวลาต่อมา ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนไดแ้ก่ ชาวจีน ซ่ึงไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการคา้
และเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บางประเทศการเขา้มากเ็ป็นลกัษณะขาดตอน เช่น 
อังกฤษ ฝร่ังเศส บางประเทศก็เข้ามามีบทบาทมากแต่ก็ได้ลดลงจนเหลือเป็นประเทศท่ีมี
ความสัมพนัธ์เป็นลกัษณะคา้ขายกนัธรรมดา เช่น ฮอลนัดา โปรตุเกส และบางชนชาติก็เพ่ิงเขา้มา
ติดต่อกบัประเทศไทยหลงัจากปี พ.ศ.23997 ซ่ึงเป็นปีท่ีไทยเร่ิมทาํสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งกบัประเทศ

                                                 
7 ทวปี  ป้ันมณี.  (2518).  ระบบการควบคุมคนต่างด้าวลกัลอบเข้าเมอืงของประเทศไทย.  หนา้ 22. 
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องักฤษเป็นตน้มาและไดเ้ขา้มามีอิทธิพลทางดา้นเศรษฐกิจในประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั ประเทศ
เหล่าน้ีไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน รัสเซีย เบลเยีย่ม อิตาลี ออสเตรเลีย ฮงัการี ญ่ีปุ่นและไตห้วนั 

บทบาทการเขา้มาของคนต่างดา้วในระยะแรกจะไม่มีบทบาทมากนกัเพราะรัฐบาลไทย
จะเป็นผูผ้กูขาดทางการคา้ แต่ภายหลงัจากท่ีไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจเป็นตน้มา คนต่างดา้วไดเ้ขา้
มามีบทบาทดา้นการลงทุนเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทยในสมยั
ท่ีเร่ิมมีการพฒันายงัอยู่ในสภาพท่ีขาดแคลนทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษยท่ี์จะสนองต่อ
แผนพฒันาเศรษฐกิจดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลไดอ้อก
มาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อให้ต่างประเทศเขา้มาลงทุนเพิ่ม ทั้งในรูปของการถือหุ้นละบริษทัลงทุน
ขา้มชาติ ทาํใหช้าวต่างชาติเขา้มามีบทบาทดา้นการผลิต การคา้และการลงทุนภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

สําหรับประเทศไทยคนต่างดา้วกบัเศรษฐกิจของประเทศเป็นของคู่กนัมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย ผลดีก็คือคนไทยมักจะขาดความรู้ในเร่ืองการค้า ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผูช้ ํานาญด้าน
อุตสาหกรรมและเงินอยูเ่ป็นอนัมากจึงตอ้งอาศยัคนต่างดา้วเขา้มาช่วยเหลือ ส่วนผลเสียนั้นคือจะทาํ
ใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น คนต่างดา้วนั้นเขา้มาแยง่อาชีพคนไทย อีกทั้งยงัเป็นการยอมใหค้น
ต่างดา้วเขา้มานาํทรัพยสิ์นเงินทองท่ีไดก้ลบัไปยงัประเทศของตนอีกดว้ย ยิ่งกว่านั้นคนต่างดา้วท่ี
อพยพเขา้มาอาจเป็นผูมี้สุขภาพอนามยัไม่สมบูรณ์หรือเป็นผูมี้นิสัยจิตใจไม่ดี ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมตามมา เม่ือการอพยพเขา้มาของคนต่างด้าวได้ก่อให้เกิดผล
เสียหายมากมายเช่นน้ี ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยจึงไดว้างกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการอพยพ
ของคนต่างด้าวในการเขา้ประเทศไวเ้ขม้งวดกว่าในสมยัก่อนมากข้ึน แต่ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเดิน
ทางเขา้มาเป็นการชัว่คราวเพ่ือศึกษา ท่องเท่ียว พกัผ่อนทาํให้ประเทศนั้นไดรั้บประโยชน์หรือได้
เงินเขา้ประเทศของตนแลว้กจ็ะมีการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 

คนต่างดา้วซ่ึงเขา้มาทาํงานประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
เขา้มาในลกัษณะทาํงานเพ่ือหาเล้ียงชีพเพราะในหมู่ประเทศเพ่ือนบา้นประเทศไทยมีอตัราค่าครอง
ชีพสูงกวา่จึงใหค้่าจา้งไดม้ากกว่าในประเทศท่ีคนต่างดา้วนั้นๆอยูซ่ึ่งในการอพยพเขา้มาของคนต่าง
ดา้วในประเทศไทยนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 สมยัคือ 

2.2.1  สมัยโบราณ 
ในสมยัโบราณ ประเทศไทยมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ี ซ่ึง

ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ปรากฏว่าประเทศไทยเราไดใ้ชว้ิธีจูงใจให้คนต่างดา้วเขา้เมืองเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาตั้ งแต่สมยัสุโขทยั โดยปรากฏว่ามีคนต่างด้าวหลายเช้ือชาติมีความ
เก่ียวพนักบัเศรษฐกิจของไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัจีนโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจได้
ดาํเนินมาโดยมิขาดสาย ซ่ึงคนต่างดา้วชาวจีนนั้นมีความสาํคญัต่อชาวไทยในทางเศรษฐกิจเป็นอยา่ง
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มาก จนมาสมยักรุงศรีอยุธยาก็ไดมี้คนต่างดา้วเขา้มาตั้งภูมิลาํเนาอยู่หลายเช้ือชาติ เช่า ชาวตุรกี 
เปอร์เซีย อินเดีย แขก โปรตุเกส ฮอลันดา ฝร่ังเศส เดนมาร์ก โปรตุเกส ฮอลันดาละเยอรมัน 
โดยเฉพาะชาวจีนนอกจากจะค่อยๆครอบคลุมเศรษฐกิจของไทยแลว้ยงัดาํรงตาํแหน่งสาํคญัในทาง
ราชการอีกดว้ย ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํให้ชาวจีนมีความใกลชิ้ดกบัคนไทยมากประกอบกบัทางรัฐมี
นโยบายผสมกลมกลืนระหวา่งคนไทยและคนจีนจนทาํใหค้นจีนกลายเป็นคนไทยในท่ีสุด 

นบัแต่ไดมี้การลงนามในสัญญาการคา้กบันานาประเทศจนมาถึงปัจจุบนัเป็นเวลานาน
มากแลว้ ประเทศไทยไดมี้การพฒันาทั้งดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิชย ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระหว่างท่ีทหารของสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในประเทศเพื่อเป็นฐานทพัต่อสู้กบั
คอมมิวนิสต์ในเวียดนาม เศรษฐกิจของไทยไดเ้จริญเติบโตกา้วหน้าข้ึนอย่างมากมาย การไปมา
ระหว่างประเทศก็เพิ่มมากข้ึน จากสถิติของสาํนกัตรวจคนเขา้เมือง กรมตาํรวจปี พ.ศ.2506 ปรากฏ
ว่าชาวอเมริกนัเจา้ออกประเทศไทยมากเป็นอนัดบัหน่ึง ชาวมาเลเซียเป็นอนัดบัสอง ชาวญ่ีปุ่นเป็น
อนัดบัสาม ชาวองักฤษเป็นอนัดบัส่ี ชาวออสเตรเลียเป็นอนัดบัห้า และชาวเยอรมนัเป็นอนัดบัหก 
ซ่ึงจากหลกัฐานท่ีปรากฏดงักล่าวจึงอาจกล่าวไดว้่า คนต่างดา้วนั้นมีความสาํคญัทาํใหเ้ศรษฐกิจของ
ไทยนั้นเจริญกา้วหนา้เป็นอนัมาก 

จะเห็นไดว้่าในอดีตคนต่างดา้วมีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อเศรษฐกิจการคา้ของประเทศ
ไทย โดยคนต่างด้าวจะเขา้มาประเทศไทยโดยลกัษณะการทาํการติดต่อการคา้หรือเป็นเจา้ของ
กิจการ ไม่ไดเ้ขา้มาในลกัษณะเป็นลูกจา้งหรือรับจา้งแรงงาน เน่ืองจากตลาดแรงงานไทยในอดีตมี
แรงงานจาํนวนมากเกินความตอ้งการของตลาดแรงงานจนทาํให้เกิดมีปัญหามีผูว้่างงานในอตัราท่ี
สูง ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างของประชากรไทยในอดีตมีการเพิ่มของประชากรในอตัราส่วนท่ีสูง มี
กาํลงัแรงงานใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลา ทาํให้ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมและบริการยงัไม่สามารถ
รองรับแรงงานใหม่ไดใ้นจาํนวนท่ีเพียงพอ จึงเป็นผลใหมี้การวา่งงานของแรงงานอยูท่ ัว่ไป แรงงาน
ต่างดา้วจึงไม่มีความจาํเป็นนกัสาํหรับตลาดแรงงานสมยัโบราณ 

2.2.2  สมัยปัจจุบัน 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม มีความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์ โดยมีการนาํวิทยาการสมยัใหม่เขา้มาใช ้ทาํใหร้ะบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลงไป มีการติดต่อธุรกิจการคา้กบัต่างประเทศ 
มีการลงทุนกบัต่างประเทศและรัฐบาลมีโครงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การส่งออกและ
การท่องเท่ียว ทาํให้คนต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยมากข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีต่างกนัไป เช่นการ
เขา้มาท่องเท่ียว การเขา้มาติดต่อธุรกิจการคา้ การเขา้มาลงทุน การเขา้มาสอนและแนะนาํเทคโนโลยี
สมยัใหม่ การเขา้มาเพื่อประกอบอาชีพเป็นตน้ ซ่ึงแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มานั้นก็จะมีทั้งท่ีเขา้มา
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ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเขา้มาโดยผิดกฎหมายโดยการลกัลอบเขา้มาจากประเทศเพื่อนบา้น
ใกลเ้คียงบา้ง หรืออาจจะเป็นการเขา้ประเทศโดยลกัษณะเป็นนกัท่องเท่ียว แต่เม่ือครบกาํหนดก็ไม่
ยอมกลบัประเทศเป็นตน้ 

ตลาดแรงงานไทยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ก่อนปี พ.ศ.2540 นั้นปรากฏ
ว่าอตัราการว่างงานไดล้ดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากความสําเร็จในการลดอตัราการเพ่ิมของ
ประชากรในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา ทาํให้มีกาํลงัแรงงานใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีมีจาํนวน
ลดลง ประกอบกบัผลของการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดมี้การเจริญเติบโตข้ึนในอตัราท่ีสูง จึงเป็นผล
ให้ตลาดแรงงานของไทยขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก แต่หลงัจากปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มา 
ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทาํให้มีผูว้่างงานเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาวิชาชีพกย็งัมีอยูต่่อเน่ือง เน่ืองจากคนไทยไม่นิยมทาํงานท่ี
ตรากตรําและสกปรก ลาํบากและเส่ียงอนัตราย 

ความเป็นมาของกฎหมายเกีย่วกบัแรงงานต่างด้าว 
ในอดีต ก่อน พ.ศ.2470 ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัคนต่างดา้วประกาศใชแ้ต่

อย่างใด  คนต่างดา้วสามารถจะเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรีโดยไม่มีการตรวจสอบ 
หรือมีการจาํกดัโควตา้ท่ีจะเขา้มามีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทย อีกทั้งยงัไม่มีการกาํหนดอาชีพท่ี
หา้มมิใหค้นต่างดา้วทาํ  เน่ืองจากว่าในสมยันั้นจาํนวนประชากรของประเทศไทยยงัมีนอ้ยมากท่ีทาํ
มาหากินกย็งัรกร้างวา่งเปล่าอยูม่ากมาย จึงยงัไม่มีการคิดถึงเร่ืองท่ีคนต่างดา้วจะเขา้มาแยง่ท่ีทาํมาหา
กินของคนไทย  คร้ันต่อมารัฐบาลในอดีตไดเ้ลง็เห็นถึงความจาํเป็นในอนัท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ
และจาํกดัจาํนวนคนต่างดา้วเขา้ประเทศไทย  และเพื่อป้องกนัการมาแยง่ท่ีทาํกินของคนไทยจึงไดมี้
การตราพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองฉบบัแรกข้ึนใชเ้ม่ือว่าท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ..2470 ซ่ึงในกฎหมาย
ดังกล่าว  ได้เร่ิมมีการกาํหนดให้คนต่างด้าวท่ีจะเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ตอ้งมีใบแสดง
รูปพรรณท่ีทางการออกให ้ ตอ้งไม่เป็นโรคตอ้งหา้ม  ตอ้งปลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ  ตอ้งมีรายไดพ้อ
เล้ียงตวัเอง ตอ้งไม่เป็นบุคคลอนัธพาล ฯลฯ  เป็นตน้  ส่วนในดา้นโควตา้คนเขา้เมืองนั้น  แมว้่าใน
กฎหมายจะไดบ้ญัญติัใหอ้าํนาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยดว้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
วา่กระทรวงพาณิชยแ์ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ท่ีจะกาํหนดจาํนวนคนต่างดา้วสัญชาติ
ใดสญัชาติหน่ึงท่ีจะใหเ้ขา้มาประเทศไทยได ้แต่กมิ็ไดน้าํมาปฏิบติักนัแต่ประการใด 

คร้ันต่อมา เม่ือโลกไดเ้จริญกา้วหนา้มีวิวฒันาการต่าง ๆ โดยเฉพาะในดา้นการเดินทาง
ไปมาหาสู่กนัระหว่างประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในโลกไดก้า้วหน้าไปถึงยุคใชเ้คร่ืองบินเป็น
พาหนะในการเดินทาง และไดมี้จาํนวนคนต่างดา้วเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน ดงันั้นจึง
ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ของบา้นเมืองใน
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ขณะนั้น  ดงัเช่นไดมี้การออกพระราชบญัญติัว่าดว้ยคนเขา้เมือง พ.ศ.2480 ยกเลิกพระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ.2470 นั้นเสีย ต่อมาก็มีพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2493  ยกเลิก
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2480 รวมทั้งฉบบัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม ต่อมาก็มีพระราชบญัญติัคน
เขา้เมือง พ.ศ.2493 ประกาศใช ้และไดใ้ชต้ลอดมาเป็นเวลาถึง 29 ปี จึงไดมี้การประกาศใช้
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2522 โดยมีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2522 และไดย้กเลิกพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2493 นั้นเสีย 

ส่วนในดา้นการเขา้มาประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า คนต่างดา้ว
เขา้มาทาํมาหากินในประเทศไทยตั้งแต่สมยัโบราณ และจาํนวนคนต่างดา้วโดยเฉพาะคนจีน เร่ิมเขา้
มาทาํมาหากินในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ นโยบายของรัฐท่ีผ่านมา
เป็นไปในด้านเสรีไม่มีข้อกําหนดจาํกัดใด ๆ แก่คนต่างด้าว จนถึง พ.ศ.2484 จึงได้ตรา
พระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2484 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2485 ข้ึน เพื่อกาํหนด
อาชีพและวิชาชีพบางประเภทไว้เป็นการเฉพาะสําหรับคนไทย  เช่น การทําหรือการหล่อ
พระพทุธรูป การทาํเคร่ืองเงิน การทาํนา การตดัผม ฯลฯ บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คนไทยจะประกอบอาชีพ
เหล่าน้ีไม่ได ้และต่อมาในปี พ.ศ.2499 ก็ไดมี้การตราพระราชบญัญติัสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย 
พ.ศ.2499 ข้ึนมาใช้บงัคบั เพราะเห็นว่าในพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2485 นั้นใชบ้งัคบัเฉพาะโรงงานเท่านั้น ในกิจการอ่ืนมิไดก้าํหนดบงัคบัเอาไวด้ว้ย ทั้งยงัไม่มี
วิธีการอนัรัดกุมสาํหรับทาํการตรวจสอบดว้ย จึงไดต้ราพระราชบญัญติัอาชีพแก่คนไทยข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้มีงานอาชีพเป็นหลักฐานมั่นคง  และไม่ให้เป็นการ
กระทบกระเทือนต่อการประกอบอาชีพของบุคคลต่างดา้วท่ีไดด้าํเนินอยูแ่ลว้ โดยกาํหนดใหบ้รรดา
บริษทั หา้งหุน้ส่วนหรือเอกชน ตอ้งรับคนงานท่ีมีสญัชาติไทยเขา้ทาํงาน อยา่งนอ้ยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 โดยเจา้ของสถานประกอบการท่ีมีคนงานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป จะตอ้งจดัให้มีทะเบียน
คนงานไวป้ระจาํ ณ สํานักงาน หรือ สถานประกอบการนั้นเพื่อท่ีเจา้หน้าท่ีจะไดต้รวจดูไดว้่ามี
จาํนวนคนงานครบถว้นตามท่ีระบุไวห้รือไม่ เป็นการสนับสนุนให้คนไทยไดมี้งานทาํในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ มากข้ึน แต่ก็ยงัคงมีอาชีพท่ีสงวนไวใ้ห้คนไทยทาํโดยเฉพาะเพียงแค่ 17 อาชีพ
เท่านั้น รัฐบาลในขณะนั้นเห็นวา่ อาชีพท่ีสงวนไวใ้หค้นไทยทาํยงัไม่เป็นการเพียงพอ เพราะปรากฏ
ว่ายงัมีคนต่างดา้วทาํงานต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่อาชีพท่ีสงวนไวเ้ป็นจาํนวนมากและประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายการควบคุมการทาํงานประกอบอาชีพของคนต่างดา้วอยา่งแทจ้ริง จึงคิดท่ีจะตรากฎหมาย
ควบคุมการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวข้ึนโดยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ได้เดินทางไป
ต่างประเทศ และไดเ้ห็นกฎหมายท่ีควบคุมเก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้วในหลายประเทศดี 
เช่น องักฤษ อเมริกนั สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ จึงไดมี้คาํสั่งให้ดาํเนินการร่างกฎหมายเก่ียวกบัการ
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ควบคุมการทาํงานประกอบอาชีพของคนต่างดา้วข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 แต่ก็มีปัญหาทางการเมือง
หลายประการท่ีทาํใหก้ารร่างกฎหมายน้ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2515 รัฐบาลในขณะนั้น (จอมพลถนอม กิตติขจร) มีความเห็นว่า 
ประเทศไทยควรมีกฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพของคนต่างดา้วข้ึนเป็นกฎหมายพิเศษอีก
ฉบบัหน่ึง เพราะกฎหมายเดิมท่ีมีใช้อยู่ค่อนขา้งจะลา้สมยัไม่เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยขณะนั้น จึงไดม้อบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้ของเร่ืองยกร่างกฎหมาย
ควบคุมการประกอบอาชีพของคนต่างดา้วข้ึน ในท่ีสุดก็ออกมาในรูปประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบั
ท่ี 322 ยกเลิกพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ.2484  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  14  มีนาคม  
พ.ศ.2516    เป็นตน้มา เดิมพระราชบญัญติัฉบบัน้ีหา้มคนต่างดา้วประกอบอาชีพ 17 ประเภท และ
อาชีพเดิมทั้ง 17 ประเภทดงักล่าวไดน้าํไปกาํหนดเป็นงานในอาชีพหรือวิชาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ 
โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกากาํหนดงาน 39 ประเภทท่ีห้ามคนต่างดา้วทาํ ซ่ึงไดร้วมงาน 17 
ประเภทท่ีเคยหา้มไวแ้ต่เดิมตามพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ.2484 ดว้ยการพิจารณาวา่ 
งานท่ีห้ามแต่ละประเภทมีลกัษณะเป็นอย่างใด เจา้หน้าท่ีไดถื้อตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการจดั
มาตรฐานประเภทอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นบรรทดัฐานในการพิจารณา 

งาน 39 ประเภทท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํน้ี ตามพระราชกฤษฎีกาไดก้าํหนดหา้มคนต่างดา้ว
ทาํงานดงักล่าวโดยเด็ดขาดในทุกทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม 
พ.ศ.2516 เป็นตน้มา ฉะนั้น คนต่างดา้วท่ีจะเขา้มาใหม่หรือคนต่างดา้วท่ีไดเ้ขา้มาแลว้ จะทาํงานท่ี
หา้มน้ีไม่ได ้ 

อยา่งไรกดี็ มีขอ้ยกเวน้ใหค้นต่างดา้วยืน่ขออนุญาตทาํงานท่ีหา้มน้ีไดก้เ็ฉพาะ 
1) คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาทาํงานตามกฎหมายว่าดว้ยการส่ง เสริมการ

ลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
2) คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานท่ีห้ามไดน้ั้น  อยูก่่อนวนัท่ี  14 มีนาคม 

พ.ศ.2516  และเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูแ่ลว้ แต่ถึงอยา่งไรก็จะอา้งขอทาํงาน 17 ประเภทท่ี
หา้มอยูเ่ดิมตามพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพไม่ได ้เพราะถือว่าไม่มีคนต่างดา้วทาํงานนั้นๆ 
อยูก่่อนวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2516 

กฎหมายฉบบัน้ี  มีขอบเขตครอบคลุมการทาํงานของคนต่างดา้วทุกคนในประเทศไทย 
จะยกเวน้กเ็ฉพาะการทาํงานของบุคคลบางประเภทซ่ึงไดก้าํหนดยกเวน้ไวใ้นกฎหมาย เช่น หวัหนา้
คณะหรือเจา้หนา้ท่ีในคณะผูแ้ทนทางทูตหรือผูแ้ทนกงสุล ผูเ้ช่ียวชาญขององคก์ารสหประชาชาติ 
บุคคลท่ีรัฐบาลไทยอนุญาตให้เขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อรัฐบาลตามขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีทาํไวก้บั
รัฐบาลต่างประเทศ หรือเขา้มาทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วน ภายในเวลาไม่เกิน 15 วนั หรือเขา้มา
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ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วฒันธรรม ศิลปะ การกีฬา ซ่ึงจะไดก้าํหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ 

แต่อยา่งไรก็ตามกฎหมายฉบบัน้ีก็ตอ้งถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ.2521 เพราะมีบทบญัญติัท่ี
ยงัครอบคลุมไปไม่ถึงคนต่างด้าวบางประเภท เช่น คนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองมาโดยไม่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ซ่ึงเม่ือคนต่างดา้วเหล่าน้ีเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรแลว้ ถา้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเลย ก็จะ
เป็นภาระหนักของรัฐบาลท่ีจะตอ้งให้การเล้ียงดู จึงเห็นสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้เขาทาํงาน
ประกอบอาชีพไดภ้ายใตก้ารควบคุมของรัฐ  ประกอบกบัประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 322  มี
ข้อขัดข้องบางประการไม่สอดคล้องกับภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้ตรา
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 ข้ึนมาใชใ้หม่ 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521  ซ่ึงไดก้าํหนดข้ึนใชใ้หม่น้ียงัคงมี
เจตนารมณ์ท่ีจะสงวนอาชีพไวใ้ห้คนไทยทาํเช่นเดิม  จึงยงัคงสงวนอาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้วทาํ 39 
อาชีพ  ไวต้ามเดิม  แต่ไดเ้พ่ิมบทบญัญติัท่ีควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วบางประเภท  เช่น  คน
ต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศ  ฯลฯ  ไวด้ว้ย  ใหโ้อกาสแก่
คนต่างดา้วท่ีเขา้มาลงทุนหรือเขา้มาดูแลกิจการของคนต่างดา้วเองในระดบับริหารงานไดเ้พื่อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 281 พ.ศ.2516 เร่ืองการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
แต่ในขณะเดียวกนั ก็ยงัตอ้งคาํนึงถึงการท่ีคนไทยตอ้งมีงานทาํดว้ย  จึงไดก้าํหนดว่าคนต่างดา้วจะ
ทาํงานไดก้ต่็อเม่ือไดผ้า่นการพิจารณา และไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการทาํงานของ
คนต่างดา้วแลว้เท่านั้น และเป็นงานท่ีคนไทยยงัไม่มีความรู้ความสามารถดีพอท่ีจะทาํไดเ้ท่ากบัคน
ต่างดา้ว   การใหอ้าํนาจท่ีจะกาํหนดเง่ือนไข  ให้คนต่างดา้วท่ีจะทาํงานในราชอาณาจกัรตอ้งปฏิบติั
ตามดว้ย  เช่น  ตอ้งฝึกสอนคนไทยเพ่ือให้คนไทยมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะทาํงานแทน
คนต่างดา้วนั้นต่อไปดว้ย8 
 
2.3  ความหมายของคนต่างด้าวและการเข้ามาทาํงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

การให้ความหมายของคนต่างดา้วมีมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว 
(รัชกาลท่ี 7) โดยปรากฏอยู่ในพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พุทธศกัราช 2470 มีความหมายว่า 
“บุคคลไม่มีสัญชาติเป็นไทย” ความหมายน้ีน่าจะถอดมาจากคาํท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายองักฤษ9 ซ่ึง
ตราข้ึนใชเ้ม่ือปี ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) ท่ีมีช่ือว่า The British Nationality and Status of Alien Act. 
ซ่ึงแปลความหมายของคาํว่า “Alien” ว่าคือ “บุคคลท่ีมิใช่คนในบงัคบัองักฤษ” (A person Who is 
                                                 

8 สุดาศิริ  มทัวพนัธ์ุ.  (2534).  การทาํงานของคนต่างด้าว (พิมพค์ร้ังท่ี 2). หนา้ 9-11. 
9 ทวปี ป้ันมณี.  เล่มเดิม. หนา้ 13. 
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not a British Subject)10และกฎหมายคนเขา้เมืองของสหรัฐอเมริกา กจ็าํกดัความหมายของคาํวา่ “คน
ต่างดา้ว”ไวใ้หห้มายถึง “บุคคลซ่ึงมิใช่พลเมืองหรือคนชาติของสหรัฐ” (Any Person not a citizen or 
National of the United States)11 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็มีการตรากฎหมาย
เก่ียวกบัคนเขา้เมืองและการปฏิบติัต่อคนต่างดา้วอีกหลายฉบบั แต่ความหมายของคาํว่า “คนต่าง
ดา้ว” กมิ็ไดมี้การเปล่ียนแปลง กล่าวคือ 

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2480 และ พ.ศ. 2493 ให้คาํจาํกดัความว่าหมายถึง 
“บุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติ” 

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ใหค้าํจาํกดัความไวใ้นมาตรา 
4 วา่ “บุคคลไม่มีสญัชาติไทย” 

และในกฎหมายอ่ืน เช่น พระราชบญัญติัการทะเบียนคนต่างดา้ว พ.ศ. 2493 บญัญติัคาํ
ว่า “คนต่างดา้ว” ไวใ้นมาตรา 4 หมายความว่า “คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าดว้ย
สญัชาติ” 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ไดบ้ญัญติันิยามของคาํว่า “คนต่าง
ดา้ว” ไวห้มายความว่า “บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย”12 และกฎหมายสัญชาติ ซ่ึงใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนัน้ี คือ พระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ. 2508 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 7(เดิม) วา่ 

“บุคคลไดส้ญัชาติไทยโดยการเกิดตามกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) ผูเ้กิดโดยบิดาผูมี้สญัชาติไทย ไม่วา่เกิดในหรือนอกราชอาณาจกัร 
2) ผูเ้กิดนอกราชอาณาจกัร โดยมารดาเป็นผูมี้สญัชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสญัชาติ 
3) ผูเ้กิดในราชอาณาจกัรไทย” 

มีขอ้ยกเวน้สาํหรับกรณีขอ้ 3 วา่ผูเ้กิดในราชอาณาจกัรไทยโดยบิดาและมารดาเป็น
คนต่างดา้ว ยอ่มไม่ไดส้ญัชาติไทย ถา้ในขณะท่ีเกิด บิดา หรือมารดาเป็นบุคคล 4 ประเภท ตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ. 2508 ดงัน้ี 

1) หวัหนา้คณะผูแ้ทนทางการทูต หรือเจา้หนา้ท่ีในคณะผูแ้ทนทางทูต 
2) หวัหนา้คณะผูแ้ทนทางกงสุล หรือเจา้หนา้ท่ีในคณะผูแ้ทนทางกงสุล 
3) พนกังาน หรือผูเ้ช่ียวชาญขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

                                                 
10 Encyclopedia Britannica, Book 1 1950 s.v. “Alien.”  p.627. 
11 Encyclopedia Americana,  International Edition, Book 1 (1968), p.578. 
12 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521, มาตรา 5. 
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4) คนในครอบครัว ซ่ึงเป็นญาติท่ีอยูใ่นความอุปการะหรือคนใชซ่ึ้งเดินทางจาก
ต่างประเทศมาอยูก่บับุคคลในขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3และมีประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม พ.ศ. 2515 มีความวา่ โดยท่ีพิจารณาเห็นวา่บุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจกัรไทยโดยบิดา
มารดาเป็นคนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง หรือ
บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างดา้วท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยโดยไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่
เพียงชัว่คราว หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคลเหล่าน้ี แมจ้ะมีสญัชาติไทยแต่กมิ็ไดมี้ความ
จงรักภกัดีต่อประเทศไทย เพื่อป้องกนัและรักษาความมัน่คงของชาติ สมควรมิใหบุ้คคลดงักล่าว มี
หรือไดส้ญัชาติไทยอีกต่อไป 

ดงันั้นบุคคลท่ีถูกเพิกถอนสัญชาติ ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 ดงักล่าวไดแ้ก่ 
บุตรของบุคคลอพยพ เช่น บุตรของคนญวนอพยพ บุตรของจีนฮ่อทางภาคเหนือ บุตรของคนต่าง
ดา้วท่ีเขา้มาเป็นการชัว่คราว บุตรของคนต่างดา้วซ่ึงเขา้มาและอยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต (คนหลบหนีเขา้เมือง) เป็นตน้ 

โดยสรุปแลว้คาํว่า “คนต่างดา้ว” จึงหมายความถึง บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยซ่ึงก็คือผูท่ี้
มิไดเ้กิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาก็มิไดมี้สัญชาติไทย หรือผูท่ี้เกิดในประเทศไทยแต่มี
บิดาหรือมารดาทาํงานในตาํแหน่งหัวหนา้คณะผูแ้ทนทางการทูตหรือเจา้หนา้ท่ีในคณะผูแ้ทนทาง
ทูต หัวหนา้คณะผูแ้ทนทางกงสุล หรือเจา้หนา้ท่ีในคณะผูแ้ทนทางกงสุล ตาํแหน่งพนกังานหรือผู ้
เช่ียวชาญขององคก์ารระหวา่งประเทศหรือบิดาหรือมารดาเป็นผูติ้ดตามบุคคลดงักล่าว 

นอกจากน้ี “คนต่างดา้ว” ยงัหมายถึงบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยแต่ไดถู้กเพิกถอน
สญัชาติตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 ซ่ึงไดแ้ก่ บุตรของผูอ้พยพ บุตรของคนต่างดา้วท่ีเขา้มา
เป็นการชัว่คราวบุตรของคนต่างดา้วซ่ึงเขา้มาและอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้13 

ส่วนในเร่ืองของการเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยนั้นดงัไดก้ล่าวไว้
แลว้ขา้งตน้ แรงงานส่วนใหญ่มกัเป็นแรงงานท่ีเขา้มาทาํงานสกปรก อนัตรายและตรากตรํามาก ซ่ึง
แรงงานจาํพวกน้ีจะยอมรับค่าแรงในอตัราท่ีตํ่ากว่าแรงงานไทยจึงเป็นท่ีนิยมของผูป้ระกอบการใน
การลดตน้ทุนการผลิตลง ซ่ึงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั อตัราการเขา้มาทาํงานของคนต่างดา้วทั้งท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมายและมิชอบดว้ยกฎหมายนั้นมีอตัราสูงข้ึนทุกปีเน่ืองจากรายไดดี้กว่าในประเทศของตน
ซ่ึงมีค่าครองชีพท่ีตํ่า ส่งผลให้แรงงานไทยซ่ึงมีราคาสูงกว่าหางานไดย้ากข้ึน โดยงานท่ีคนต่างดา้ว
นิยมทาํมกัจะเป็นงานลกัษณะท่ีใชแ้รงงานทั้งหลาย เช่น จบักงั พนกังานลา้งจาน แม่บา้น พนกังาน
ทาํความสะอาด ทาํงานโรงงานทอผา้ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้  ซ่ึงปัญหามกัจะเกิด
กบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาโดยมิชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการยากต่อรัฐท่ีจะควบคุมเน่ืองจากคน
                                                 

13 ทยทตัต ์อากรกิจ.  (2545).  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ.  หนา้ 28. 
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เหล่าน้ีไดล้กัลอบเขา้มาในเมืองไทยแลว้เป็นจาํนวนมาก รัฐบาลในชุดปัจจุบนัจึงไดใ้ชว้ิธีแกปั้ญหา
โดยการออกมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คนต่างดา้วซ่ึงผิดกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม ออกมารายงานตวัและ
ตรวจโรคเพื่อรับใบอนุญาตทํางานชนิดชั่วคราว  ทั้ งน้ี เพื่อจะได้รู้จ ํานวนแรงงานต่างด้าว
โดยประมาณและเป็นการควบคุมโรคท่ีอาจมาจากแรงงานต่างด้าวไปในตัวด้วย ซ่ึงผลการ
ดาํเนินงานนั้นปรากฏวา่มีแรงงานต่างดา้วมาจดทะเบียนเป็นจาํนวนมากแต่กมี็อีกจาํนวนมากเช่นกนั
ท่ีไม่ไดม้ารายงานตวั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลวัการตรวจร่างกายว่าหากพบเช้ือแลว้จะโดนส่งกลบั
ประเทศ หรืออีกกรณีหน่ึงคือผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการใหท้างรัฐทราบวา่ในสถานประกอบการของ
ตนมีแรงงานต่างดา้วอยูจ่าํนวนเท่าใด ซ่ึงอาจขดัต่อกฎหมายได ้

การเขา้มาของแรงงานต่างดา้วมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่2 กรณีคือ 
1) ปัจจัยผลกัดัน ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจในประเทศของเจา้ของแรงงานไม่เอ้ืออาํนวยต่อ

การทาํงาน ทาํให้รายไดไ้ม่พอต่อการเล้ียงชีพ เกิดปัญหาความยากจน อดอยาก หรือประเทศเกิด
สงคราม ปัญหาการปกครองท่ีทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อีกทั้งประเทศของ
แรงงานนั้นไม่มีการควบคุมการออกนอกประเทศท่ีดีพอทาํใหก้ารออกนอกประเทศทาํไดง่้าย 

2) ปัจจัยดึงดูด ไดแ้ก่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมี้การเจริญเติบโตข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดโอกาสในการทาํงานและหารายได ้เป็นปัจจยัดึงดูดให้แรงงานจากประเทศเพ่ือน
บา้นซ่ึงมีความเจริญนอ้ยกว่าและไม่มีช่องทางในการหารายไดเ้ขา้มา อีกทั้งค่าจา้งในไทยก็สูงกว่าท่ี
ไดรั้บในประเทศของตน ซ่ึงคนต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในไทยแลว้มกัจะชกัจูงญาติพี่นอ้งหรือเพื่อน
ให้เขา้มาทาํงานด้วย อีกทั้งการเขา้ออกตามชายแดนกระทาํได้โดยง่าย เพราะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ควบคุมดูแลไม่ถึง รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นนายหนา้หาแรงงานใหก้บันายจา้งในประเทศไทยเสีย
เอง 

 
2.4 รูปแบบของแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาทาํงานในประเทศไทย 

แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย แบ่งรูปแบบไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
2.4.1  แรงงานต่างด้าวทีเ่ข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือแรงงานต่างดา้วท่ี 

เขา้มาในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดแ้ก่
แรงงานต่างดา้วดงัต่อไปน้ี 

1) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บใบอนุญาตทาํงานประเภทตลอดชีพ ไดแ้ก่คนต่างดา้วท่ีเขา้มา
ถูกตอ้งตามกฎหมายคนเขา้เมืองของกองตรวจคนเขา้เมืองกรมตาํรวจและมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ซ่ึงจะไดรั้บอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามท่ีระบุ
เอาไว ้และมีระยะเวลาตลอดชีพ คนต่างดา้วประเภทน้ีจะเขา้มาก่อนประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 
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322 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อขอมี
ใบอนุญาตตลอดชีพ โดยท่ีรัฐบาลจะสามารถควบคุมคนต่างดา้วเหล่านั้นและเพื่อมิให้แยง่อาชีพคน
ไทยต่อไปในอนาคต ซ่ึงคนต่างดา้วประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติจีนและอินเดีย และจะมี
จาํนวนลดลงเร่ือย ๆ เพราะในปัจจุบนัไม่มีการออกใบอนุญาตประเภทน้ีแลว้  

2) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บใบอนุญาตทาํงานประเภทส่งเสริมการลงทุนไดแ้ก่คนต่างดา้วท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน คนต่าง
ดา้วประเภทน้ีจะเป็นแรงงานฝีมือท่ีมีความชาํนาญงานและเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งงานบริหารงาน
จดัการ วิศวกร และผูป้ฏิบติังานในสาขาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น ส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติญ่ีปุ่น 
รองลงมาคือจีนและอเมริกาตามลาํดบั 

3) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตทาํงานประเภทชัว่คราว ไดแ้ก่คนต่างดา้วท่ีรับอนุญาตให้
เขา้มาในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวภายใตก้ฎหมายอ่ืน เช่นกฎหมายคนเขา้เมือง โดยอาจจะเขา้มา
พร้อมกบักิจการท่ีมีชาวต่างชาติร่วมทุน แต่ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน หรือเขา้มาเป็นนกัดนตรี
โดยมีกาํหนดระยะเวลาตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 แรงงานดงักล่าวน้ี
ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติญ่ีปุ่นเป็นแรงงานฝีมือและก่ึงฝีมือท่ีมีความชาํนาญงาน ซ่ึงการเขา้มาทาํงาน
ของแรงงานประเภทน้ี จะมีปัญหาการขออนุญาตนาํคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานไม่สะดวก เน่ืองจากติด
พระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ และการพิจารณาอนุญาตให้
เขา้มาทาํงานยงัมีความเขม้งวดมากทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความสะดวก 

2.4.2 แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาอยู่ใน
ประเทศไทยโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดแ้ก่ คนต่างดา้วดงัต่อไปน้ี14 

1) คนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย แต่มีใบอนุญาตทาํงานคนต่างดา้วตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว ไดแ้ก่ คนต่างดา้วท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้
เขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมายคนเขา้เมือง คือ 

(1) คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการเนรเทศซ่ึงไดรั้บการ
ผอ่นผนัใหไ้ปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใดแทนการเนรเทศ หรืออยูใ่นระหวา่งรอการเนรเทศ 

(2) คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองและอยูใ่นระหวา่งรอการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร 

(3) คนต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัร แต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13  ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

                                                 
14 ชิดชนก สาครเยน็. (2547). ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการทํางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย. หนา้ 39. 
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(4) คนต่างดา้วโดยผลของการถูกถอนสญัชาติตามประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี  13  ธนัวาคม  พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

คนต่างดา้วประเภทน้ีส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ชาวญวน ชาวเขมร ชาวลาวท่ีอพยพเขา้มา
ในประเทศไทย ซ่ึงกาํลงัรอการส่งตวัไปยงัประเทศท่ีสาม พวกอพยพเหล่าน้ีจะมากกับริเวณไวเ้ฉย ๆ 
กเ็ป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ รัฐบาลจึงพิจารณาวา่ใครท่ีมีความประพฤติดีกจ็ะอนุญาตใหอ้อกมา
ทาํงานไดเ้ป็นการชัว่คราวโดยท่ีกาํหนดอาชีพให้ทาํไดจ้าํนวน 2715 อาชีพ เช่น งานกรรมกร และ
งานรับจา้งทัว่ไป เป็นตน้ แรงงานต่างดา้วประเภทน้ีส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไดมี้ช่ือยูใ่น
ทะเบียนประวติั และมีบตัรประจาํตวัท่ีทางการออกใหอ้ยูใ่นประเทศไทยไดเ้ป็นการชัว่คราว 

2) แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย หมายถึง คนต่างดา้วท่ีเขา้
มาในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง กรมตาํรวจ และไม่มีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพของกองงานคนต่างด้าวกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม แรงงานต่างดา้ว
ประเภทน้ีจะลักลอบเข้าเมืองตามจังหวดัชายแดนโดยเฉพาะท่ีจังหวดัระนอง ตาก เชียงราย 
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือชาวพม่า ชาวจีน ชาวเขมร และมีคนต่างดา้วอีกประเภท
หน่ึงท่ีเขา้ประเทศไทยมาโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงจะเขา้มาโดยบริษทัห้างร้าน หรือนายจา้ง
ร่วมมือช่วยเหลือหรือคนต่างด้าวนั้ นมีความตั้ งใจท่ีจะเขา้มาประกอบอาชีพโดยตรง เม่ือวีซ่า
หมดอายุก็ไม่ยอมไปต่อวีซ่า จึงกลายเป็นคนเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ ชาวอินเดีย ชาว
ปากีสถาน เป็นตน้ 

แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองดงักล่าวจะเป็นท่ีตอ้งการของนายจา้ง สาเหตุ
เพราะแรงงานเหล่าน้ียอมรับค่าแรงท่ีตํ่ากว่าค่าแรงขั้นตํ่าของแรงงานไทยและยอมรับสภาพท่ีถูกเอา
รัดเอาเปรียบของนายจา้ง นายจา้งไม่ตอ้งรับผิดชอบดา้นสภาพการทาํงานและสวสัดิการ อีกทั้งจะ
ยอมทาํงานประเภทงานหนักท่ีคนไทยไม่ทาํเช่น งานตดัไม ้เผาถ่าน งานกรรมกรเหมืองแร่ งาน
ประมง เป็นตน้ 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุญาต การปฏิเสธ และการเพิกถอนสิทธิในการ
อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเข้าเมือง 

การอนุญาตให้เข้าเมือง 
ในการอนุญาตใหค้นต่างดา้วคนใดเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยไดน้ั้นจะตอ้งเขา้

เง่ือนไขของพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ดงัน้ี 

                                                 
15 กาํหนดงานท่ีใหค้นต่างดา้ว มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521  

ทาํได.้ ราชกจิจานุเบกษา. ฉบับพเิศษ 96, ตอนที ่81. 
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1) ความเป็นบุคคลทีมี่เอกสารการพสูิจน์ตัวบุคคลทีเ่ป็นทีย่อมรับได้ 
เป็นแนวทางท่ียอมรับกนัในกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองของรัฐว่า คนต่าง

ดา้วท่ีร้องขอเขา้เมืองจะตอ้งมีเอกสารท่ีสามารถพิสูจน์  (Paper of Identification)  ไดว้่าตนเป็นใคร  
มีท่ีมาอยา่งไรและมีความผกูพนัอยู่กบัรัฐใด16   จะเห็นว่า  เง่ือนไขประการน้ีเกิดข้ึนในกฎหมาย
ภายในของรัฐ  เพราะว่ารัฐไม่ตอ้งการจะยอมรับ  “บุคคลท่ีไม่มีหัวนอนปลายเทา้”  เขา้มาใน
ประเทศของตนและเหตุผลในทางปฏิบติัก็คือ  เม่ือไม่ทราบว่าบุคคลดงักล่าวมีความผกูพนัอยูก่บัรัฐ
ใด กย็อ่มหมายความวา่ เม่ือรัฐไม่ปรารถนาท่ีจะใหบุ้คคลดงักล่าวออกไปจากประเทศได ้เพราะไม่มี
รัฐใดท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีจะตอ้งยอมรับบุคคลนั้น 

ภายใตห้ลกัทัว่ไปของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  รัฐท่ีมีหนา้ท่ี
จะตอ้งยอมรับบุคคล ไม่ว่าในสถานการใด ๆ ก็ตาม ก็คือรัฐเจา้ของสัญชาติของบุคคล (National 
State) รัฐสมยัใหม่จะกาํหนดกฎหมายภายในลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนว่า บุคคลธรรมดาใดมี
สัญชาติของตน และจะกาํหนดกฎหมายภายในลายลกัษณ์อกัษรให้ เจา้หน้าท่ีของรัฐออกเอกสาร
ของรัฐท่ีแสดงว่า บุคคลใดมีสัญชาติของตน อนัไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชนสาํหรับคนชาติท่ีอยู่
ในประเทศหรือหนงัสือเดินทาง (Passport) สาํหรับคนชาติท่ีอยูน่อกประเทศ 

ในปัจจุบนั สาํหรับคนไร้สญัชาติ (Stateless Person) หรือบุคคลท่ีทาํงานเพ่ือ
องคก์ารระหว่างประเทศ (International Officer) นานารัฐยงัมีทางปฏิบติัท่ีจะยอมรับเอกสารพิสูจน์
ตนท่ีออกโดยองคก์ารระหวา่งประเทศอีกดว้ย 

มาตรา  12 (1) แห่ง พระราชบญัญติั คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 กาํหนดหา้มคน
ต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรหากคนต่างดา้วนั้นไม่มีหนงัสือเดินทาง  หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือ
เดินทางอนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ไดรั้บการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางเช่นวา่นั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจาก
กระทรวงการต่างประเทศ  จึงหมายความว่าคนต่างดา้วจะเขา้ประเทศไทยได้ภายใตเ้ง่ือนไข 2 
ประการ  ตามขอ้กาํหนดของมาตรา 12(1) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522  กล่าวคือ17 

(1) คนต่างด้าวจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางท่ีมีผลสมบูรณ์ 

ในประการแรก  คนต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนงัสือเดินทางท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์  (มาตรา 12 (1)  แห่ง  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
                                                 

16 พิศวาส สุคนธพนัธ์ุ  และคณะ.  (2540,26-28 พฤษภาคม).  การศึกษาและวเิคราะห์กฎหมายเกีย่วกบั
การประกอบธุรกจิและการทํางานของคนต่างด้าว.  หนา้ 7 - 9. 

17 แหล่งเดิม.  หนา้ 12. 
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พ.ศ. 2522)  เง่ือนไขในทางเอกสารท่ีสาํคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีรัฐเรียกร้อง  กคื็อหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง เพราะเอกสารน้ีจะทาํใหท้ราบวา่ เอกชนดงักล่าวเป็นใครและมี
ความสมัพนัธ์ในทางการเมืองกบัรัฐใด แต่ในทางปฏิบติัของรัฐเอกชนท่ีไร้สญัชาติทั้งในทางขอ้
กฎหมายและขอ้เทจ็จริงกจ็ะไม่มีหนงัสือเดินทางท่ีออกโดยรัฐเจา้ของสญัชาติ 

ทั้งน้ี  “หนงัสือเดินทาง”  (Passport)  หมายถึง  หนงัสือท่ีคุม้ครองคน
สัญชาติของตนท่ีเดินทางไปต่างประเทศ คนต่างดา้วท่ีจะเดินทางเขา้ในราชอาณาจกัรไทยจะตอ้งมี
หนงัสือเดินทางหรือเอาสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและรัฐบาลไทยยอมรับ  กล่าวคือ  
ตอ้งเป็นเอาสารการเดินทางซ่ึงรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ออกให้แก่คนสัญชาติตน  (มิใช่ออกให้
โดยรัฐบาลของประเทศท่ีสาม)  คนต่างดา้วบางประเภทไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีหนงัสือเดินทาง  
เช่น  ผูค้วบคุมพาหนะและคนประจาํพาหนะทางนํ้าหรือทางอากาศ  ซ่ึงเพียงแต่แวะเขา้ยงัสถานหรือ
ท้องท่ีในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป  หรือคนสัญชาติของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทยเดินทางทางพรมแดนไปมาชัว่คราว โดยปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบั
รัฐบาลประเทศนั้น ๆ หรือคนโดยสารรถไฟผา่นแดนซ่ึงถือตัว๋โดยสารทอดเดียวตลอดสาย เพียงแต่
ผ่านประเทศไทยไปนอกราชอาณาจกัรตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ  รวมทั้งคน
ประจาํพาหนะและผูค้วบคุมพาหนะรถไฟนั้น ๆ ดว้ย 

หนงัสือเดินทาง (Passport) แบ่งออกเป็น 5 ชนิด18 
 (1.1)  หนงัสือเดินทางทูต  (Diplomatic Passport) 
 (1.2)  หนงัสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 
 (1.3)  หนงัสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 
 (1.4)  หนงัสือเดินทางขององคก์รสหประชาชาติ (United Nation Passport) 
 (1.5)  หนงัสือเดินทางหมู่ (Collective Passport) 

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ต้องมีข้อความในทาํนองเดียวกันกับ
หนงัสือเดินทางซ่ึงออกใหโ้ดยรัฐบาลของประเทศท่ีผูถื้อสังกดัอยู ่มีหลายชนิด เช่น  Certificate of 
Identity, Form of affidavit to Be Used in Lieu of A Passport, Emergency Certificate, Form of 
Affirmation, Laissez – Passez, Certificate De Depart, Seaman’ Discharge Book (ใชเ้ฉพาะผูท่ี้มี
หนา้ท่ีประจาํเรือ) 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่กฎหมายไทยยอมรับใหค้นต่างดา้วร้องขอเขา้เมืองได ้ถา้
คนต่างดา้วนั้นมีเอกสารประจาํตวัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี อนัไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง (Passport) 
                                                 

18 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง.  (2537).  หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมอืง. 
หนา้ 79. 

DPU



 

23 

ของประเทศท่ีประเทศไทยให้การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาลประการหน่ึงและดังนั้นจึง
กาํหนดใหใ้ชเ้อกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางแทน อีกประการหน่ึง เพราะคนต่างดา้วประเภทหลงัน้ี
ไม่อาจถือหนงัสือท่ีออกโดยรัฐ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้เป็นปรปักษก์บัรัฐเจา้ของสัญชาติหรือรัฐดงักล่าว
ไม่ยอมให้การรับรองดูแล ตวัอย่างของบุคคลประเภทน้ี ก็คือผูล้ี้ภยัในทางการเม่ือ ผูอ้พยพ ผูพ้ลดั
ถ่ิน นอกจากนั้น ก็ยงัมี คนต่างดา้วของประเทศท่ีประเทศไทยไม่ไดใ้ห้การรับรองในทางการเมือง 
เช่น ปัญหาของคนจีนในไตห้วนั  ประเทศไทยไม่อาจยอมรับหนังสือเดินทางไตห้วนัท่ีออกโดย
รัฐบาลไตห้วนั แต่ประเทศไทยอาจยอมรับเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใชแ้ทนหนังสือเดินทางได ้ท่ีเป็นดงัน้ี
เพราะกฎหมายไทยเห็นว่า  การรับรองเป็นขั้นตอนทางการเมือง  การท่ีประเทศไทยมีปัญหาในทาง
การเมืองกบัรัฐหรือรัฐบาลใดก็ตาม  ไม่น่าจะส่งผลกระทบกบัเอกชนผูมี้สัญชาติของรัฐนั้น หรืออยู่
ใตอ้าํนาจปกครองของรัฐบาลนั้น 

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนังสือเดินทาง จึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นหนังสือเดินท่ีออก
โดยกระทรวงการต่างประเทศของนานาประเทศท่ีเราให้การรับรอง แต่อาจจะออกโดยองค์การ
ระหว่างประเทศ ตวัอยา่งในความเป็นจริงอนัหน่ึง ก็คือ สาํนกังานขา้หลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ว่าดว้ยผูล้ี้ภยั (UNHCR)  จะมีหนา้ท่ีออกเอกสารการเดินทาง (Title of Voyage) แก่ผูล้ี้ภยัอินโดจีน
เพื่อใชใ้นการเดินทางระหวา่งประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ตามกฎหมายเขา้เมืองของบางประเทศ หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางจะตอ้งมีผลอีกอยา่งนอ้ย 6 เดือนหลงัจากท่ีออกเดินทางออก
จากประเทศท่ีใหเ้ขา้เมือง 

(2) หนงัสือเดินทางตอ้งไดรั้บการตรวจลงตราของประเทศไทยเสียก่อนเขา้
เมือง 

 องคก์รของรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจลงตราก็คือ  สถานทูตหรือสถานกงสุล
ในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ  ส่วนการตรวจลงตรา  หรือ VISA การอนุญาต
ใหค้นต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยได ้เพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนั โดยปกติแลว้คนต่างดา้วจะตอ้ง
ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเขา้มา
ในราชอาณาจกัร หรือขอรับการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสาํนกังานตรวจคน
เขา้เมือง (visa on Arrival) ยกเวน้คนต่างดา้วบางประเภท (เป็นผูท่ี้ไดรั้บการผอ่นผนั ผ.15, ผผ.15, 
ผผ.90) สามารถเดินทางเขา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรับการตรวจลงตรา 
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 การรับการตรวจลงตรา หรือ Visa แบ่งเป็นประเภทตามวตัถุประสงค์
การเดินทางได ้8 ประเภท19  คือ 

(2.1) ประเภทคนผา่น (Transit – TS)   เพื่อการเดินทางผา่น
ราชอาณาจกัรอนุญาตใหอ้ยู ่30 วนั 

(2.2) ประเภทนกัท่องเท่ียว (Tourist - TR)   เพือ่การท่องเท่ียว อนุญาต
ใหอ้ยูค่ร้ังแรก     60 วนั 

(2.3) ประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non – immigrant)  เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การทาํงานธุรกิจ  ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  การศึกษาวจิยั  หรือมาอยูก่บัครอบครัว  เป็นตน้  อนุญาตให้
อยูใ่นคร้ังแรก  90  วนั  แต่หากคนต่างดา้วไดรั้บการตรวจลงตรา (Visa)  โดยมีรหสั  A  กาํกบั
ต่อทา้ยการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราวตามวตัถุประสงคท่ี์เดินทางเขา้มา  โดยคนต่างดา้วผู ้
นั้นจะไดรั้บอนุมติัเป็นการพิเศษสามารถเขา้มาและอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา  1  ปี  นบัแต่วนัท่ี
ตรวจลงตรา 

(2.4) ประเภทราชการ (Official)  เน่ืองจากมีเจา้หนา้ท่ีของทางราชการ
ต่างประเทศท่ีจะตอ้งเขา้มาปฏิบติัราชการในประเทศ เพือ่ความสะดวกจึงมีการออกหนงัสือเดินทาง
ราชการหรือหนงัสือเดินทางสหประชาชาติ จึงจะสามารถเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามกาํหนด
ระยะเวลาตามความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัราชการ แต่จะอนุญาตใหอ้ยูค่ร้ังแรก  90  วนั 

(2.5) ประเภททูต (Diplomatic)  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีทางการทูตหรือ
กงสุล การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ สาํหรับหนงัสือเดินทางทูต จะไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย
ตามกาํหนดระยะเวลาตามความจาํเป็นท่ีจะตอ้งอยูเ่พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  แต่จะอนุญาตใหอ้ยู่
คร้ังแรก 90 วนั 

(2.6) ประเภทคนเขา้มามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  (Immigrant)  ตาม
มาตรา 41  

(2.7) ประเภทคนเขา้เมืองนอกกาํหนดจาํนวนคนต่างดา้ว (Non – 
Quota Immigrant)  ซ่ึงจะเขา้มามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นรายปี 

(2.8) ประเภทอธัยาศยัไมตรี 20 การตรวจลงตราประเภทอธัยาศยัไมตรี
ใหจ้าํกดัเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวของผูมี้หนงัสือ
เดินทางทูต หรือหนงัสือเดินทางราชการหรือ หนงัสือเดินทางสหประชาชาติท่ีเทียบเท่าหนงัสือ

                                                 
19 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง.  แหล่งเดิม.  หนา้ 80. 
20 ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 19 ขอ้ 1 และขอ้ 8 ทว ิ(พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัคน 

เขา้เมือง พ.ศ.2522 
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เดินทางทูตหรือหนงัสือเดินทางราชการ  เพื่อการอ่ืนนอกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีทางการทูตหรือกงสุล  
หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ เม่ือผูถื้อหนงัสือเดินทางอ่ืนขอรับการตรวจลงตราต่อสถานทูต หรือ
สถานกงสุลไทย  โดยอนุญาตใหอ้ยูใ่นคร้ังแรก 30 วนั 

คนต่างดา้วซ่ึงมีหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง
อนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์อยู ่ และมีการตรวจลงตรา  (Visa) ยกเวน้กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ท่ีไม่ตอ้ง
ขอรับการตรวจลงตรา และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหน่ึงอยา่งใด ในมาตรา 12 จะตอ้งเดินทางเขา้
มาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเขา้เมือง เขตท่า สถานีหรือทอ้งท่ี และตามกาํหนดเวลาท่ี
รัฐมนตรีไดป้ระกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา 

(3) คุณสมบติัท่ีกาํหนดสาํหรับคนต่างดา้วท่ีมีสถานภาพพิเศษ กฎหมาย
รับรองใหค้นต่างดา้วบางประเภทร้องขออนุญาตเขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งพิสูจน์คุณสมบติับาง
ประการตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522  เน่ืองจากมีสถานภาพพิเศษ 21 

2) ความเป็นบุคคลทีไ่ม่ก่อให้เกดิภาระทางเศรษฐกจิแก่ประเทศไทย 
ในการอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้เมือง จะตอ้งปรากฏวา่คนต่างดา้วมีหนงัสือ

เดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง รวมทั้งตอ้งมีเงินติดตวัภายใตเ้ง่ือนไขตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี  8  พฤษภาคม  2543  ออกตามความในมาตรา 14  แห่ง
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  ไดก้าํหนดจาํนวนเงินใหค้นต่างดา้วท่ีมีอายไุม่ตํ่ากวา่สิบ
สองปี ตอ้งมีติดตวัขณะเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรตามประเภทของการตรวจลงตราในหนงัสือ
เดินทางดงัน้ี 

(1) ประเภทคนเดินทางผา่นราชอาณาจกัร (Transit Visa) หรือบุคคลท่ีเดิน
ทางเขา้มาโดยไดรั้บการยกเวน้การตรวจลงตรา ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาท่ีจะพึงจ่ายเป็นเงินตราได ้เป็น
มูลค่าเทียบอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทยไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนบาทในกรณีท่ีเขา้มาเป็นครอบครัว 
ครอบครัวหน่ึงไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนบาท 

(2) ประเภทนกัท่องเท่ียว (Tourist Visa) ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาท่ีจะพึง
จ่ายเป็นเงินตราได ้ เป็นมูลค่าเทียบอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทยไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนบาท ในกรณีท่ี
เขา้มาเป็นครอบครัว ครอบครัวหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ส่ีหม่ืนบาท 

(3) ประเภทการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมือง 
(Visa on Arrival) ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาท่ีจะพงึจ่ายเป็นเงินตราได ้ เป็นมูลค่าเทียบอตัรา 
                                                 

21 พนัธ์ุทิพย ์  (กาญจนะจิตรา)  สายสุนทร.  (2540, 26 -28 พฤษภาคม). การเข้ามาในประเทศไทยของ 
คนต่างด้าว เพือ่ทาํงาน :  ข้อสํารวจกฎหมาย ปัญหา  และทางเลอืกนโยบาย.  หนา้ 26 – 27. 
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แลกเปล่ียนเป็นเงินไยไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนบาท ในกรณีท่ีเขา้มาเป็นครอบครัว ครอบครัวหน่ึงไม่
นอ้ยกวา่สองหม่ืนบาท 

(4) ประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non-immigrant Visa) ตอ้งมีเงินหรือเอกสาร
บรรดาท่ีจะพึงจ่ายเป็นเงินตราไดเ้ป็นมูลค่าเทียบอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทยไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืน
บาท  ในกรณีท่ีเขา้มาเป็นครอบครัว ครอบครัวหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ส่ีหม่ืนบาท 

3)  ความเป็นบุคคลทีไ่ม่ก่อให้เกดิภาระทางสาธารณสุขแก่ประเทศไทย 
มาตรา 12 (4)  แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  กาํหนดหา้มมิให้

คนต่างดา้วใดก็ตาม ร้องขออนุญาตเขา้เมืองไทยหากปรากฏว่า คนต่างดา้วนั้นวิตกจริตหรือมีโรค
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง นอกจากนั้น มาตรา 12 (5) แห่งพระราชบญัญติั 
คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 กาํหนดหา้มมิใหค้นต่างดา้วใดกต็าม ร้องขออนุญาตเขา้เมืองไทย หากปรากฏ
วา่ คนต่างดา้วนั้นยงัมิไดป้ลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ หรือฉีดวคัซีน หรือปฏิบติัการอยา่งอ่ืนตามวิชาการ
แพทยเ์พื่อป้องกนัโรคติดต่อตามท่ีกฎหมายบญัญติั และไม่ยอมให้แพทยต์รวจคนเขา้เมืองกระทาํ
การเช่นวา่นั้น จะเห็นวา่ เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองก็น่าจะอยูท่ี่ความหวาดกลวัการ
เส่ียงภยัต่อโรคภยัและโรคติดต่อท่ีอาจเขา้มาในประเทศพร้อมกบัคนต่างด้าว และเป็นอนัตราย 
ต่อบุคคลผูมี้สัญชาติไทยประการหน่ึง และความไม่ตอ้งการท่ีจะแบกรับภาระเม่ือคนต่างดา้วนั้น 
เจบ็ป่วย 

ในปัจจุบนัโรคดงัต่อไปน้ีเป็นโรคท่ีทาํใหค้นต่างดา้วไม่อาจร้องขออนุญาต
เขา้เมืองไทยไดเ้ลยกล่าวคือ22 

(1) โรคเร้ือน 
(2) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(3) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(4) โรคยาเสพติดใหโ้ทษ 
(5) โรคซิฟิลิสในระยะท่ี 3 

                                                 
22  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัท่ี 14 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2535 ออกโดยอาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, ในราช
กจิจานุเบกษา. เล่ม 109, ตอนท่ี 20. 13 มีนาคม 2535, หนา้ 31. 
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อน่ึง ในวนัท่ี 17  กนัยายน  พ.ศ.2529  ไดมี้การประกาศใหโ้รคเอดส์เป็น
โรคตอ้งหา้มอนัทาํใหค้นต่างดา้วซ่ึงมีโรคดงักล่าวเขา้มาในราชอาณาจกัร 23   แต่การหา้มดงักล่าวถูก
ยกเลิกไปแลว้ในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14  ลงวนัท่ี 20  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2535  ดงันั้น  เม่ือไดมี้การ
ประกาศกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 น้ี  ในราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 13  มีนาคม  พ.ศ.2535  จึงทาํใหค้น
ต่างดา้วซ่ึงเป็นโรคเอดส์อาจใชสิ้ทธิร้องขออนุญาตเขา้เมืองไดอี้กคร้ัง 

ในการจะตอ้งการตรวจวินิจฉยัโรคร่างกายหรือจิต  ตลอดจนการปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกนัโรคติดต่อตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 12 (4)  แห่ง
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  น้ี  ใหใ้ชแ้พทยต์รวจคนเขา้เมือง กล่าวคือ แพทยซ่ึ์งอธิบดี
กรมตาํรวจแต่งตั้งเพื่อปฏิบติัการตาม  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 

4)  ความไม่เป็นบุคคลทีมี่พฤติการณ์อนัอาจเป็นภัยต่อรัฐและสังคมไทย 
เป็นแนวทางท่ียอมรับกนัในกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองของนานารัฐวา่คน

ต่างดา้วท่ีร้องขอเขา้เมืองจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดภยัต่อสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ต่อวฒันธรรมของ
ชาติ (National Culture)  หรือต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Public Order) หรือจะตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดภยัต่อความมัน่คงแห่งรัฐ (National Security) 

มาตรา 12 (6) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522  กาํหนดมิใหค้น
ต่างดา้วใดเขา้เมืองไทย หากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ บุคคลนั้นเคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาของ
ศาลไทย  หรือคาํสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  หรือคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นโทษ
สาํหรับความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิท่ียกเวน้ไวใ้น
กฎกระทรวง เจตนารมณ์ของกฎหมายน่าจะอยูท่ี่ความไม่ตอ้งการจะยอมรับใหค้นต่างดา้วซ่ึงมีความ
ประพฤติไม่ดีเขา้มาในประเทศ ทั้งน้ี อาจจะเพราะเหตุท่ีเกรงวา่ บุคคลดงักล่าวจะมามีการกระทาํท่ี
เป็นภยัต่อประเทศไทย 

นอกจากนั้น กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองยงัมีบทบญัญติัท่ีกาํหนดหา้คนต่าง
ดา้วท่ีมีพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภยัต่อรัฐและสงัคมเขา้เมืองไทย กล่าวคือ 

ในพฤติการณ์แรก มาตรา 12 (7) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 
กาํหนดมิไดค้นต่างดา้วใดเขา้เมืองไทย หากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ บุคคลนั้นมีพฤติการณ์เป็นท่ีน่าเช่ือ
วา่ เป็นบุคคลท่ีเป็นภยัต่อสงัคม หรือจะก่อเหตุร้ายใหเ้กิดอนัตรายต่อความสงบสุขหรือความ

                                                 
23  กฎระทรวงฉบบัท่ี 11 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2529 ออกโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 

มาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522, ในราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 109, ตอนท่ี 
20. 13 มีนาคม 2535, หนา้ 31. 
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ปลอดภยัของประชาชน หรือความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือบุคคลซ่ึงเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล
ต่างประเทศไดอ้อกหมายจบั 

ในพฤติการณ์ท่ีสอง มาตรา 12 (8) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ.2522 กาํหนดมิใหค้นต่างดา้วใดเขา้เมืองไทย หากปรากฏขอ้เทจ็จริงว่า บุคคลนั้นมีพฤติการณ์
เป็นท่ีน่าเช่ือว่า เขา้มาเพื่อการคา้ประเวณี การคา้หญิงหรือเด็ก การคา้ยาเสพติดให้โทษ การลกัลอบ
หนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอ่ืนท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 

ในพฤติการณ์ท่ีสาม มาตรา 12 (8)  แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ.2522 กาํหนดมิใหค้นต่างดา้วเขา้เมืองไทย  หากปรากฏขอ้เทจ็จริงว่า บุคคลนั้นถูกรัฐบาลไทย
หรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรหรือใน
ต่างประเทศมาแลว้ หรือถูกพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งกลบั กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร  โดยรัฐบาล
ไทยค่าเสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี เวน้แต่รัฐมนตรีไดพ้ิจารณายกเวน้ใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

การปฏิเสธมิใหค้นต่างดา้วเขา้เมือง กระทาํไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) คนต่างดา้วท่ีไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใชแ้ทน

หนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์ หรือมีหนงัสือเดินทางแต่ยงัมิไดรั้บการตรวจลงตราใน
หนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

(2) คนต่างดา้วผูน้ั้นเคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาของศาลไทยหรือ
คาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศแต่หากเป็นความผิดลหุโทษ คือ 
ความผิดท่ีจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน   หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท  หรือเป็นความผิดอนัเกิดจากการ
กระทาํโดยประมาท หรือเป็นความผดิท่ียกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวงกอ็าจเขา้มาในประเทศไทยได ้

(3) คนต่างดา้วท่ีตอ้งอาศยัคาํสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า
ไม่อนุญาตใหเ้ขา้มาในประเทศไทย โดยรัฐมนตรีเห็นว่า หากคนต่างดา้วผูน้ั้นเขา้มาในประเทศไทย  
และอาจมีผลเป็นการบ่อนทาํลายหรือเป็นภยนัตรายต่อความสงบเรียบร้อย วฒันธรรมหรือศีลธรรม
อนัดีหรือความผาสุกของประชาชนตามมาตรา 16 พระราชบญัญติัเขา้เมือง พ.ศ.2522 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า “อาํนาจสั่งไม่อนุญาต” น้ีเป็นอาํนาจโดยแทข้อง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หาไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิจารณาคน
เขา้เมืองหรือสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองไม่ 

(4) เป็นคนต่างดา้วท่ีถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูก
เพิกถอนสิทธิการอยู่อาศยัในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแลว้ เวน้แต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง มหาดไทยไดย้กเวน้ใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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การเพกิถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร 
(1) การเพกิถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวทีไ่ด้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
การเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัร  หมายถึง กรณีท่ีคนต่างดา้ว

ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว  และขณะท่ีคนต่างดา้วยงัมี
สิทธิอยู่ในราชอาณาจักรนั้ น  ได้ปรากฏพฤติการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีไม่สมควรให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัร เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจจะตอ้งทาํการเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนต่าง
ดา้วก่อนแลว้จึงดาํเนินการขั้นตอนผลกัดนัส่งตวัออกนอกราชอาณาจกัรไป 

เหตุเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายระบุว่า “หากมี
พฤติการณ์ท่ีสมควรเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัร” เป็นคาํจาํกดัความท่ีครอบคลุมเป็นการ
ใหอ้าํนาจของเจา้พนกังานในการใชดุ้ลพินิจอยา่งกวา้งขวาง โดยสรุปแลว้มีพฤติการณ์ท่ีถูกเพิกถอน
ดงัน้ี 

(1.1) มีพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือวา่เขา้มากระทาํผดิอาญา แต่ไม่มี
พยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะจบักมุดาํเนินคดี  เช่น ชาวบงัคลาเทศท่ีเดินทางเขา้มาแลว้หลบอยูบ่ริเวณ
ตามชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเพ่ือหาลู่ทางเดินทางไปทาํงานท่ีประเทศท่ีสาม คนต่างดา้วท่ีมี
พฤติการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือคนต่างดา้วในการปลอมเอกสารการเดินทางไปประเทศท่ีสาม 

(1.2) มีพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือวา่เป็นบุคคลท่ีเป็นภยัต่อสงัคมหรือจะก่อ
เหตุร้ายไดเ้กิดอนัตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภยัของประชาชน หรือความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัร ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี  เช่น  ถ่ายทาํวีดีโอลามกเพื่อออกเผยแพร่ 
มีพฤติการณ์รักร่วมเพศ มีรายช่ือเป็นบุคคลในกลุ่มก่อการร้าย 

(1.3) มีพฤติการณ์ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี เช่น มี
พฤติการณ์น่าเช่ือวา่เขา้มาคา้ประเวณี  คา้หญิง  หรือเดก็  หรือคา้ยาเสพยติ์ด เป็นตน้ 

 อาํนาจในการเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนต่าง
ดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว เป็นอาํนาจของอธิบดีกรมตาํรวจ 
หรือคณะกรรมการพิจารณาคนเขา้เมือง 24   ต่อมาอธิบดีกรมตาํรวจไดมี้คาํสัง่มอบหมายอาํนาจใหผู้ ้
บญัชาการ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง เป็นผูมี้อาํนาจสัง่เพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัรของ
คนต่างดา้วได้25  

                                                 
24 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522, มาตรา 36 วรรคหน่ึง. 
25 กรมตาํรวจ.  (2540, 27 มิถุนายน).  คําส่ังกรมตํารวจที ่707/2540 เร่ือง  การมอบอาํนาจตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ.2522. 
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(2) การเพกิถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ซ่ึงเข้ามามีถ่ิน
ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร  มีเหตุเพกิถอนตามกฎหมายดงันี ้26         

(2.1) มีพฤติการณ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือวา่เป็นบุคคลท่ีเป็นภยัต่อสงัคม หรือ
จะก่อเหตุร้ายใหเ้กิดอนัตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภยัของประชาชน หรือความมัน่คง
แห่งราชอาณาจกัร หรือบุคคลซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศไดอ้อกหมายจบัมีพฤติการณ์เป็นท่ีน่า
เช่ือวา่เขา้มาเพ่ือการคา้ประเวณี การคา้หญิง หรือเดก็ การคา้ยาเสพยติ์ดใหโ้ทษ การลกัลอบหนีภาษี
ศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอ่ืนท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(2.2) เป็นบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้
เขา้มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 16 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 27 

(2.3) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
เน่ืองจากนาํเงินตราต่างประเทศเขา้มาลงทุนในราชอาณาจกัรเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท ไม่
แสดงฐานะการเงินตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปีแต่ไม่เกินหา้ปี 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

(2.4) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาของศาลไทยหรือ
คาํสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิลหุ
โทษ  หรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิท่ียกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวง 

(2) เป็นผูไ้ม่สามารถประกอบการหาเล้ียงชีพได ้ เพราะกายพกิาร
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือมีโรคอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง แต่หา้ม
มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่คนต่างดา้วผูเ้ป็น  บิดา  มารดา  สามี  ภริยา  หรือบุตรของบุคคลซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
ราชอาณาจกัรและมีฐานะท่ีจะเล้ียงดูซ่ึงกนัและกนัได ้

(3) เป็นผูไ้ดรั้บโทษในความผดิฐานนาํหรือพาคนต่างดา้วเขา้มา
ในราชอาณาจกัร หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการอุปการะช่วยเหลือ หรือใหค้วามสะดวก
แก่คนต่างดา้วใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร  โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.252228 

                                                 
26 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  พ.ศ. 2522,  มาตรา 53. 
27พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  พ.ศ.2522, มาตรา 16 บญัญติัวา่ “ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา่

เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศ หรือเพ่ือความสงบเรียบร้อยวฒันธรรมหรือศีลธรรมอนัดี หรือความผาสุกของ
ประชาชน ไม่สมควรอนุญาตใหค้นต่างดา้วผูใ้ดหรือจาํพวกใดเขา้มาในราชอาณาจกัรได.้ 

28 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  พ.ศ. 2522,  มาตรา 63. 
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(4) เป็นผูไ้ดรั้บโทษในความผดิฐานใหท่ี้พกัอาศยั ซ่อนเร้น หรือ
ช่วยดว้ยประการใด ๆ เพ่ือให้คนต่างดา้วท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัคนเขา้
เมือง เพ่ือใหพ้น้การจบักุม29 การเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัร  ของคนต่างดา้วท่ีมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจักร ให้อธิบดีกรมตาํรวจเสนอเร่ืองไปยงัคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการ
อนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ต่อไป30 

ปัญหาอนัเกดิจากแรงงานต่างด้าวทีอ่พยพเข้ามาทาํงานในประเทศไทย 
แรงงานต่างดา้วท่ีอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศไทย  ไดก่้อใหเ้กิดทั้งผลดี

และผลเสีย ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 
1) ผลด ี  คือ  การเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้วน้ี  นอกจากเป็นการ

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปแลว้  ยงัเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ  อนัเน่ืองมาจากแรงงานอพยพกลุ่มน้ีสามารถทดแทน
แรงงานรับจา้งในภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมหรือบริการท่ีมีปัญหาขาดแคลนอยา่งรุนแรง  และ
สามารถเสริมสร้างฐานะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศในดา้นการเกษตร  การก่อสร้าง  และ
การประมงไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) ผลเสีย การท่ีแรงงานต่างดา้วอพยพเขา้มาในประเทศไทยนั้น ได้
ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม และความมัน่คงปลอดภยัของประเทศดงัน้ี 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 
1) การพึ่งพาแรงงานราคาถูกเพือ่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อการ

ผลิตส่งออก  จะทาํใหผู้ป้ระกอบการหรือผูล้งทุนไม่ใหค้วามสนใจ  หรือสนใจนอ้ยกบัการลงทุน
หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

2) เป็นการทาํลายโครงสร้างค่าจา้งในประเทศ  เน่ืองจากแรงงานต่างดา้ว
เป็นจาํนวนมาก  ทาํงานโดยยนิดีรับค่าจา้งในระดบัตํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไวม้าก ทาํใหน้ายจา้ง
พอใจท่ีจะจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีมีค่าจา้งตํ่ากวา่แรงงานไทย  ซ่ึงนบัวา่เป็นการทาํลายโครงสร้าง
ค่าจา้งแรงงานในประเทศ  ส่งผลกระทบต่อการกดค่าจา้งแรงงานทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานไร้
ฝีมือ  ซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อการกระจายรายได ้และการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) ส่งผลกระทบแรงงานไทย กล่าวคือ เป็นการแยง่แรงงานคนไทยท่ียงัไม่
พร้อมเขา้สู่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ  และในกรณีท่ีใหมี้การจา้งแรงงานใน
                                                 

29 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  พ.ศ. 2522,  มาตรา 53. 
30 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  พ.ศ. 2522,  มาตรา 53. 
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ภาคอุตสาหกรรม กเ็ป็นการแยง่แรงงานไทยซ่ึงกาํลงัเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  แรงงาน
ไทยไดรั้บผลบกระทบในดา้นค่าจา้งแรงงานท่ีถูกกดในระดบัตํ่า  รวมทั้งโอกาสท่ีจะไดรั้บ
สวสัดิการและสภาพการจา้งท่ีดีมีนอ้ยลงเพราะมีแรงงานต่างดา้วเป็นทางเลือก 

4) รัฐมีภาระในการควบคุมดูแลบุคคลเหล่าน้ี  ซ่ึงตอ้งใหท้ั้งเงินและกาํลงั 
5) อาจเป็นขอ้อา้งในการกีดกนัการคา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากการใช้

แรงงานต่างดา้วท่ีมีค่าจา้งตํ่าในการผลิตเพือ่การส่งออก 
ผลกระทบทางด้านสังคม 
1) การเขา้มาเป็นจาํนวนมากของแรงงานเหล่าน้ี  ไดส้ร้างปัญหาในดา้น

ความไม่สงบเรียบร้อยในสงัคม  โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม โสเภณี เป็นตน้ 
2) ก่อใหเ้กิดปัญหาวฒันธรรม แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้ไปขายแรงงานกค็งจะ

นาํวฒันธรรม  หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตนเองเขา้สู่ประเทศไทย  ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม เช่น วฒันธรรมในการกิน การอยูอ่าศยั ประเพณีต่าง ๆ 

3) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาชนกลุ่มนอ้ยข้ึนไดใ้นอนาคต เน่ืองจากรัฐบาล
ปล่อยใหมี้การเพิ่มข้ึนของประชากรหลายเช้ือชาติในประเทศโดยไม่มีการควบคุมดูแลท่ีดีพอ 

4) ทางดา้นประชากร  อาจส่งผลต่อการอยูร่่วมกนัหรือการกระจายตวัอยา่ง
ประชากร  มีการพกัอาศยัอยา่งแออดัก่อใหเ้กิดปัญหาสลมัในทอ้งถ่ิน กระทบถึงสุขภาพอนามยั 
ความเป็นอยูท่ี่ต ํ่ากวา่มาตรฐานทาํใหเ้กิดโรคระบาด  เป็นตน้ 

5) มีปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั  เน่ืองจากมีการตรวจสอบพบวา่  แรงงาน
ต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย  ไดน้าํเอาโรคต่าง ๆ เขา้มา  ไดแ้ก่โรคมาเลเรีย  โรคเทา้ชา้ง  
ซ่ึงในปัจจุบนัไม่พบโรคน้ีในประเทศไทยแลว้แต่กลบัพบในกลุ่มแรงงานพม่า  ซ่ึงควรจะระมดัระวงั
ในการแพร่เช้ือมากท่ีสุดเพราะแพร่ระบาดไดง่้าย เน่ืองจากมียงุเป็นพาหะ อีกโรคหน่ึงท่ีพบใน
แรงงานพม่ากลุ่มประมงมากท่ีสุด  คือ  โรคเอดส์  ซ่ึงเป็นโรคท่ีน่ากลวัท่ีสุดในปัจจุบนัน้ี 

6) เม่ือมีการเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว กอ็าจจะมีการแต่งงานระหวา่งคน
ต่างดา้วกบัคนไทยเกิดข้ึนหรืออาจจะเป็นการแต่งงานกนัเองระหวา่งคนต่างดา้วดว้ยกนั  เม่ือเกิด
บุตรหลานกจ็ะก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองสญัชาติตามมา เดก็ผูห้ญิงท่ีไม่สามารถเรียนหนงัสือ หรือไม่
สญัชาติท่ีแน่นอน ไม่มีทางประกอบอาชีพ กจ็ะกลายเป็นโสเภณี เพราะวา่เม่ือไปขอหลกัฐานจาก
ทางราชการส่ิงท่ีจะถูกนาํมาอา้งการปฏิเสธ  คือ  ปัญหาทางดา้นความมัง่คงของชาติ 

7) อาจสร้างปัญหาความแตกแยก ขดัแยง้และการไม่ยองรับของคนในชาติ 
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ผลกระทบต่อความม่ันคงปลอดภัย 
ในส่วนของแรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยหรือเพ่ือ

จะเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ  อาจก่อปัญหาการก่อการร้าย และใชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการก่อ
อาชญากรรม  เพื่อก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศและอาจมีผลต่อความไม่สงบเรียบร้อยตามแนว
ชายแดนได ้ นอกจากนั้น ปัญหาในเร่ืองชนกลุ่มนอ้ย จะเป็นปัญหาท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่ง
เผา่พนัธ์ุ  ซ่ึงจะเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดสงครามกลางเมืองได ้

ผลกระทบทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ 
1) การจา้งแรงงานต่างดา้ว  โดยกดค่าแรงในระดบัตํ่า  มีเง่ือนไขและสภาพ

การจา้งท่ีตํ่ากว่าแรงงานทัว่ไปน้ี รัฐบาลไทยตอ้งพิจารณาเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั เพราะการท่ีประเทศ
ไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ องคก์ารคา้โลก (WTO)  จึงมีพนัธะกรณีท่ีตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมายว่า
ดว้ยการทาํงานของคนต่างด้าว รวมตลอดถึงวิธีปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับหลกัการของขอ้งตกลง
ดังกล่าวด้วยโดยตอ้งกาํหนดมาตรฐานการใช้แรงงานสิทธิของแรงงาน และค่าแรงขั้นตํ่าด้วย 
นอกจากน้ีตอ้งคาํนึงถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิแรงงานขา้มชาติ และ
สมาชิกในครอบครัวขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ไม่เช่นนั้นแลว้อาจถูกต่างชาติ
ประณามวา่เป็นการกดข่ีและละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) เกิดขบวนการหรือเครือข่ายระหว่างประเทศในการลกัลอบนาํแรงงาน
ต่างดา้วออกจากและเขา้ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายกลุ่ม รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี
รัฐท่ีละเมิดกฎหมายเสียเอง 
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทาํงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
และการจัดสวสัดกิารแก่คนต่างด้าวของประเทศไทย 

เปรียบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ 
 

จากสภาพปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีทาํงานอยูใ่นไทย จะเห็นไดว้า่แรงงานเหล่าน้ีไม่ได้
รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกบัคนงานไทยอีกทั้งไม่ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเพยีงพอ ทั้งในดา้นตวับท
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการบงัคบัใชก้ฎหมายของไทย และแรงงานไทยยงัไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศตลอดทั้งมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
ในการคุม้ครองแรงงานกย็งัไม่เพียงพอดงันั้นจะไดศึ้กษาบทบญัญติัของกฎหมายไทย และกฎหมาย
ระหวา่งประเทศในส่วนของการใหค้วามคุม้ครองแรงงานต่างดา้วเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการดงัน้ี 

 
3.1  มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทย 
3.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัสูงสุดอนัประกอบไปดว้ยบทบญัญติัต่าง ๆ 
รวมทั้งบทบญัญติัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญติัหลกัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลไวด้งัน้ี 

1) ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง1 
2) ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่ากาํเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอ่มอยูใ่นความคุม้ครอง

แห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั2 
3) บุคคลยอ่มเสมอภาคกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเทเทียม 

กนั3 

                                                 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. พ.ศ. 2540,  มาตรา 4. 
2 แหล่งเดิม. มาตรา 5. 
3 แหล่งเดิม. มาตรา 30. 
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4) บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม สหภาพองคก์ารมหาชน หรือหมู่
คณะ4 

5) รัฐตอ้งส่งเสริมสมัพนัธ์ไมตรีกบันานาประเทศและถือหลกัในการปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เสมอภาค5 

6) รัฐตอ้งดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล6 
7) รัฐตอ้งส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ คุม้ครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน

เดก็และแรงงานหญิง จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์การประกนัสงัคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้
เป็นธรรม7 

จะเห็นไดว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัดงักล่าวไดบ้ญัญติัใหค้วาม
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลสญัชาติไทยไม่วา่อยู ่ ณ ท่ีใด อีกทั้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัการ
ปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการจาํแนกเช้ือชาติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและแรงงานต่างชาติท่ีมิชอบ
ดว้ยกฎหมายกย็อ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

4.1.2  พระราชบัญญตัิการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีใชบ้งัคบัแก่คนต่างดา้วทุกคนท่ีเขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรจะ

มีขอ้ยกเวน้เฉพาะบุคคลท่ีตามท่ีพระราชบญัญติัน้ียกเวน้ไว ้ไดแ้ก่ บุคคลในคณะทูต บุคคลในคณะ
กงสุล ผูแ้ทนของคณะสมาชิกและพนกังานองคก์ารสหประชาชาติและทบวงชาํนาญพิเศษ คนรับใช้
ของบุคคลซ่ึงกล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงบุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจตามความตกลงของรัฐบาล
ไทยทาํไวก้บัรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ และบุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีภารกิจเพื่อ
ประโยชน์ของการศึกษาวฒันธรรม ศิลปะ การกีฬาหรือกิจการอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวใ้นพระราช
กฤษฎีกา 

 กฎหมายน้ีไม่ไดร้ะบุถึงประเภทของงานทัว่ไปท่ีอนุญาตใหค้นต่างดา้วทาํ เพียงแต่ระบุ
ความหมายของการทาํงานไวก้วา้งๆ ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา 5 ว่าหมายถึงการทาํงานโดยใชก้าํลงั
ความรู้ดว้ยประสงค์ค่าจา้งหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม แต่ไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนด
อาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้วทาํ พ.ศ.2522 ซ่ึงไดก้าํหนดงานท่ีห้ามคนต่างดา้วทาํไวร้วม 39 
ประเภท8 และสาํหรับคนต่างดา้วประเภทท่ีไดรั้บการผ่อนผนัให้ประกอบอาชีพไดต้ามมาตรา 12 

                                                 
4 แหล่งเดิม. มาตรา 45. 
5 แหล่งเดิม. มาตรา 74. 
6 แหล่งเดิม. มาตรา 75. 
7 แหล่งเดิม. มาตรา 86. 
8 ปรากฏตามบญัชีพระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวชิาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ พ.ศ.2522. 
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นั้นสามารถขออนุญาตประกอบอาชีพไดเ้ฉพาะงาน 27 ประเภท ซ่ึงบญัญติัไวใ้น พ.ร.บ. คนต่างดา้ว 
พ.ศ.2521 เท่านั้น 

การทาํงานและประเภทของงานท่ีอนุญาตใหค้นต่างดา้วทาํสรุปไดด้งัน้ี 
1) คนต่างดา้วทัว่ไปจะขออนุญาตทาํงานไดทุ้กประเภทยกเวน้งานท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ 

39 ประเภทตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาชีพและวิชาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ พ.ศ. 2522 
2) คนต่างดา้ว 4 ประเภทตามมาตรา 12 จะขออนุญาตทาํงานไดเ้ฉพาะงานท่ีกาํหนดให้

คนต่างดา้วบางประเภททาํรวม 27 ประเภท ตามท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศไว ้งานอ่ืนๆนั้นหา้มทาํ 
มาตรา 12 คนต่างดา้วดงัต่อไปน้ีจะทาํงานใดไดเ้ฉพาะท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศดงักล่าวรัฐมนตรีจะกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดไวก้็ไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

(1) คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการเนรเทศซ่ึงได ้ รับการผอ่นผนัให้
ไปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยูใ่นระหวา่งรอการเนรเทศ 

(2) คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
คนเขา้เมืองและอยูใ่นระหวา่งรอการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร 

(3) คนต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดรั้บสญัชาติไทยตามประกาศของคณะ
ปฏิวติัฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(4) คนต่างดา้วโดยผลของการถูกถอนสญัชาติตามประกาศ ของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 
337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515หรือตามกฎหมายอ่ืน 
คนต่างดา้วจะทาํงานใดท่ีรัฐมนตรีกาํหนดตามวรรคหน่ึงไดต่้อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

สาระสาํคญัในพระราชบญัญติัควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วมีดงัน้ี 
1) ลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างด้าว 

การควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วนั้น มีลกัษณะท่ีใช้รูปแบบของการกาํหนด
หา้มงานหรือวิชาชีพท่ีไม่ประสงคใ์ห้คนต่างดา้วทาํ โดยอาศยัเหตุผลทางดา้นภูมิปัญญาไทย ศิลปะ 
วฒันธรรม  ศาสนา  และความจาํเป็นทางเศรษฐกิจบางอยา่ง  ส่วนงานท่ีมิไดต้อ้งห้ามตามพระราช
กฤษฎีกาแนบทา้ยพระราชบญัญติัถือวา่ทาํได ้
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(1) ประเภทของงานท่ีหา้มมิใหค้นต่างดา้วทาํ 9 
งานท่ีหา้มมิใหค้นต่างดา้วทาํจะปรากฏในพระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพ

และวิชาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ  พ.ศ. 2522 10  การกาํหนดงานท่ีหา้มตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเป็น
งานท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํเพื่อการคา้หรือหารายได ้ และเป็นการหา้มโดยเดด็ขาดในทุกทอ้งท่ีใน
ราชอาณาจกัร 11 งานทั้งหมดท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํมี 39 อาชีพ แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

(1.1) งานบริการ  ไดแ้ก่ 
1) งานก่ออิฐ งานช่างไม ้ งานก่อสร้างอ่ืนๆ 
2) งานขบัข่ียานยนตห์รืองานขบัข่ียานพาหนะท่ีไม่ใชเ้คร่ืองจกัรหรือ

เคร่ืองกล ยกเวน้งานขบัข่ีเคร่ืองบินระหวา่งประเทศ 
3) งานขายทอดตลาด 
4) งานควบคุม  ตรวจสอบ  หรือใหบ้ริการทางบญัชี  ยกเวน้งาน

ตรวจสอบภายในเป็นคร้ังคราว 
5) งานตดัผม  งานดดัผม  หรืองานเสริมสวย 
6) งานนายหนา้หรืองานตวัแทน ยกเวน้งานนายหนา้ หรืองานตวัแทน

ในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
7) งานในวิชาชีพวิศวกรรม  สาขาวิศวกรรมโยธาเก่ียวกบังานออกแบบ

และคาํนวณ จดัระบบ วิจยัวางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือ  ใหค้าํแนะนาํ ทั้งน้ีไม่รวม
งานท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญพิเศษ 

8) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกบังานออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคา อาํนวยการก่อสร้าง หรือใหค้าํแนะนาํ 

9) งานมคัคุเทศกห์รืองานจดันาํเท่ียว 
10) งานเสมียน พนกังาน หรืองานเลขานุการ 
11) งานใหบ้ริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี 

(1.2)  งานเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยและศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
1) งานแกะสลกัไม ้
2) งานทอผา้ดว้ยมือ 
3) งานทอเส่ือหรือทาํเคร่ืองใชด้ว้ยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยือ่ไมไ้ผ ่

                                                 
9 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว. พ.ศ. 2521,  มาตรา 6. 
10 บญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ พ.ศ.2522. 
11  พระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวชิาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ. พ.ศ. 2522, มาตรา 4. 
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4) งานทาํกระดาษสาดว้ยมือ 
5) งานทาํเคร่ืองเงิน 
6) งานทาํเคร่ืองดนตรีไทย 
7) งานทาํเคร่ืองถม 
8) งานทาํเคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน หรือเคร่ืองนาก 
9) งานทาํเคร่ืองลงหิน 
10) งานทาํตุก๊ตาไทย 
11) งานทาํผลิตภณัฑท์อผา้ไหมดว้ยมือ 
12) งานทาํมีด 
13) งานทาํร่มกระดาษหรือผา้ 
14) งานประดิษฐเ์คร่ืองแต่งกาย 
15) งานป้ันหรือทาํเคร่ืองป้ันดินเผา 
16) งานมวนบุหร่ีดว้ยมือ 
17) งานสาวและบิดเกลียวไหมดว้ยมือ 

(1.3)  งานเก่ียวกบัศาสนา  ไดแ้ก่ 
1) งานทาํบาตร 
2) งานทาํพระพทุธรูป 

(1.4)  งานอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
1) งานกสิกรรม งานเล้ียงสตัว ์งานป่าไมห้รืองานประมง ยกเวน้งานท่ีใช้

ความชาํนาญงานเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงเฉพาะการ
ประมงทะเล 12 

2)  งานกรรมกร ยกเวน้งานกรรมกรในเรือประมงตาม (2)   13 
3) งานขายของหนา้ร้าน 
4) งานเจียระไนหรือขดัเพชรหรือพลอย 
5) งานทาํท่ีนอนหรือผา้ห่มนวม 
6) งานทาํรองเทา้ 
7) งานทาํหมวก 
8) งานแร่ขายสินคา้ 

                                                 
12 แหล่งเดิม. 
13 พระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวชิาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2536. 
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9) งานเรียงตวัพมิพอ์กัษรไทยดว้ยมือ 
(2) งานท่ีมิไดห้า้มคนต่างดา้วทาํ คนต่างดา้วยอ่มทาํไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บอนุญาต คนต่าง

ดา้วจะเขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรไทยได ้  กต่็อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีหรือเจา้พนกังาน
ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 14    การพจิารณาออกใบอนุญาตโดยเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจนั้น  ตอ้งอาศยัระเบียบ
กรมการจดัหางานวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงานของคนต่างดา้ว  พ.ศ. 2537  
หรือในกรณีบุคคลท่ีประสงคจ์ะจา้งคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานยืน่คาํขอรับใบอนุญาตแทนคนต่างดา้ว 
ซ่ึงในกรณีน้ีอธิบดีหรือเจา้พนกังานท่ีอธิบดีมอบหมายจะออกใบอนุญาตใหแ้ก่คนต่างดา้วได ้  ก็
ต่อเม่ือคนต่างดา้วไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้   15      ทั้งน้ี คนต่างดา้วนั้นตอ้งมีถ่ินมีอยูใ่น
ราชอาณาจกัรหรือไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายคนเขา้เมือง  
กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นคนต่างดา้วประเภทไดรั้บ Immigration Visa หรือ Non – Immigration Visa 

ไม่ใช่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในฐานะนกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางผา่น และไม่เป็นบุคคลท่ีขาด
คุณสมบติั หรือตอ้งหา้มตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา   16  ซ่ึงเง่ือนไข
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1) มีความรู้และความสามารถในการทาํงานตามท่ีขอรับใบอนุญาต 
2) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
3) ไม่เป็นผูเ้จบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะ

ปรากฏอาการอนัเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรงหรือโรคพิษสุรา
เร้ือรัง 

4) ไม่เคยต้องโทษจาํคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง หรือ
กฎหมาย วา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 17  

(3) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ยอ่มไดรั้บใบอนุญาตง่ายข้ึน ประเทศ
ไทยตอ้งการให้คนต่างดา้วเขา้มาลงทุนในประเทศ ก็จาํเป็นตอ้งมีกฎหมายท่ีสร้างแรงจูงใจให้คน
ต่างดา้วเขา้มาลงทุน ซ่ึงคนต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้มาลงทุนในประเทศไทยนั้น ก็จะตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานเช่นกนั โดยให้ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดี

                                                 
14 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว.  พ.ศ. 2521,  มาตรา 7. 
15 แหล่งเดิม. มาตรา 8. 
16 แหล่งเดิม. มาตรา 11. 
17  กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกาํหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มและ

เง่ือนไขของคนต่างดา้วซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทาํงาน,” 5 กมุภาพนัธ์ 2522, ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 96, ตอนท่ี 2. 
19 กมุภาพนัธ์ 2522. 
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มอบหมายภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีคนต่างดา้วนั้นเขา้มาในราชอาณาจกัร แต่ถา้คนต่างดา้วนั้นอยู่
ในราชอาณาจกัรแลว้ ระยะเวลา 30 วนั ให้นับแต่วนัท่ีทราบการไดรั้บอนุญาตเขา้ทาํงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน  ในระหวา่งรอรับใบอนุญาต  ใหผู้ย้ืน่คาํ
ขอทาํงานไปก่อนได ้ ทั้งน้ีเม่ืออธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดรั้บคาํขอแลว้ ให้ออก
ใบอนุญาตใหโ้ดยไม่ชกัชา้ 18 

(4) พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว ไม่ใช้บงัคบัแก่บุคคลบางประเภท
พระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 ไม่ใช้บังคบัแก่การปฏิบัติหน้าท่ีใน
ราชอาณาจกัรของคนต่างดา้ว เฉพาะในฐานะดงัต่อไปน้ี   19 

(4.1) บุคคลในคณะผูแ้ทนทางทูต 
(4.2) บุคคลในคณะผูแ้ทนทางกงสุล 
(4.3) ผูแ้ทนของประเทศสมาชิกและพนกังานขององคก์ารสหประชาชาติและ

ทบวง การชาํนญัพิเศษ 
(4.4) คนรับใชส่้วนตวัซ่ึงเดินทางจากต่างประเทศ เพื่อมาทาํงานประจาํอยูก่บั

บุคคลใน (1) หรือ (2) หรือ (3) 
(4.5) บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจ ตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทาํไวก้บั

รัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(4.6) บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา 

วฒันธรรม  ศิลปะ  การกีฬา  หรือกิจการอ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ีจะไดก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(4.7) บุคคลซ่ึงรัฐบาลอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจอยา่งหน่ึง 

อยา่งใด เหตุท่ีบุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีปลอดจากการบงัคบัใชข้องกฎหมายภายใน  กโ็ดยอาศยั
หลกักฎหมายวา่ดว้ยเอกสิทธิและความคุม้กนัทางการทูต  เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะเป็นตวัแทนของรัฐหรือในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของ องคก์ารระหวา่งประเทศ  เพือ่ประโยชน์ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี  กฎหมายภายในของรัฐท่ีบุคคลเหล่าน้ีเขา้ไปอยู ่จึงยกเวน้ไม่ใชบ้งัคบั แต่ทั้งน้ี การ
กาํหนดวา่บุคคลใดเป็นบุคคลในคณะผูแ้ทนทางการทูต บุคคลในคณะผูแ้ทนทางกงสุล กจ็ะตอ้ง
อาศยัหลกัเกณฑข์องอนุสญัญาวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961  และอนุสญัญาวา่ดว้ย
ความสมัพนัธ์ทางกงสุล ค.ศ.1963 มาเป็นแนวทาง ซ่ึงบุคคลในคณะผูแ้ทนทางการทูต 20    ไดแ้ก่ 

                                                 
18 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521, มาตรา 10. 
19 แหล่งเดิม. มาตรา 4. 
20 ชุมพร ปัจจุสานนท.์ กฎหมายระหว่างประเทศ. เอกสารการสอนชุดวชิา 41451 มหาวทิยาลยัสุโขทยั

ธรรมมาธิราช, หนา้ 206. 
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(1)  หวัหนา้คณะผูแ้ทน 
(2)  บุคคลในคณะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทูต 
(3)  บุคคลในคณะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรการและวิชาการ 
(4)  บุคคลในคณะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการ 
(5)  ครอบครัวของบุคคลในคณะผูแ้ทนทางการทูต 
(6)  คนรับใชส่้วนตวั 

ส่วนบุคคลในคณะผูแ้ทนทางกงสุล 21   ไดแ้ก่ 
(1) หวัหนา้สถานท่ีทาํการทางกงสุล 
(2) บุคคลในคณะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกงสุล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
(3) พนกังานฝ่ายกงสุล 
(4) ลูกจา้งฝ่ายกงสุล 
(5) บุคคลในคณะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการ 

นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลอีก 3 ประการ  ไดแ้ก่ 
(6) บุคคลซ่ึงรัฐบาลอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจอยา่ง

หน่ึงอยา่งใด 
(7) บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจ ตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทาํ

ไวก้บัรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(8) บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในการทางการ

ศึกษาวฒันธรรม  ศิลปะ  การกีฬา  หรือกิจการอ่ืน  ทั้งน้ี  ตามท่ีจะไดก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ซ่ึงไดแ้ก่ พระราชกฤษฎีกากาํหนดใหค้นต่างดา้วซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจบางประการใน
ราชอาณาจกัรไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 พ.ศ. 
2522 และฉบบัท่ีสอง พ.ศ.2528   โดยพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 1 นั้น กาํหนดใหค้นต่างดา้วท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจกัรไทยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีหรือภารกิจท่ีผูน้ั้นไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัน้ี หนา้ท่ีหรือภารกิจท่ี
ไดรั้บอนุญาต ไดแ้ก่ 

1) เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่รัฐบาลในการพฒันาการศึกษาของชาติ  
รวมทั้งการฝึกอบรมครูและอาจารย ์ การสอนนิสิตหรือนกัศึกษาในระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั
ของรัฐ 

                                                 
21 แหล่งเดิม. หนา้ 206. 

DPU



 

42 

2) เพื่อใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกสอนการกีฬาใหแ้ก่นกักีฬาตาม
ขอ้ตกลงกบัองคก์ารส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือเพ่ือเขา้ร่วมในการแข่งขนักีฬาใน
ราชอาณาจกัรเป็นเวลาไม่เกิน 30 วนั 

3) เพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรมหรือศิลปะโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

ส่วนพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 2  ไดเ้พ่ิมเติมการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือ
ภารกิจบางอยา่งท่ีไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 
เช่น หน้าท่ีหรือภารกิจท่ีมีข้ึนเพื่อดาํเนินการเก่ียวกับการจดัประชุม การจดัสัมมนา หรือการจดั
นิทรรศการ หรือเพื่อแสดงความเห็นหรือสาธิตในการประชุม สัมมนาหรือนิทรรศการ ทั้งน้ีเฉพาะ
ในกรณีท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูร่้วมจดัหรือไดรั้บทราบและมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 30 
วนั 

(5) คนต่างดา้วบางประเภททาํงานไดเ้ฉพาะงานบางประเภท  เท่าท่ีรัฐมนตรีจะได้
กาํหนด แต่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

คนต่างดา้วบางประเภทสามารถท่ีจะทาํงานไดเ้ฉพาะท่ีรัฐมนตรีกาํหนดเท่านั้น 
ซ่ึงคนต่างดา้วจะทาํงานประเภทน้ีได ้ กต่็อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย คนต่างดา้วประเภทน้ี   ไดแ้ก่ 

(5.1) คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศแต่ไดรั้บการผอ่นผนัใหป้ระกอบอาชีพแทนการ
เนรเทศหรืออยูใ่นระหวา่งรอการเนรเทศ 

(5.2) คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย
วา่ดว้ยคนเขา้เมืองและอยูร่ะหวา่งรอการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร 

(5.3) คนต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดรั้บสญัชาติไทยตามประกาศ
คณะปฏิวติัฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(5.4) คนต่างดา้วโดยผลของการถูกถอนสญัชาติตามประกาศของคณะปฏิวติั
ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน22 

ทั้งน้ีอาชีพท่ีใหค้นต่างดา้วตามมาตรา  12 ทาํได ้มี 27 อาชีพ 23   ไดแ้ก่ 
(1) งานช่างซ่อมจกัรยาน 
(2) งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ 

                                                 
22 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521, มาตรา 12. 
23กระทรวงมหาดไทย. (2522,11 พฤษภาคม). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กาํหนดงานทีใ่ห้คน 

ต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 ทาํได้. 
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(3) งานช่างประกอบและซ่อมตวัถงัรถ 
(4) งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสียรถ 
(5) งานช่างบดักรีโลหะแผน่ดว้ยมือ 
(6) งานช่างไมเ้คร่ืองเรือน 
(7) งานช่างไม ้ก่อสร้างอาคาร 
(8) งานเล่ือยไมใ้นโรงงานแปรรูปไม ้
(9) งานช่างปูน 
(10)  งานช่างทาสี 
(11)  งานช่างประกอบและซ่อมประตูหนา้ต่าง 
(12)  งานช่างติดตั้งมุง้ลวด 
(13)  งานช่างยอ้มผา้ 
(14)  งานช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ ยกเวน้การตดัเยบ็เส้ือผา้สตรี 
(15)  งานซกัรีดเส้ือผา้ 
(16)  งานทาํสวนผกัและผลไม ้
(17)  งานเล้ียงสตัว ์ยกเวน้งานเล้ียงไหม 
(18) งานขายปลีกสินคา้ท่ีมิใช่เวชภณัฑ ์  เคมีภณัฑ ์  เคร่ืองรับวิทย ุ  เคร่ืองรับ

โทรทศัน์  กลอ้งถ่ายภาพน่ิง  กลอ้งถ่ายภาพยนตร์  อาวธุปืนหรือวตัถุระเบิด และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมทั้งเคร่ืองอะไหล่ 

(19) งานขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
(20) งานผลิตอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
(21) งานช่างประกอบและซ่อมรองเทา้  
(22) งานช่างซ่อมนาฬิกา ปากกาและแวน่ตา 
(23) งานช่างลบัมีดและของมีคมอ่ืน ๆ 
(24) งานช่างทาํกรอบรูป 
(25) งานช่างเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินหรือเคร่ืองโลหะมีค่าอ่ืน ๆ 
(26) งานช่างทอถกัไหมพรมและทอผา้ดว้ยมือ  ยกเวน้งานทอผา้ไหม และงาน

ทาํผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเสน้ไหม 
(27) งานกรรมกร 
นอกจากน้ียงักฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดหา้มคนต่างดา้วทาํอีกหลายฉบบัเช่น 
(1) วิศวกร ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.2505 

DPU



 

44 

(2) สถาปนิก ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพสถาปนิก พ.ศ.2508 
(3) ทนายความ ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพทนายความ พ.ศ.2528 
(4) พนกังานนาํร่อง  ตามพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ.2456 
(5) ผูส้อบบญัชี ตามพระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ.2505 เป็นตน้ 

2)  กระบวนการขอใบอนุญาต 
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521  ไดก้าํหนดกระบวนการในการ

ขอใบอนุญาตไว ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของคนต่างดา้วท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประเภท คือ 
(1) การยืน่ขอใบอนุญาตแทนคนต่างดา้วตามมาตรา 8 ตามแบบ ตท.3 กฏกระทรวง 

ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2530 
(2) คนต่างดา้วยืน่คาํขอใบอนุญาตเองตามมาตรา  7  ตามแบบ ตท.2  กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2530 
(3) การยืน่คาํขอใบอนุญาตของคนต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  หรือคน

ต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานตามกฎหมายอ่ืน  ยืน่ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีเขา้มา
ภายในราชอาณาจกัรตามมาตรา 10 ตามแบบ ตท.1 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2530 

(4) การยืน่คาํขอใบอนุญาตของคนต่างดา้วตามมาตรา 12 ตามแบบ ตท.8 
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 5  พ.ศ.2530 

3) กระบวนการออกใบอนุญาต 
กระบวนการออกใบอนุญาตข้ึนอยูก่บัประเภทของใบอนุญาตและบุคคลท่ียืน่คาํขอ

ใบอนุญาต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กรณี คือ 
(1) กรณีการออกใบอนุญาตโดยบุคคลอ่ืนยืน่คาํขอใบอนุญาต  อธิบดีหรือเจา้

พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย จะออกใบอนุญาตได ้ต่อเม่ือคนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึง 
(1.1) หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา  

8  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมการจดัหางานวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงาน
ของคนต่างดา้ว พ.ศ.2537 

(1.2) กรณียืน่คาํขอตามมาตรา  8  ใบอนุญาตออกตามแบบ  ตท.4  โดยอธิบดี
เป็นคนออกใบอนุญาต 

(2) กรณีการออกใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีประสงคจ์ะเขา้มาทาํงานใน
ประเทศไทย  ซ่ึง 
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(2.1) หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา  
7 ให้เป็นไปตามระเบียบกรมการจดัหางานว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงาน
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2537 

(2.2) กรณียืน่คาํขอตามมาตรา 7 ใบอนุญาตออกตามแบบ  ตท.4  โดยอธิบดี
เป็นคนออกใบอนุญาต 

(2.3) กฎหมายกาํหนดลกัษณะและเง่ือนไขไวต้ามมาตรา 11 
(3) กรณีการออกใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  หรือ

คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานตามกฎหมายอ่ืน  อธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเม่ือไดรั้บคาํร้องแลว้ ตอ้งออกใบอนุญาตใหโ้ดยไม่ชกัชา้ 

(3.1) หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา 
10 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมการจดัหางานวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคาํขออนุญาตทาํงาน
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2537 

(3.2) กรณียืน่คาํขอตามมาตรา 10 ใบอนุญาตออกตามแบบ  ตท.4  โดยอธิบดี
เป็นคนออกใบอนุญาต 

(4) กรณีการออกใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วตามมาตรา 12 
(4.1) กรณียืน่คาํขอตามมาตรา 12 ใบอนุญาตออกตามแบบ  ตท.9  โดยอธิบดี

เป็นคนออกใบอนุญาต 
(4.2) กรณีใบอนุญาตชาํรุดในสาระสาํคญัหรือสูญหาย  ตอ้งขอรับใบแทน

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบการชาํรุดเสียหายตามแบบ ตท.6 
ในการออกใบอนุญาตทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา  7   มาตรา  8   และ

มาตรา  10 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521  นั้น  ระเบียบกรมการจดัหา
งานในเร่ืองพจิารณาคาํขอใบอนุญาตทาํงานของคนต่างดา้วไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไว ้
4 ขอ้ คือ 

(1) หลกัเกณฑค์วามจาํเป็นโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(2) หลกัเกณฑเ์ร่ืองการแยง่อาชีพคนไทย 
(3) หลกัเกณฑเ์ร่ืองความมัน่คงของชาติ 
(4) หลกัเกณฑเ์ร่ืองหลกัมนุษยธรรม 
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4) อายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 
โดยทัว่ไปใบอนุญาตมีอาย ุ 1 ปี นบัแต่วนัออกใบอนุญาตนั้น 24    การต่ออายุ

ใบอนุญาตกต่็อไดไ้ม่เกิน 1 ปี   25     ตามแบบ ตท.5 เวน้แต่ 
(1) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างด้าวท่ีเขา้มาทาํงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน ให้มีอายเุท่าระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาทาํงานตาม
กฎหมายนั้นๆ26 ส่วนการต่ออายใุบอนุญาตนั้น  ใหไ้ดรั้บการขยายระยะเวลาการทาํงานตามกฎหมาย
นั้น ใหผู้รั้บใบอนุญาตแจง้ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนั รับแต่วนัท่ีไดรั้บการขยายระยะเวลาและ
ใหน้ายทะเบียนจดแจง้การขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต  27  

(2) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างด้าวท่ีถูกเนรเทศ คนต่างด้าวท่ีเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองและอยูร่ะหว่างการส่งกลบั คน
ต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทย และคนต่างดา้วท่ีถูกถอนสัญชาติ  ให้มีอายุ
ตามท่ีอธิบดีหรือเจา้พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายกาํหนด  แต่ไม่เกิน  1  ปี นับแต่วนัออก
ใบอนุญาต28ส่วนการต่ออายใุบอนุญาตนั้น ใหต่้อไดค้ร้ังละ 1 ปี 29 ตามหลกัทัว่ไป 

(3) ใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัร
เป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง ให้มีอายเุท่าระยะเวลาท่ีคนต่างดา้วไดรั้บอนุญาต
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรในขณะออกใบอนุญาต30     ส่วนการต่ออายใุบอนุญาตนั้น ให้ต่ออายไุดไ้ม่
เกินระยะเวลาท่ีผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดรั้บการขยายระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 31  

(4) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างด้าว ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ เข้ามาอยู่ ใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองโดยไม่มีกาํหนดเวลาแน่นอน ให้มี
อาย ุ30 วนันบัแต่วนัออกใบอนุญาต 32   ส่วนการต่ออายใุบอนุญาตนั้น ใหต่้ออายไุดค้ร้ังละ 30 วนั 

                                                 
24 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว. พ.ศ. 2521,  มาตรา 13. 
25 แหล่งเดิม. มาตรา 15. 
26 แหล่งเดิม. มาตรา 13. 
27 แหล่งเดิม. มาตรา 14. 
28 แหล่งเดิม. มาตรา 13. 
29 แหล่งเดิม. มาตรา 15. 
30 แหล่งเดิม. มาตรา 13. 
31 แหล่งเดิม. มาตรา 15. 
32 แหล่งเดิม. มาตรา 13. 
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ยกเวน้กรณีท่ีคนต่างดา้วไดรั้บใบอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองเกิน 
30 วนั ใหต่้ออายเุท่าเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต แต่ไม่เกิน 1 ปี 33 

5) การใช้ใบอนุญาตของคนต่างด้าวและข้อกาํหนดของผู้รับคนต่างด้าวเข้าทาํงาน 
คนต่างดา้วผูรั้บใบอนุญาตทาํงานตอ้งทาํงานตามทอ้งท่ี  สถานท่ีและประเภทของ

งานตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน  ถา้จะเปล่ียนการทาํงาน  หรือ
เปล่ียนทอ้งท่ี  หรือสถานท่ีในการทาํงานใหแ้ตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้น ใบอนุญาต  จะทาํไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนดว้ย 34  โดยยืน่คาํช้ีแจงตามแบบ ตท.7 

ส่วนนายจา้งผูรั้บคนต่างดา้วเขา้ทาํงานนั้น  จะรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงานไดเ้ฉพาะคน
ต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาตทาํงานและตอ้งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขในการทาํงานตรงกบัท่ี
กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 35   นอกจากน้ีเม่ือรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงาน  หรือคนต่างดา้วยา้ยไปทาํงานใน
ทอ้งท่ีอ่ืน  หรือมีคนต่างดา้วออกจากงาน  นายจา้งผูรั้บคนต่างดา้วเขา้ทาํงานนั้นจะตอ้งแจง้ต่อนาย
ทะเบียนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีรับเขา้  ใหย้า้ยหรือออกจากงาน36    การแจง้ใหท้าํตามแบบ ตท.10 

6) การบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิการทาํงานของคนต่างด้าว 
การบริหารจดัการตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว  ใหรั้ฐมนตรีวา่การ

กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  ขณะเดียวกนักฎหมาย
กาํหนดใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ คณะกรรมการพิจารณาการทาํงานของคนต่างดา้วมี
หนา้ท่ีวนิิจฉยั  ใหค้าํแนะนาํหรือคาํปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเร่ืองต่างๆ 37  ดงัน้ี 

(1) การออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 (6)และมาตรา 6 
(2) การกาํหนดงานท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 12 
(3) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 16 
(4) การพิจารณาอุทธรณ์คาํสัง่ตามมาตรา 17 
(5) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะกรรมการน้ีประกอบด้วย ปลดักระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวง
มหาดไทยมอบหมายเป็นประธาน  ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
ผูแ้ทนกรมการปกครอง  ผูแ้ทนกรมตาํรวจ  ผูแ้ทนกรมประชาสงเคราะห์  ผูแ้ทนกรมอยัการ  ผูแ้ทน

                                                 
33 แหล่งเดิม. มาตรา 15. 
34 แหล่งเดิม. มาตรา 21. 
35 แหล่งเดิม. มาตรา 22. 
36 แหล่งเดิม. มาตรา 23. 
37 แหล่งเดิม. มาตรา 27. 
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กรมทะเบียนการคา้  ผูแ้ทนกรมการคา้ภายใน  ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการอ่ืนซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 3 คนเป็นกรรมการ  และผูแ้ทนกรมแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  38

โดยดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี  ซ่ึงรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 39 และพน้จากตาํแหน่งเม่ือถึงคราวตาม
วาระ  ตาย  ลาออก  หรือรัฐมนตรีใหอ้อก40 

ส่วนการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี อธิบดีหรือเจ้าพนักงานซ่ึงอธิบดี
มอบหมายนายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี อาํนาจดงัน้ี  41 

(1) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงรวมทั้งใหส่้งเอกสาร
หรือหลกัฐาน 

(2) เขา้ไปในสถานท่ีใดท่ีมีเหตุอนัสมควรสงสยัวา่มีคนต่างดา้วทาํงานในระหวา่ง
เวลาท่ีเช่ือไดว้า่มีการทาํงาน เพื่อตรวจสอบใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ีใหมี้อาํนาจ
สอบถามขอ้เทจ็จริง หรือเรียกเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ จากบุคคลท่ีรับผดิชอบหรือเก่ียวขอ้งซ่ึงอยู่
ในสถานท่ีดงักล่าวได ้  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีน้ี  ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีดงักล่าว  หรือ
บุคคลผูรั้บผดิชอบหรือเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีดงักล่าวอาํนวยความสะดวกตามสมควรดว้ย 

7)  การยืน่อุทธรณ์ 
การยื่นอุทธรณ์เป็นสิทธิของคนต่างดา้วท่ีถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาต  ซ่ึงคนต่าง

ดา้วมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ได ้กล่าวคือ  ในกรณีท่ีไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา 7 มาตรา 
8  มาตรา 10  มาตรา 12  หรือไม่ใหต่้ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 15  หรือไม่อนุญาตใหท้าํงานอ่ืน
หรือเปล่ียนทอ้งท่ีหรือสถานท่ีในการทาํงานตามมาตรา 21  คนต่างดา้วมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี  
โดยทาํเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีหรือเจา้พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  หรือนายทะเบียน  แลว้แต่
กรณีภายใน  30  วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบคาํสั่งไม่อนุญาต เม่ือไดรั้บอุทธรณ์แลว้  ให้ผูรั้บอุทธรณ์
นาํส่งคณะกรรมการภายใน 15  วนั  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีภายใน  
15  วนั  และใหรั้ฐมนตรีวินิจฉยัคาํอุทธรณ์ภายใน  30  วนั  คาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  ใน
กรณีท่ีอุทธรณ์คาํสัง่ไม่ใหต่้ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 15 นั้น ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิทาํงานไปพลางก่อน
ไดจ้นกวา่จะมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ของรัฐมนตรี 42 

                                                 
38 แหล่งเดิม. มาตรา 24. 
39 แหล่งเดิม. มาตรา 25. 
40 แหล่งเดิม. มาตรา 26. 
41 แหล่งเดิม. มาตรา 30. 
42 แหล่งเดิม. มาตรา 17. 
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8)  โทษ 
(1) คนต่างดา้วท่ีทาํงานในอาชีพหรือวิชาชีพโดยฝ่าฝืนพระราชกฤษ ฎีกาท่ีออกตาม

มาตรา 6  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับตั้งแต่  2,000  บาทถึง  100,000  บาท  หรือ 
ทั้งจาํทั้งปรับ43 

(2) คนต่างดา้วท่ีทาํงานโดยฝ่าฝืนมาตรา 7  คือ  คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มา
ทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน  ไปทาํงาน
ท่ีหา้มไวต้ามมาตรา 6  โดยมิไดรั้บอนุญาต  หรือคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราวเพื่อทาํงานจาํเป็นเร่งด่วนโดยไม่มีหนงัสือแจง้อธิบดีหรือเจา้พนกังาน  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ี
กาํหนดตามมาตรา 9 คือ  คนต่างดา้วตามมาตรา 7  และมาตรา 8  ไม่ปฏิบติัตามคาํรับรองท่ีวา่จะ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีหรือเจา้พนกังานกาํหนด  หรือทาํงานโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตหรือฝ่าฝืน
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา 12  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 44 

(3) คนต่างดา้วคนใดทาํงานโดยฝ่าฝืนมาตรา 10  คือ  คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตให้
เขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน มิได้
ยืน่คาํขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือเจา้พนกังานภายใน 30 วนั นบัแต่คนต่างดา้วเขา้มาอยูใ่น
ราชอาณาจกัรหรือมาตรา 18  คือ  คนต่างดา้วไม่มีใบอนุญาตอยูก่บัตวัหรืออยู ่ณ ท่ีทาํงานระหวา่ง
ทาํงาน  หรือมาตรา 20  คือ  คนต่างดา้วไม่ส่งมอบใบอนุญาตคืนแก่นายทะเบียนทอ้งท่ีภายใน 7 วนั  
นบัแต่เลิกทาํงาน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 45 

(4) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บใบอนุญาตคนใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 14  คือ  คนต่างดา้วท่ี
ไดรั้บอนุญาตขยายเวลา  ไม่แจง้ต่อนายทะเบียนภายใน  30  วนั  นบัแต่ไดรั้บการขยายเวลา  หรือ
มาตรา 19  คือคนต่างดา้วไม่ขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน  15  วนันบัแต่วนัท่ีทราบการ
ชาํรุดหรือเสียหาย ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  500  บาท46 

(5) คนต่างดา้วคนใดทาํงานเม่ือใบอนุญาตส้ินอายแุลว้โดยมิไดย้ืน่คาํขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายหุรือไดย้ืน่คาํขอแลว้แต่นายทะเบียนมีคาํสัง่ไม่อนุญาตใหต่้ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 15  และคนต่างดา้วผูน้ั้นมิไดอุ้ทธรณ์คาํสัง่ของนายทะเบียน  หรือไดอุ้ทธรณ์

                                                 
43 แหล่งเดิม. มาตรา 33. 
44 แหล่งเดิม. มาตรา 34. 
45 แหล่งเดิม. มาตรา 35. 
46 แหล่งเดิม. มาตรา 36. 
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แลแ้ต่รัฐมนตรีมีคาํวินิจฉยัไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 17  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 47 

(6) คนต่างดา้วท่ีไดรั้บใบอนุญาตคนใดฝ่าฝืนมาตรา 21 คือ คนต่างดา้วท่ีทาํงานอ่ืน
นอกจากงานท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือเปล่ียนทอ้งท่ีหรือสถานท่ีในการทาํงานใหแ้ตกต่างไปจากท่ี
กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ  48 

(7) บุคคลใดท่ีรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงานโดยฝ่าฝืนมาตรา 22  คือ  บุคคลท่ีรับคนต่าง
ดา้วท่ีไม่มีใบอนุญาตเขา้ทาํงาน  หรือรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงานท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขในการทาํงาน
แตกต่างจากท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน  3  ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 49 

(8) บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 23 คือ บุคคลท่ีรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงาน หรือใหค้นต่าง
ดา้วยา้ยไปทาํงานในทอ้งท่ีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต หรือมีคนต่างดา้วออกจากงานโดยไม่
แจง้ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วนั  นบัแต่วนัท่ีรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงาน  หรือใหย้า้ยหรืออกจากงาน
หรือมาตรา  42  คือ  บุคคลท่ีมีคนต่างดา้วทาํงานในธุรกิจของตนก่อนวนัท่ีประกาศของคณะปฏิวติั
ฉบบัท่ี 322  ลงวนัท่ี 13  ธนัวาคม  พ.ศ.2515  ใชบ้งัคบั  และยงัมิไดแ้จง้รายการเก่ียวกบัคนต่างดา้วท่ี
ทาํงานอยูก่บัตนตามขอ้ 35 แห่งประกาศของคณะปฏิวติัดงักล่าวจนถึงวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั แต่บุคคลน้ีไม่แจง้รายการดงักล่าวตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนดภายใน 45 วนั ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกิน  1,000  บาท 50 

(9) บุคคลใดไม่ปฏิบติัตามหนงัสือสอบถามหรือหนงัสือเรียก หรือไม่ยอมให้
ขอ้เทจ็จริงหรือไม่ส่งเอกสาร  หรือหลกัฐาน  หรือขดัขวาง  หรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่อธิบดี 
หรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  หรือนายทะเบียน  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามมาตรา 30 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท 51 

อน่ึง สาํหรับพระราชบญัญติัสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ.2499  นั้น  ไดมี้การ
ยกเลิกแลว้ตามพระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายบางฉบบัท่ีไม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ.2546 จะ

                                                 
47 แหล่งเดิม. มาตรา 37. 
48 แหล่งเดิม. มาตรา 38. 
49 แหล่งเดิม. มาตรา 39. 
50 แหล่งเดิม. มาตรา 40. 
51 แหล่งเดิม. มาตรา 41. 
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เห็นไดว้า่ไม่มีบทบญัญติัใดคุม้ครองการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการแก่คนต่างดา้วเลยโดย
จะนาํมาศึกษาในบทต่อไป 
3.3.2  กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองแรงงาน 

เน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยยงัไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนและการจดั
สวสัดิการของการทาํงานของคนต่างดา้วโดยเฉพาะดงันั้นตามหลกัสากล บุคคลต่างดา้วท่ีเขา้มา
ทาํงานในประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศไทยซ่ึงมี
ขอ้สาระสาํคญัดงัน้ี 

1) กาํหนดเวลาทาํงานปกติทุกประเภทไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนัและไม่เกิน 48 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์  เวน้แต่งานอนัตรายไม่เกิน 7 ชัว่โมงต่อวนัและไม่เกิน 42 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

2) ใหจ้ดัวนัหยดุประจาํสปัดาห์ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัต่อสปัดาห์ วนัหยดุตามประเพณีไม่
นอ้ยกวา่  13  วนัต่อปี  และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ 6 วนัทาํงานต่อปี  โดยวนัหยดุตาม
ประเพณีใหก้าํหนดจากวนัหยดุราชการประจาํปี วนัหยดุทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
แห่งทอ้งถ่ิน  ในกรณีลกัษณะงานไม่อาจหยดุตามประเพณีไดใ้หต้กลงกนัหยดุในวนัอ่ืนชดเชย หรือ
จ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุแทน 

3) ใหล้ากิจ  ลาเพื่อทาํหมนั  และลาเพื่อคลอดบุตร  และลาเพื่อรับราชการทหาร 
4) กาํหนดพิกดันํ้าหนกัขั้นสูงท่ีใหลู้กจา้งยก แบก หาม เพื่อคุม้ครองทั้งลูกจา้งชาย หญิง 

และเดก็ เป็นการสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 127 
5) ขยายการคุม้ครองแรงงานหญิง  โดยหา้มใชลู้กจา้งหญิงมีครรภท์าํงานท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสภาวะตั้งครรภ ์หา้มเลิกจา้งเพราะเหตุมีครรภ ์
6) ขยายอายขุั้นตํ่าของลูกจา้งเดก็จาก 13 ปีเป็น 15 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
7) การจา้งเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเป็นลูกจา้ง ตอ้งแจง้ต่อพนกังานตรวจแรงงานภายใน  15  

วนั  จดัทาํบนัทึกสภาพการจา้งกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกบ็ไว ้ ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการ และแจง้การส้ินสุดการจา้งต่อพนกังานตรวจแรงงานภายใน 7 วนั เพื่อใหท้ราบความ
เคล่ือนไหวของเดก็  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการคุม้ครองดูแลแรงงานเดก็ผูด้ว้ยโอกาส 

8) ใหลู้กจา้งเดก็มีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั หลงัจากทาํงานมาแลว้ไม่เกิน 4 
ชัว่โมง และใน 4 ชัว่โมงนั้นมีเวลาพกัตามท่ีนายจา้งกาํหนดเพ่ือใหเ้ดก็ไดมี้การพกัผอ่นเปล่ียน
อิริยาบถ ขณะท่ีกาํหนดเวลาพกัลูกจา้งทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงจะจดัเวลาพกัคร้ังเดียว
หลงัจากทาํงานมาแลว้ไม่เกิน 5 ชัว่โมงกไ็ด ้หรือ 
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จดัเป็นช่วง ๆ กไ็ดโ้ดยรวมเวลาพกัทุกช่วงแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  1  ชัว่โมง  เพื่อ
สอดคลอ้งกบัทางปฏิบติั 

9) หา้มมิใหลู้กจา้งเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีทาํงานในเวลาวกิาลเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดี หา้มทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุ และงานบางประเภทท่ีเป็นผลร้ายต่อเดก็ ขณะท่ี
ลูกจา้งทัว่ไปนายจา้งใหท้าํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุได ้ ถา้ลูกจา้งยนิยอม โดยมีชัว่โมง
ทาํงานไม่เกินกวา่กฎหมายกาํหนด เวน้งานบางประเภทท่ีนายจา้งสัง่ใหลู้กจา้งทาํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็น  แต่
หา้มใชลู้กจา้งทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุในงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยัของลูกจา้ง 

10) การคุม้ครองค่าตอบแทนในการทาํงานไดก้าํหนดประเภทของหน้ีท่ีนาํมาหกั
ค่าตอบแทนในการทาํงานได ้  และกาํหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือการดาํรงชีพของลูกจา้งไม่
นอ้ยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์ ของค่าจา้งในกรณีนายจา้งหยดุกิจการชัว่คราว 

11) ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการค่าจา้งใหมี้ขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิม  และ
ปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าใหม่โดยมีอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า 12 ระดบั คือ 

(1) อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าพื้นฐานซ่ึงคณะกรรมการค่าจา้งกาํหนดเพ่ือใชเ้ป็นพื้นฐาน
ในการกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า 

(2) อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าพื้นฐานซ่ึงคณะกรรมการค่าจา้งกาํหนดใหใ้ชเ้ฉพาะ
กิจการประเภทใดประเภทหน่ึง หรือทุกประเภท หรือในทอ้งถ่ินท่ีใดทอ้งถ่ินหน่ึงกไ็ด ้ ซ่ึงมีอตัราไม่
ตํ่ากวา่อตัราจา้งขั้นตํ่าพื้นฐาน  ถา้ไม่มีการกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าในทอ้งท่ีใดใหถื้ออตัราค่าจา้ง
ขั้นตํ่าพื้นฐานเป็นอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าของทอ้งท่ีนั้น 

12) กาํหนดใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสวสัดิการแรงงานซ่ึง
เป็นองคก์รระดบัชาติ เพื่อกาํหนดนโยบายสวสัดิการระดบัชาติ และใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการ
ประจาํสถานประกอบกิจการ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือกบันายจา้งเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ และควบคุมดูแลการจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง 

13) กาํหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยระดับชาติ เพื่อกําหนดทิศทางการ
บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและให้มีองค์กรเอกชน
ใหบ้ริการทางดา้นวิชาการ  และเทคนิคแก่สถานประกอบกิจการไดภ้ายใตก้ารควบคุมดูแลของรัฐ 

14) กาํหนดหา้มนายจา้งสัง่พกังานเพื่อสอบสวนความผดิของลูกจา้ง เวน้แต่มีขอ้บงัคบั
หรือขอ้ตกลงกาํหนดให้มีการสั่งพกังานได ้ แต่นายจา้งจะสั่งพกังานไดไ้ม่เกิน 7 วนั  และตอ้ง
จ่ายเงินในช่วงพกังานตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงไม่ตํ่ากวา่ 50 เปอร์เซ็นตข์องค่าจา้ง 

DPU



 

53 

15) กาํหนดอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจา้งเป็น 5 อตัรา  คือทาํงานครบ 120 วนัแต่ไม่ครบ 
1 ปี  ไดค้่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั  ทาํงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีได ้90 วนั  
ทาํงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีได ้180 วนั  ทาํงานครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปีได ้240 วนั  และทาํงาน
ครบ 10 ปีข้ึนไปได ้300 วนั เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนดทั้งน้ี
เพื่อใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งท่ีทาํงานมานานซ่ึงหาโอกาสท่ีจะหางานใหม่เป็นไปไดย้าก 

16) กาํหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษนอกเหนือจากค่าชดเชยปกติกรณีนายจา้งเลิก
จา้งเพราะปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  โดยลูกจา้ง
ตอ้งทาํงานมาครบ  6  ปีข้ึนไปและจ่ายค่าชดเชยพิเศษปีละไม่นอ้ยกว่า  15  วนั รวมแลว้ไม่เกิน 360 
วนั 

17) ใหก้ารคุม้ครองลูกจา้งกรณีนายจา้งยา้ยสถานท่ีประกอบกิจการไปตั้งทอ้งท่ีอ่ืนซ่ึงมี
ผลกระทบสําคญัต่อการดาํรงชีพตามปกติของลูกจา้งหรือครอบครัว โดยให้นายจา้งบอกกล่าว
ล่วงหน้าและให้ลูกจา้งบอกเลิกสัญญาจา้งไดถ้า้ไม่ประสงคจ์ะยา้ยตาม โดยมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย
พิเศษเป็นเงินช่วยเหลือ  50  เปอร์เซ็นตข์องค่าชดเชยปกติ 

18) จดัตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งโดยใหน้ายจา้งท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งเท่ากบัจาํนวนเงินสะสมท่ีหักจากค่าจา้งของลูกจา้งนาํส่งเขา้
กองทุน  เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างเม่ือส้ินสุดการจ้าง  เจตนารมณ์ในการจัดตั้ งกองทุนน้ีเพื่อสร้าง
หลกัประกนัในการทาํงาน ป้องกนัมิให้มีการยา้ยงานบ่อยคร้ังและเป็นการส่งเสริมระบบการออม
ทรัพยข์องลูกจา้ง 

19) หา้มเรียกเงินประกนัจากลูกจา้ง  เวน้แต่ลูกจา้งจะทาํงานเก่ียวกบัเงินและทรัพยสิ์น 
เพื่อป้องกนัมิใหน้ายจา้งแสวงหาประโยชน์จากลูกจา้งในทางมิชอบ 

20) กาํหนดใหบ้รรดาเงินตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานน้ี ท่ีนายจา้งคา้งจ่ายลูกจา้งและ
เงินสะสม  เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งเป็นหน้ีบุริมสิทธิลาํดับเดียวกับภาษีอากร  เพื่อ
คุม้ครองสิทธิของลูกลา้งในการไดรั้บชาํระหน้ีมิใหถู้กเจา้หน้ีในลาํดบัอ่ืนขอรับไปหมด 

21) การรับเหมาค่าแรง  ให้เจา้ของสถานท่ีประกอบกิจการและผูรั้บเหมาค่าแรงต่างมี
ฐานะเป็นนายจา้งของลูกจา้งท่ีผูท่ี้รับเหมาค่าแรงจดัหามา 

22) ถา้มีการเปล่ียนแปลงนายจา้ง ให้นายจา้งใหม่รับไปทั้งสิทธิและหนา้ท่ี ท่ีนายจา้ง
เดิมเคยมีต่อลูกจา้งทุกประการ  เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของลูกจา้งมิให้ถูกลดลงเน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงตวันายจา้ง 
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23) กาํหนดใหน้ายจา้งปฏิบติัต่อลูกจา้งตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย ์บรรพ 3  ลกัษณะ 6  ว่าดว้ยจา้งแรงงานดว้ยเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถช่วยเหลือทางคดีแก่
ลูกจา้งได ้

24) กาํหนดเง่ือนไขการบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือเลิกสัญญาท่ีไม่มีกาํหนดเวลา และถา้
นายจ้างเป็นฝ่ายบอกกล่าวล่วงหน้าจะตอ้งระบุเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาด้วยถา้ไม่ระบุไว้
นายจา้งจะยกเวน้ข้ึนอา้งในภายหลงัเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งไม่ได ้

25) กาํหนดให้นายจา้งปฏิบติัต่อลูกจา้งหญิงชายโดยเท่าเทียมกนั ในการจา้งงาน เวน้
แต่ลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบติัเช่นนั้นไดเ้พื่อสอดคลอ้งกบับทบญัญติัรัฐธรรมนูญท่ี
กาํหนดใหช้ายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

26) ห้ามนายจา้ง  หัวหน้างาน  ผูค้วบคุมงาน หรือผูต้รวจงานกระทาํการล่วงเกินทาง
เพศต่อลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงหรือเด็ก  เพื่อเป็นการปราบปรามมิให้บุคคลดงักล่าวใชอ้าํนาจในทางมิ
ชอบ  โดยการกล่าวถอ้ยคาํหยาบคาย  วิพากษว์ิจารณ์ทางเพศ 
ลวนลาม  ซ่ึงพฤติการณ์บางอยา่งไม่รุนแรงถึงขั้นอนาจารแต่ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัต่อลูกจา้งหญิง
และเดก็  

27) ปรับปรุงบทลงโทษจากเดิมท่ีกาํหนดอตัราโทษอตัราเดียวเป็นการกาํหนดโทษ
ตามความหนกัเบาของความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยมีอตัราโทษสูงสุด จาํคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่
เกิน  200,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ  และโทษตํ่าสุดไม่เกิน 5,000  บาท  และใหอ้ธิบดีกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว
มีอาํนาจเปรียบเทียบปรับการกระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานน้ีไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

อน่ึงในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานนอกจากจะกล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนแลว้ยงั
พดูถึงเร่ืองสวสัดิการความปลอดภยัและชีวอนามยัดว้ย โดยในเร่ืองของสวสัดิการนั้นไดใ้หค้วาม
คุม้ครองกบัลูกจา้งหลายกรณีส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการและความจาํเป็นในการ
ดาํรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั รถรับส่ง เคร่ืองแบบพนกังาน อาหารและสถานท่ี
รับประทานอาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล การใหค้าํปรึกษา การพกัผอ่นและกิจกรรมทาง
สงัคมเป็นตน้ 
 
3.2  มาตรการตามกฎหมายต่างประเทศ 

สาํหรับมาตรการตามกฎหมายของต่างประเทศจะเลือกศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการ
คุม้ครองการทาํงานของคนต่างดา้ว โดยเปรียบเทียบหลกักฎหมายของต่างประเทศใน 3 ประเทศคือ 
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ไตห้วนั สิงคโปร์และมาเลเชียซ่ึงเป็นประเทศในแถบเอเชีย และประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
เช่นเดียวกนัประเทศไทย ตามลาํดบัดงัน้ี 
3.2.1  ประเทศไต้หวนั 

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไตห้วนัทาํใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานอยา่งมาก  
โดยเฉพาะแรงงานประเภทไร้ฝีมือ การขาดแคลนแรงงานดงักล่าว จะมีมากในธุรกิจประเภท
วิศวกรรมโยธา และ โรงงานผลิตต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดแรงกดดนัจากภาคธุรกิจในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
โดยการเพิ่มค่าแรงใหแ้รงงานทอ้งถ่ินและในการกดดนัรัฐบาล ใหย้อมรับแรงงานต่างประเทศ 

สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหมี้การขาดแคลนแรงงานในไตห้วนัมาจากสาเหตุสาํคญั 3 ประการ52 
ประการแรกเกิดจากการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมของไตห้วนั และการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างการทาํงานในภาครัฐบาลเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมากประการท่ีสองเกิดจากการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีเปล่ียนไปของชาวไตห้วนั ทาํใหง้านท่ีค่อนขา้งเส่ียง และตอ้งใชแ้รงงาน
มากกลายเป็นงานท่ีไม่มีคนทาํอีกต่อไป และประการสุดทา้ยเป็นผลมาจากการพฒันาทางดา้นสงัคม 
เศรษฐกิจและแผนงานการวางแผนครอบครัวท่ีประสบผลสาํเร็จ ทาํใหอ้ตัราการเพ่ิมของประชากร
ไตห้วนัลดลง เป็นเหตุใหป้ระชากรท่ีจะเป็นกาํลงัแรงานลดลงไปดว้ย 

ในส่วนของการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานในไตห้วนัเป็นไปตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ท่ีบญัญติัวา่ “ เพื่อท่ีจะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องแรงงานและ
เกษตรกรและเพื่อพฒันาผลผลิตตลอดจนทกัษะในการทาํงาน รัฐจึงตอ้งตรากฎหมายและกาํหนด
นโยบายเพื่อท่ีจะใหค้วามคุม้ครองแรงงาน ” 

แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานท่ีไตห้วนัอยา่งผดิกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก
ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย 53  แรงงาน
เหล่าน้ีมกัรับจา้งทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมาก เช่น โรงงานทอผา้ 
นอกจากน้ีกรั็บจา้งเป็นกรรมกรก่อสร้าง แม่บา้นและคนรับใชซ่ึ้งลว้นเป็นอาชีพท่ีชาวไตห้วนัยคุ
ปัจจุบนัไม่นิยมทาํ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นงานระดบัตํ่าตอ้งตรากตรําร่างกาย และสภาพการทาํงานไม่
สะดวกสบาย อาทิ ตอ้งเผชิญอากาศร้อนอบอา้วและกล่ินอนัไม่พึงปรารถนาในโรงงาน เป็นตน้ แต่
บรรดาแรงงานต่างดา้วสามารถอดทนต่อสภาวะดงักล่าวได ้

รัฐบาลไตห้วนัไดเ้ห็นความสาํคญัของแรงงานต่างดา้ว จึงไดมี้การออกรัฐบญัญติับริการ
จา้งงาน (The Employment Service Act)ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวไดมี้การกาํหนดขั้นตอน เพื่อทาํให้
แรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิมกลายเป็นแรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายสาระสาํคญัของ
                                                 

52 “ไตห้วนั...ผา่ตดัปัญหาแรงงาน.” วารสารข่าวธุรกจิ.  หนา้ 19. 
53 แหล่งเดิม. หนา้ 22. 
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พระราชบญัญติับริการการจา้งงานกคื็อมีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงาน
ต่างดา้วและมีบทบญัญติัในการลงโทษผูก้ระทาํผดิกฎหมายไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัไดมี้การ
การจา้งงานกคื็อมีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานต่างดา้วและมี
บทบญัญติัในการลงโทษผูก้ระทาํผดิกฎหมายข้ึนมาอีกหลายฉบบั โดยอาศยัอาํนาจของ
พระราชบญัญติัดงักล่าวคือขอ้บงัคบัการออกอนุมติัและควบคุมการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Foreign 
National Employment Approval Issuance and Control Regulations) ขอ้บงัคบัการออกการอนุมติั
และควบคุมการอนุมติัองคก์รบริการการจา้งงานท่ีไม่ใช่ของรัฐบาล (Non-Governmental 
Employment Service Organization approval Issuance and Control Regulations) ขอ้บงัคบัการจ่าย
ค่าธรรมเนียมความมัน่คงของงาน (Employment Stabilization Fees Payment Regulations) 

จากบทบญัญติัของกฎหมายต่าง  ๆ  ดงักล่าว    ไดมี้การแบ่งแรงงานต่างดา้วในไตห้วนั
ออกเป็น 2 ประเภท 54  คือ  แรงงานใชฝี้มือ (ท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค) และแรงงานท่ีเป็นผูช้าํนาญทาง
อาชีพ (คนงานทางเทคนิค)   ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัค่าจา้งในเร่ืองของอตัราจา้งนั้นแรงงานต่าง
ดา้วจะไดรั้บค่าจา้งตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสญัญาจา้งงานแต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ค่าจา้งขั้นตํ่าของ
ไตห้วนั 55    นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งเป็นเงินเตม็จาํนวนแต่อาจหกัภาษีเงินไดแ้ละเบ้ียประกนักองทุน
ประกนัภยัแรงงาน และเบ้ียประกนัสุขภาพซ่ึงแรงงานต่างดา้วมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามกฎหมาย 

กฎหมายกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานต่างดา้วดงัต่อไปน้ี 
1) กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหมี้ท่ีอยูแ่ละจดัพาหนะสาํหรับการเดินทางไป-กลบัใน

การทาํงาน ใหแ้รงงานต่างดา้ว 
2) เวลาทาํงานปกติไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่โมง 
3) การทาํงานล่วงเวลาแรงงานต่างดา้วชายไม่เกินวนัละ 3 ชัว่โมงรวมกนัแลว้ไม่เกิน

เดือนละ 46 ชัว่โมง สาํหรับแรงงานต่างดา้วหญิงไม่เกินวนัละ 2 ชัว่โมงรวมกนัแลว้ไม่เกินเดือนละ 
24 ชัว่โมง ค่าทาํงานล่วงเวลา ชัว่โมงท่ี 1 กบั 2 ได ้1/3 เท่าของค่าจา้งปกติชัว่โมงท่ี 3 กบั 4 ได ้2/3
เท่าของค่าจา้งปกติ 

4) ค่าทาํงานในวนัหยดุ 2 เท่าของค่าจา้งปกติ 
5) วนัหยดุประจาํสปัดาห์ 1 วนั 
6) วนัหยดุตามประเพณี ตามท่ีทางการทอ้งถ่ินเป็นผูก้าํหนด ปีละ 14 วนั โดยไดรั้บ 

ค่าจา้ง 

                                                 
54 สมาคมกฎหมายแรงงาน. (2537, 29 พฤศจิกายน). การบังคบัใช้กฎหมายกบัปัญหาแรงงานอพยพ 

(สัมมนาทางวิชาการ). หนา้ 28. 
55 กระทรวงแรงงานละสวสัดิการสังคม. ข้อควรรู้เมื่อไปทาํงานไต้หวนั. หนา้ 4.  
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7) วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี อายงุาน 1 –3 ปี ไดห้ยดุ 7 วนั 
8) วนัลาป่วย ปีละไม่เกิน 30 วนัโดยไดรั้บค่าจา้งคร่ึงหน่ึงของค่าจา้งปกติ 
9) วนัลากิจปีละไม่เกิน 14 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
10) การลา ตอ้งลาล่วงหนา้ โดยแจง้ดว้ยวาจาหรือดว้ยหนงัสือต่อนายจา้ง 

หากไดรั้บอนุญาตจากการทางการไตห้วนั นายจา้งสามารถขยายเวลาทาํงาน
ล่วงเวลาไดไ้ม่เกินวนัละ 4 ชัว่โมงแต่ชัว่โมงทาํงานล่วงเวลาของแรงงานต่างดา้วชายรวมกนัแลว้ไม่
เกินเดือนละ 46 ชัว่โมง สาํหรับแรงงานต่างดา้วหญิง ไม่เกินเดือนละ 32 ชัว่โมง 

ลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วในไตห้วนั มีดงัน้ีคือ 
1) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการทาํงานของคนต่างด้าวของประเทศไต้หวนัประกอบด้วย 

(1)  กฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานในการทาํงาน (Labour Standards Law)  
กฎหมายแรงงานฉบบัน้ีตราข้ึนเม่ือ ค.ศ.1984 เป็นกฎหมายท่ีมีความสาํคญัและ

เป็นกฎหมายหลกัของกฎหมายแรงงานไตห้วนัท่ีไดก้าํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัลูกจา้ง  การทาํสญัญา
จา้ง ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ชัว่โมงการทาํงาน การจา้งแรงงานหญิงและเดก็ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
นายจา้ง ลูกจา้ง สิทธิท่ีจะไดรั้บค่าทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 
การเลิกจา้ง การกาํหนดชัว่โมงการทาํงานท่ีไม่เป็นธรรม กาบงัคบัคนงาน รวมถึงการใหบ้าํนาญเม่ือ
ออกจากงาน 

(2)  พระราชบญัญติับริการจา้งงาน (The Employment Service Act) ประกาศใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 1992 

การจา้งคนงานต่างดา้วกถู็กกาํหนดข้ึนโดยกฎหมายฉบบัน้ีเช่นกนัและถือเป็น
กฎหมาย แรงงานแม่บทในการควบคุมแรงงานต่างดา้วในไตห้วนั กล่าวคือ คนงานต่างดา้วอาจ
ไดรั้บการจา้งงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ จะตอ้งไม่เป็นการแยง่โอกาสการทาํงานของแรงงานไตห้วนั
หรือมีเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และต่อความมัน่คงของ
ไตห้วนั 

2)  ระบบการอนุมัต ิ
แรงงานต่างดา้วท่ีตอ้งการทาํงานในไตห้วนั  จะตอ้งขออนุมติัต่อรัฐบาลก่อนท่ีจะเขา้

ประเทศ และจะตอ้งไดรั้บการจา้งงานจากนายจา้งไตห้วนัเสียก่อน 
3) ระยะเวลาการจ้าง 

กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดก้าํหนดระยะเวลาท่ีจา้งแรงงานต่างดา้วไดไ้ม่เกิน 2 ปี และ
อาจขยายเวลาไดอี้ก 1 ปี ถา้จาํเป็น สิทธิการเปล่ียนแปลงงานหรือนายจา้งแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจะ
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เปล่ียนแปลงหรือนายจา้งไม่ไดอ้ตัราค่าจา้งแรงงานต่างดา้วจะไดรั้บค่าจา้งตามท่ีไดต้กลงไวใ้น
สญัญาจา้งงาน แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ค่าจา้งของไตห้วนั 

4) งานทีอ่นุญาตให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทาํ56  ได้แก่ 
(1) คนทาํงานบา้น 
(2) งานท่ีทางการเห็นวา่จาํเป็นสาํหรับการฟ้ืนฟ ู
(3) งานอ่ืนๆท่ีทางการเห็นวา่จาํเป็นเพราะคนงานไตห้วนัทาํไม่ได ้
รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกองทุนพิเศษข้ึนและนายจา้งท่ีวา่จา้งคนงาน 3 ประเภทน้ีจะตอ้ง

จ่ายเงินเรียกวา่ Employment Stabilization Fee เขา้กองทุนเพื่อนาํไปส่งเสริมการจา้งงานในประเทศ
ถา้นายจา้งไม่นาํเงินเขา้กองทุนอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาต ใหว้า่จา้งแรงงานต่างดา้ว 

นายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายในการควบคุมตวัของคนงานท่ีถูก
ทางการส่งตวักลบัประเทศ 

นายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการทาํพิธีศพใหก้บัคนงานท่ีเสียชีวิต  ระหวา่ง
การจา้งงาน 

เงินท่ีจ่าย Employment Stabilization Fee ตอ้งเพียงพอจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายขา้งตน้ 
ถา้นายจา้งเพกิเฉยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่พอ แมไ้ดรั้บการแจง้ใหท้ราบอยา่งเป็นทางการแลว้ ให้
เจา้หนา้ท่ีฟ้องต่อศาลเพ่ือบงัคบัใหน้ายจา้งชดใชเ้งินดงักล่าว 

การตรวจแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  กาํหนดใหน้ายจา้งจดัทาํทะเบียนรายช่ือ
แรงงานต่างดา้วเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ มีอาํนาจท่ีจะส่งบุคคลใดของพวกตน 
พร้อมกบัหนงัสือรับรองอยา่งถูกตอ้ง ไปตรวจยงัสถานท่ีท่ีทาํงานท่ีพบวา่แรงงานต่างดา้วทาํงานอยู่
ไม่วา่เวลาใดๆ และสามารถขอตรวจบญัชีรายช่ือแรงงานต่างดา้วไดทุ้กเม่ือ รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกองทุน
พิเศษข้ึนและนายท่ีวา่จา้งคนงาน 3 ประเภทน้ี จะตอ้งจ่ายเงินเรียกวา่ Employment Stabilization Fee 
เขา้กองทุนเพือ่นาํไปส่งเสริมการจา้งงานในประเทศ ถา้นายจา้งไม่นาํเงินเขา้กองทุนอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจ้า้งแรงงานต่างดา้ว 

นายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเดินทางและค่าใชจ่้ายในการควบคุมตวัของคนงานท่ีถูก
ส่งกลบัไปประเทศ  นายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีศพ  ใหค้นงานท่ีเสียชีวิตระหวา่ง
การจา้งงาน เงินท่ีจ่าย Employment Stabilization Fee ตอ้งเพียงพอครอบคลุมค่าใชจ่้ายขา้งตน้ ถา้
นายจา้งเพิกเฉยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่พอ แมจ้ะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบอยา่งเป็นทางการแลว้ให้
เจา้หนา้ท่ีฟ้องศาลเพื่อบงัคบัใหน้ายจา้งชดเชยเงินดงักล่าว 
                                                 

56 สุภางค ์ จนัทวานิช. (2544).  ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั
ผลกระทบจากเศรษฐกจิถดถอยในปลายทศวรรษที ่90.  หนา้ 78. 
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5) ข้อกาํหนด และบทลงโทษ 
นายจา้งท่ีฝ่าฝืน  โดยการจา้งงานแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  จะตอ้งไดรั้บโทษ

จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน กกัขงั และ/หรือ ปรับไม่เกิน NT$ 90,000    ในกรณีท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว
เพียงคนเดียว และจาํคุกไม่เกิน 3 ปี 57 กกัขงั และ/หรือ ปรับไม่เกิน NT$ 300,000 ในกรณีท่ีมีการจา้ง
แรงงานต่างดา้วมากกวา่ 1 คน 

ส่วนแรงงานต่างดา้วท่ีทาํงานในไตห้วนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐบาล จะไดรั้บโทษปรับ NT$ 3,000 ถึง 30,000 

ประเทศไตห้วนั  แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานท่ีไตห้วนัอยา่งผดิกฎหมาย ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
และไทย แรงงานเหล่าน้ีมกัรับจา้งทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมาก เช่น 
โรงงานทอผา้ นอกจากน้ีกรั็บจา้งเป็นกรรมกรก่อสร้าง แม่บา้นและคนรับใช ้ ซ่ึงลว้นเป็นอาชีพท่ี
ชาวไตห้วนัยคุปัจจุบนัไม่นิยมทาํ  เน่ืองจากเห็นวา่เป็นงานระดบัตํ่าตอ้งตรากตรําร่างกาย และสภาพ
การทาํงานไม่สะดวกสบาย อาทิ ตอ้งเผชิญอากาศร้อน อบอา้ว และกล่ินอนัไม่พึงปรารถนาใน
โรงงาน เป็นตน้ แต่บรรดาแรงงานต่างดา้วสามารถอดทนต่อสภาวะดงักล่าวได ้

การดาํเนินมาตรการต่อแรงงานต่างดา้ว นอกจากแต่ละประเทศจะกาํหนดกฎหมาย 
ระเบียบแนวปฏิบติั รวมทั้งเง่ือนไขต่างๆ ในการควบคุมแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้ไปทาํงานในประเทศ
ของตน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหา ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การมัน่คง และสุขภาพอนามยั
แลว้ ยงัไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมแรงงานต่างดา้วไวด้ว้ย 

ประเทศไตห้วนั  มีจาํนวนประชากร 21.48 ลา้นคน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไตห้วนัทาํให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างมากโดยเฉพาะแรงงานประเภทไร้ฝีมือ การขาด
แคลนแรงงานดงักล่าวจะมีมากในธุรกิจประเภทวศิวกรรมโยธาและโรงงานผลิตต่างๆ ทาํใหเ้กิดแรง
กดดนัจากภาคธุรกิจในการแกปั้ญหาดงักล่าว  โดยการเพิ่มค่าแรงให้แรงงานทอ้งถ่ิน และในการ
กดดัน รัฐบาลให้ยอมรับแรงงานต่างประเทศ สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ไตห้วนัมาจากสาเหตุสาํคญั 3 ประการ ประการแรกเกิดจากการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม
ของไตห้วนั และการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างการทาํงานในภาครัฐบาลเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก 
ประการท่ีสองเกิดจากการเปล่ียนแปลง วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีเปล่ียนไปของชาวไตห้วนั ทาํให้
งานท่ีค่อนขา้งเส่ียงและตอ้งใชแ้รงงานมากกลายเป็นงานท่ีไม่มีคนทาํอีกต่อไป และประการสุดทา้ย
เป็นผลมาจากการพฒันาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และแผนงานการวางแผนครอบครัวท่ีประสบ
ผลสําเร็จ ทาํให้อตัราการเพ่ิมของประชากรไตห้วนัลดลง เป็นเหตุให้ประชากรท่ีจะเป็นกาํลงั
                                                 

57 สุภางค ์ จนัทวานิช. แหล่งเดิม. หนา้ 79-80. 
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แรงงานลดลงไปดว้ยการดาํเนินมาตรการต่อแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย กาํหนดให้นายจา้งจดัทาํ
ทะเบียนรายช่ือแรงงานต่างดา้วโดยมีการนิรโทษกรรม เป็นคร้ังคราว 

ตามกฎหมายการจา้งงานของทางการไตห้วนั มาตราท่ี 49 วรรค 2 กาํหนดว่าคนงาน
ต่างชาติสามารถทาํงานในไตห้วนัไดต้ามสัญญาจา้ง ซ่ึงจะมีอายุสัญญาคร้ังละไม่เกิน 1 ปี และ
สามารถต่อสัญญาจา้งงานไดอี้ก 1 ปี รวมระยะเวลาสัญญาจา้งงานโดยตลอดตอ้งไม่เกิน 2 ปี58  และ
ในมาตราท่ี 54 ของกฎหมายฉบบัเดียวกนัน้ี กาํหนดว่าคนงานต่างชาติท่ีถูกทางการเพิกถอน
ใบอนุญาตทาํงานเม่ือความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้ง ลูกจา้งส้ินสุดลง หรือทาํงานครบสัญญาเม่ือ
ส่งกลบัประเทศเดิมของตนแลว้คนงานผูน้ั้นจะเขา้มาทาํงานในไตห้วนัอีกไม่ได้59 โดยสรุปคือ 
คนงานกลุ่มท่ีทาํงานไม่ครบสัญญาจา้งถูกส่งกลบัหรือมีปัญหากบันายจา้งจนขาดความเป็นนายจา้ง 
ลูกจา้ง แมจ้ะอยูใ่นไตห้วนัไม่ถึง 2 ปี ก็ไม่มีสิทธิเขา้ไปทาํงานไตห้วนัเป็นรอบท่ีสอง และคนงาน
กลุ่มท่ีทาํงานจนครบสัญญาจา้ง 2 ปี ก็เช่นเดียวกนั ส่วนวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดให้คนงานต่างชาติ
ทาํงานในไตห้วนัไม่เกิน 2 ปี เพราะทางการไตห้วนัเกรงว่าหากให้คนงานต่างชาติตั้งรกรากใน
ไตห้วนัโดยอาศยักฎหมายของไตห้วนัท่ีกาํหนดให้คนต่างชาติท่ีทาํงานในไตห้วนัเกิน 2 ปี เพราะ
ทางการไตห้วนัเกรงว่า หากให้คนงานต่างชาติอยู่ในไตห้วนัเป็นเวลานานอย่างต่อเน่ือง จะทาํให้
คนงานต่างชาติตั้งรกรากในไตห้วนั โดยอาศยักฎหมายของไตห้วนัท่ีกาํหนดใหค้นต่างชาติท่ีทาํงาน
ในไตห้วนัเกิน 5 ปี ข้ึนไปสามารถขอสิทธิยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูถ่าวรหรือขอโอนสัญชาติเป็นพลเมือง
ไตห้วนัได ้

งานทีอ่นุญาตให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทาํ 
งานท่ีรัฐบาลไตห้วนัอนุญาตใหร้งงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํ60   ไดแ้ก่ 
1) งานอุตสาหกรรม 3 D  ไดแ้ก่ 

(1) Dirty  (สกปรก) 
(2) Dangerous  (อนัตราย) 
(3) Difficult  (ยากลาํบาก) 

                                                 
58 สุภางค ์ จนัทวานิช. แหล่งเดิม. หนา้ 78. 
59 สุภางค ์ จนัทวานิช. แหล่งเดิม. หนา้ 79. 
60 Ching-Lung Tsay. (1996 May).  “Laber Flows from Southeast Asia to Taiwan : With Special 

Reference to Thai Workers,” Organized by the Asian Research Center for Migration (ARCM), Institute of 
Asian Studies (LAS), Chulalongkorn University Sponsored by the Ministry of Labor And Social Welfare and 
the Thailand Research Fund, Address at the Empress Hotel, 23.24, p.10. 
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โดยไดรั้บอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วมากถึง 35 เปอร์เซ็นตข์องแรงงานในทอ้งถ่ิน 
ทั้งหมด 

2) งานบริษทัอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีปฏิบติัการส่งออก 3 พื้นท่ี โดยไดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วภายใตส้ญัญา คือ 30 เปอร์เซ็นตข์องแรงงานในทอ้งถ่ิน 

3) งานท่ีเป็นโครงการการลงทุนการผลิตใหญ่ ๆ และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
ก่อสร้างโรงเรียน หรือโรงพยาบาล โดยไดรั้บอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วถึงคร่ึงหน่ึงของการจา้ง
แรงงานในทอ้งถ่ิน 

4) งานบริษทัใหญ่ ๆ ท่ีดาํเนินการในโครงการก่อสร้างใหญ่ในภาครัฐ 
5) งานอุตสาหกรรมประมง 
6) งานบริการในบา้นเรือนท่ีมีสมาชิกพิการหรือบกพร่องอยา่งนอ้ย 1 คน 
7) งานบริการในบา้นเรือน ท่ีครอบครัวมีพอ่แม่ทาํงาน และบุตรอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
8) งานบริการในสถาบนัดูแลพกัฟ้ืน 
การจ่ายค่าธรรมเนียม 
นายจา้งท่ีจา้งแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ  รวมทั้งแรงงานต่างดา้ว และรัฐบาลจะตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมเขา้ “ กองทุนประกนัภยัแรงงาน และประกนัสุขภาพ” ดงัน้ี 
อตัราเบ้ียประกนั 
1) กองทุนประกนัภยัแรงงาน เท่ากบัร้อยละ 6.5 ของค่าจา้งโดยนายจา้งจ่ายร้อยละ 

70 รัฐบาลไตห้วนัจ่ายร้อยละ 10 และแรงงานต่างดา้วจ่ายสมทบ ร้อยละ 20 
2) กองทุนประกนัสุขภาพ เท่ากบัร้อยละ 4.25 ของค่าจา้ง โดยนายจา้งจ่ายร้อยละ 

60 รัฐบาลไตห้วนัจ่ายร้อยละ 10 และแรงงานต่างดา้วจ่ายสมทบ ร้อยละ 30  
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ท่ีแรงงานต่างดา้วตอ้งรับผดิชอบเอง 
1) ค่าลงทะเบียน NT$30-200   ต่อการรักษา 1 คร้ัง 
2) ทุกคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาท่ีคลินิก (คนไขน้อก) ตอ้งจ่ายค่ารักษาเอง NT$50 
3) ถา้ตอ้งนอนพกัรักษาในโรงพยาบาล (คนไขใ้น) ตอ้งจ่ายค่ารักษาตามประเภท

ของหอ้งพกั (ซ่ึงแบ่งเป็นหอ้งพกัสาํหรับโรคฉบัพลนัและเร้ือรัง) และจาํนวนวนัท่ีนอนพกัรักษา 
สิทธิและผลประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากกองทุนประกนัภยัแรงงานและประกนัสุขภาพฯ 
1) เม่ือเจบ็ป่วยจะไดรั้บการรักษาฟรี ยกเวน้ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีแรงงานต่างดา้วตอ้ง

รับผดิชอบเอง 
2) หากตอ้งสูญเสียอวยัวะจากการทาํงาน จะไดเ้งินทดแทน โดยจาํนวนเงินทดแทน

ท่ีจะไดรั้บเป็นไปตามการวนิิจฉยัของแพทย ์
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3) หากเสียชีวิตจะไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าทาํศพ เท่ากบัค่าจา้ง 5 เดือนและเงิน
ทดแทน ดงัน้ี 

(1) กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะไดเ้งินทดแทนตามอายกุารเขา้กองทุน 
(2) เขา้กองทุนไม่ครบ 1 ปี ไดรั้บเงินทดแทนเท่ากบัค่าจา้ง 10 เดือน 
(3) เขา้กองทุนเกิน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ไดรั้บเงินทดแทนเท่ากบัค่าจา้ง 20 เดือน 
(4) เขา้กองทุนเกิน 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ไดรั้บเงินทดแทนเท่ากบัค่าจา้ง 40 เดือน 

 
3.2.2  สาธารณรัฐสิงคโปร์  

จากเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีท่ีผ่านของสิงคโปร์ ทาํให้เกิด
ภาวะการขาดแคลนแรงงานเป็นจาํนวนมาก จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเขา้แรงงานต่างดา้ว เพื่อแทนท่ี
แรงงานท่ีขาดแคลน ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปร์ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของแรงงานต่างดา้ว ดงักล่าวมีส่วน
ช่วยทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจของสิงคโปร์เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

รัฐบาลสิงคโปร์ไดมี้การปรับปรุงนโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาชัว่คราวอยา่ง
เคร่งครัด61 ไดมี้การจดัหาแรงงานต่างดา้วให้เหมาะสมตามความจาํเป็นของการปรับเปล่ียนทาง
เศรษฐกิจ นายจา้งไดรั้บอนุญาตให้นาํเขา้แรงงานต่างดา้วไดเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี โดยตอ้งมีการทาํ
สัญญาจา้งงาน และมีขอ้หา้มไม่ใหแ้รงงานต่างดา้วดงักล่าวนาํครอบครัวเขา้มาในสิงคโปร์ ถึงแมว้่า
ความจาํเป็นในการนาํเขา้แรงงานต่างดา้ว จะเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั แต่นโยบายส่วนใหญ่ของ
รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยงัคงเป็นไปในแนวการจดัการ ท่ีจะทาํให้แรงงานต่างดา้วเป็นแรงงานประเภท
ชัว่คราวเท่านั้น สังเกตไดจ้ากการออกใบอนุญาตให้ทาํงานสําหรับแรงงานต่างดา้วจะมีกาํหนด
ระยะเวลา 2 ปี แต่ก็สามารถขยายระยะเวลาได ้และยงัมีการจาํกดัไม่ใหแ้รงงานต่างดว้ยแต่งงานกบั
ชาวสิงคโปร์ หรือจาํกดัการมีครอบครัว มีการกาํหนดมาตรการเพ่ือควบคุมจาํนวนประชากรของ
แรงงานต่างดว้ย 2 มาตรการ คือ การตั้งขอ้บงัคบัจดัเก็บภาษีรายเดือน และมาตรการ ไม่ให้ความ
อิสระแก่แรงงานต่างดา้ว แต่อย่างไรก็ตามจาํนวนแรงงาตต่างดา้วในสิงคโปร์ก็ยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในสิงคโปร์  

การเขา้ไปทาํงานในสิงคโปร์ของแรงงานต่างดา้วมีอยู ่3 แบบ คือ การเขา้ไปทาํงานโดย
ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตการทาํงานและมีการทาํสญัญาจา้งงานกบันายจา้งและการเขา้ไปทาํงานโดย

                                                 
61 Diana Wong. (1996, 23-25 May).  “Men who built Singapore: Thai Workers in the Construction 

industry” Draft report submitted to the workshop on : Labor Migrants and Economic Development in Mainland 
Southeast Asia, organized by the Asian Research Center for Migration, Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn university, Bangkok, p.13. 
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ผิดกฎหมาย ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ีประเภทท่ีหน่ึง แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและอยู่
ทาํงานต่อ แรงงานต่างดา้วเหล่าน้ี จะลกัลอบเขา้ประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีพาสปอร์ต ซ่ึงแรงงาน 
ดงักล่าวจะเป็นชาวมาเลเซีย โดยอาศยัจากการเขา้ออกประเทศสิงคโปร์ทาํไดง่้ายโดยเขา้มาตาม
ชายแดนเพ่ือลกัลอบเขา้มาหางานทาํ  

ประเภทท่ีสอง แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้ประเทศโดยถูกกฎหมาย ในฐานนกัท่องเท่ียว และ
อยู่ทาํงานต่อในวีซ่านักท่องเท่ียว หลงัจากวีซ่าหมดอายุ 14 วนั ซ่ึงแรงงานต่างดว้ยท่ีเขา้มาใน
ลกัษณะดงักล่าว จะเป็นแรงงานท่ีผดิกฎหมายดว้ยความสมคัรใจ แต่ทั้งน้ีจะอยูใ่นสิงคโปร์ไดไ้ม่เกิน 
90 วนั มิฉะนั้น จะไดรั้บโทษหนกัตามกฎหมายคนเขา้เมืองของสิงคโปร์ 

ประเภทท่ีสาม แรงงานต่างด้าวท่ีทํางานในสิงคโปร์โดยมีใบอนุญาตทํางานแต่
ใบอนุญาตหมดอายแุลว้ก็ยงัคงทาํงานอยู ่โดยจะเปล่ียนสถานะกลายเป็นแรงงานท่ีผดิกฎหมายหรือ
เป็นแรงงานต่างดา้วท่ีใชเ้อกสารปลอม เช่น ใบอนุญาตทาํงานปลอม พาสปอร์ตปลอม รวมถึงผู ้
อพยพซํ้า ซ่ึงหมายถึงแรงงานต่างดา้วซ่ึงเคยทาํงานอยูใ่นสิงคโปร์จนครบกาํหนดท่ีไดร้บอนุญาตให้
ทาํงาน คือ 4 ปีเรียบร้อยแลว้ และกลบัเขา้มาในสิงคโปร์อีกคร้ังภายใตช่ื้อใหม่ พาสปอร์ตใหม่ 

ลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วในสิงคโปร์  เป็นการควบคุมดงัน้ี 
1) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้วของประเทศสิงคโปร์  ประกอบดว้ย

กฎหมาย  2 ฉบบัหลกั62 คือ 

(1) กฎหมายวา่ดว้ยการเขา้เมือง คือ Immigration Act  (Chapter 133)  โดยมี
กฎหมายรองรับท่ีเรียกวา่ Immigration Regulations ทั้งน้ีในส่วนของ Immigration Act (Chapter 
133) เป็นการควบคุมเก่ียวกบัการเดินทางเขา้ประเทศและการเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์  ซ่ึง
มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้มาทาํงานของคนต่างดา้ว กล่าวคือ ตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวนั้น 
นอกจากท่ีไดบ้ญัญติัหา้มบุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองของสิงคโปร์เขา้ประเทศ หากไม่ไดถื้อครองเอกสาร
การเขา้เมืองท่ีเรียกวา่ Entry  Permit  ท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองออกใหแ้ลว้ ยงัหา้มบุคคลท่ีไม่ใช่
พลเมืองของสิงคโปร์เขา้ประเทศหากไม่ไดถื้อครองใบอนุญาตท่ีเรียกวา่ Pass ดว้ย (Immigration 
Act, Part II Section 6) โดย Pass น้ีออกใหแ้ก่คนต่างดา้วทุกคนท่ีตอ้งการเขา้มาทาํงานในสิงคโปร์
ดว้ย 

กฎหมายคนเขา้เมืองน้ีไดแ้กไ้ขคร้ังล่าสุด 1998 มีเน้ือหาสาํคญัท่ีแกไ้ข คือการ
ตรวจโรคคนต่างดา้วเขา้เมือง ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตรวจโรคจะตอ้งถูกปรับ 2,000 เหรียญสิงคโปร์ และ
จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน และยกเลิกใบอนุญาตเขา้ประเทศ สาํหรับผูท่ี้ติดเช้ือ HIV จะไม่พิจารณาเดิน
ทางเขา้ประเทศ นอกจากนั้นยงัไดมี้การแกก้ฎหมาย เพื่อใหมี้การบนัทึก เกบ็รักษาและดึงขอ้มูล
                                                 

62 ศนูยว์จิยักฎหมายและพฒันา. เล่มเดิม. หนา้ 93. 
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ลายน้ิวมือของผูเ้ขา้มาทาํงานในสิงคโปร์ไวเ้ป็นหลกัฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ดว้ย ระบบฐานขอ้มูลท่ี
เรียกดูไดจ้ากกระทรวงกาํลงัคนจะมีเครือข่ายออนไลน์ไปยงัทุกหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัและ
บงัคบัใชก้ฎหมาย แรงงานต่างดา้วทุกคนตอ้งมีบตัรน้ีติดตวั และมีลายน้ิวมืออยูใ่นบตัรประจาํตวั
ดว้ย 63 

(2) กฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว คือ Employment of Foreign Workers 
Act (Chapter 91A) เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนในปี 1990 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1991 
โดยเป็นกฎหมายท่ีควบคุมนายจา้ง และการทาํงานของคนต่างดา้วในระดบัท่ีเรียกวา่ “คนงานต่าง
ดา้ว” (Foreign Workers) โดยเฉพาะเท่านั้น ซ่ึง Employment of Foreign Workers Act (Chapter 
91A) Section 2 ใหค้าํจาํกดัความวา่ หมายถึง บุคคลใด ๆ กต็ามท่ีไม่ใช่พลเมืองของสิงคโปร์ ซ่ึง
แสวงหางานทาํกบันายจา้ง หรือไดรั้บการเสนอจา้งงานจากนายจา้ง ดว้ยเงินเดือนไม่เกิน $ 1,500 
หรือในอตัราอ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐมนตรี (Minister of Manpower ) อาจกาํหนดเป็นคร้ังคราวและประกาศไว้
ในราชกิจจานุเบกษา (Gazette) ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกบัหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาออก Pass 
ขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91A) น้ีเป็นกฎหมายท่ีเป็น
เคร่ืองมือเพิ่มเติมในการควบคุมการจา้งงานของคนงานต่างชาติในระดบัก่ึงฝีมือและไร้ฝีมือ 
โดยเฉพาะโดยสาระสาํคญัของการควบคุมนั้นเนน้นายจา้งและคนงานต่างดา้ว   

อน่ึงนบัตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 1999 เป็นตน้ไป Ministry of Manpower ได้
ออกใบอนุญาตทาํงานแก่คนงานต่างดา้วในรูปแบบใหม่ ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งใบอนุญาตทาํงาน 
Immigration Disembarkation/Embarkation card และ Visit Pass ในบตัรใบเดียวกนั (3-in-1 card) 
เพื่อใหส้ามารถควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้ว และการอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ของคนต่าง
ดา้ว ตลอดจนความปลอดภยัไดเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน โดยในใบอนุญาตทาํงานนั้นปรากฏทั้งภาพถ่าย และ
ลายพิมพน้ิ์วมือของคนงานต่างดา้วดว้ย 

นอกจากจะตอ้งเขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ยงัตอ้งขอใบอนุญาต
ทาํงาน/Employment Pass โดยผูย้ืน่ขอจะตอ้งมีวฒิุการศึกษาขั้นต่อปริญญาตรี หรือไดรั้บเงินเดือน
ไม่ตํ่ากวา่ 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ไม่รวมค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าบา้น หรือเงินพิเศษ
ใด ๆ ท่ีบริษทันายจา้งจ่ายให)้ รวมทั้งยืน่เอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ แบบฟอร์ม FORM 8 ท่ีตอ้งมี
ลายเซ็นทั้งบริษทันายจา้งและลูกจา้ง สาํเนาเอกสารการศึกษา ฯลฯ 

กรณีผูย้ื่นขอเป็นนายจา้งสิงคโปร์ซ่ึงตอ้งการนาํแรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงาน
จะตอ้งติดต่อขอโควตา้นาํเขา้แรงงานต่างชาติจากกรมแรงงานสิงคโปร์ เม่ือกรมแรงงานสิงคโปร์
อนุมติัแลว้ นายจ้างจะติดต่อบริษทัจัดหางานทอ้งถ่ินเพื่อดาํเนินการตามขั้นตอนในการนําเขา้
                                                 

63 สุภางค ์จนัทวานิช . เล่มเดิม. หนา้ 76. 
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แรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ ยืน่เอกสารหลกัฐานเพ่ือทาํ Bond Guarantee ท่ีกรมแรงงาน ตลอดจนติดต่อ
ขอ Work Permit จากกรมแรงงาน ซ่ึงกรมแรงงานจะพิจารณาออก Work Permit ให ้โดยทางการ
สิงคโปร์ไดก้าํหนดเง่ือนไขการนาํเขา้แรงงานต่างชาติ ดงัน้ี 

(2.1) บริษทันายจา้ง บริษทันายจา้งสิงคโปร์ท่ีจะแรงงานต่างดา้วไดจ้ะตอ้งมี
งานก่อสร้างท่ีไดมี้การเซ็นสญัญาจา้งแลว้ และมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นเหรียญสิงคโปร์   

(2.2) ประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต แรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้
สิงคโปร์จะเป็นแรงงานจาก 7 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บงัคลาเทศ จีน อินเดีย ศรีลงักา 
และไทย สดัส่วนของโควตา้นาํเขา้ จะเป็น 1 : 5 ระหวา่งคนงานสิงคโปร์ 1 คน ต่อคนงานต่างชาติ 5 
คน (โควตา้การนาํเขา้มีอาย ุ2 เดือน) 

(2.3) การเสียภาษีใหแ้ก่คนงานต่างดา้ว นายจา้งสิงคโปร์จะตอ้งเสียภาษีต่างดา้ว
ใหแ้ก่คนงานต่างดา้วท่ีนาํเขา้ (เสีย Levy) ในอตัรา 440 เหรียญสิงคโปร์ ต่อเดือนต่อ 1 คน สาํหรับ
คนหางานไม่มีฝีมือและอตัรา 200 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนต่อ 1 คน สาํหรับตาํแหน่งช่าง 

ประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลไม่ตอ้งการพึ่งพาแรงงานต่างดา้วท่ีไร้ฝีมือมากเกินไป 
แต่ตอ้งการท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพฝีมือแรงงานทอ้งถ่ิน โดยเนน้การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อท่ีจะ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจในตลาดโลก การนาํเขา้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือมากเกินไปจะทาํให้
ผูป้ระกอบการสิงคโปร์เคยชินกบัการประกอบธุรกิจท่ีพึ่งพาแรงงาน และขาดความสนใจท่ีจะ
ปรับตวันาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต อยา่งไรกต็ามสิงคโปร์ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาขาดแคลน
แรงงานไร้ฝีมือในบางสาขา ไดแ้ก่ แรงงานในสาขาก่อสร้าง และแรงงานในสาขาบริการประเภท
แม่บา้นทาํให ้
สิงคโปร์ตอ้งผอ่นผนัใหมี้การนาํเขา้แรงงานต่างดา้วเพ่ือทาํงานในสาขาท่ีขาดแคลน โดยมีมาตรการ
ควบคุมแรงงานต่างดา้ว ดงัน้ีการดาํเนินมาตรการต่อแรงงานผดิกฎหมาย ปัจจยัดึงดูดประการหน่ึงท่ี 

แรงงานจากต่างประเทศสนใจเขา้ไปทาํงานในสิงคโปร์ คือ อตัราค่าจา้งสูงกวา่
หลาย ๆ ประเทศ ในภูมิภาค แรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายท่ีอยูใ่นสิงคโปร์จาํนวนไม่นอ้ย เน่ืองจาก
นายจา้งมีความตอ้งการแรงงานจาํนวนมาก ทาํใหมี้การจา้งแรงงานทั้งผดิกฎหมายและถูกกฎหมาย
รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภยับริเวณท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของแต่ละบริษทั
ใหม้ากข้ึน เพื่อป้องกนัมิใหแ้รงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมายหลบพกัอาศยัหรือทาํงานในสถานท่ี
ดงักล่าว 

สิงคโปร์ ห้ามคนต่างดา้วทาํงานในสิงคโปร์และห้ามว่าจา้งคนต่างดา้วทาํงาน
เวน้แต่ได้รับใบอนุญาต จงเป็นลกัษณะควบคุมตวัคนต่างด้าวและตวันายจา้งทอ้งถ่ิน กฎหมาย
สิงคโปร์มิไดร้ะบุงานท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ มีการแบ่งแยกระหว่าง Skilled Labour และ Un-Skilled 

DPU



 

66 

Labour โดยมีกฎหมายควบคุมแยกต่างหากกนัไป การมีการแบ่งแยกประเภทของแรงงานต่างดา้ว
ออกเป็นระดบัต่างๆ กนั แยกเป็น P Pass, Q Pass, R Pass64   เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตใหก้บั
คนต่างด้าวเป็นประเภทไป ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายคนเขา้เมืองกบักฎหมายควบคุมการ
ทาํงานของคนต่างดา้วมีลกัษณะใกลชิ้ดกนั ใชร้ะบบ Pre-arranged job ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีสัญญา
จา้งงานและตอ้งมี Local Sponsor ซ่ึงหมายถึง บริษทัผูว้่าจา้ง ตรวจหรือสารวตัรแรงงาน   
(Employment Inspector) มีสิทธิจบักุมผูต้อ้งสงสัยว่าลกัลอบเขา้มาทาํงานโดยไม่ตอ้งมีหมายจบั  มี
สิทธิเขา้ตรวจคน้สถานประกอบการท่ีตอ้งสงสัยว่าจา้งแรงงานต่างดา้วมีสิทธ์ิขอดูบตัรประจาํตวั
และบตัรอนุญาตทาํงานมีสิทธิถ่ายภาพสถานประกอบการและบุคคลท่ีตอ้งสงสัยได ้ผูข้ดัขืนมีโทษ
จาํคุกหรือปรับ 

2)  บทลงโทษ 
แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองและยงัคงอยูใ่นสิงคโปร์โดยผดิกฎหมาย นอ้ยกวา่ 

90 วนั โดยรับโทษปรับ 16,000 เหรียญ    หรือจาํคุก 2 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบ
เขา้เมืองและยงัคงอยูใ่นสิงคโปร์โดยผดิกฎหมายเป็นเวลา นานกวา่ 90 วนั จะตอ้งไดรั้บโทษจาํคุก 
1-8 ปี หรือถูกเฆ่ียนดว้ยหวายไฟฟ้าไม่ตํ่ากวา่ 12 คร้ัง สาํหรับนายจา้งแรงงานต่างดา้วทาํงานโดยผดิ
กฎหมายกจ็ะไดรั้บโทษปรับหรือจาํคุก ซ่ึงมากกวา่โทษท่ีแรงต่างดา้วจะไดรั้บแรงงานต่างชาติท่ีจะ
เขา้ไปทาํงานในประเทศ 

3)  งานท่ีอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํ 
งานท่ีแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํได ้ คืองานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานบริการ เช่น 

เป็นแม่บา้นตามบา้น หรือตามร้านอาหาร ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานท่ีไดค่้าจา้งตํ่า ชาวสิงคโปร์ไม่นิยม
ทาํ 

4)  การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 
กฎหมายกาํหนดใหน้ายจา้งทาํประกนัใหก้บัแรงงานต่างดา้วทุกคน นายจา้งจึงตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อเขา้กองทุนเงินทดแทน  ซ่ึงถา้หากแรงงานต่างดา้วประสบอุบติัเหตุ บาดเจบ็ 
พิการ หรือเสียชีวิต ในขณะท่ีปฏิบติังาน หรือขณะทาํงานใหก้บันายจา้ง จะไดรั้บความคุม้ครองดงัน้ี 

(1) กรณีประสบอนัตรายขณะทาํงานจนไม่สามารถทาํงานไดรั้กษาตวัไม่เกิน 14 วนั 
จะไดรั้บค่าจา้งตามปกติ หากเกิน 14 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั จะไดรั้บค่าทดแทนเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของ
ค่าจา้งปกติ จนกวา่จะหาย หากไม่สามารถทาํงานไดเ้กิน 60 วนั แต่ไม่เกิน 5 ปี จะไดรั้บค่าทดแทน

                                                 
64 ชุมพร  ปัจจุสานนท และคณะ.  (2545).  ศึกษากฎหมายเปรียบเทยีบการควบคุมการทาํงานของคน

ต่างด้าวในประเทศไทย กบันานาประเทศและแนวพฒันาในอนาคต.  หนา้ 171. 
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ไม่เกิน 195 เหรียญสิงคโปร์ 1 หรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของรายไดป้กติ ข้ึนอยูก่บัจาํนวนใดจะนอ้ยกวา่กนั 
กใ็หไ้ดรั้บจาํนวนท่ีนอ้ยกวา่ 

(2) กรณีประสบอันตรายขณะทาํงาน หรือเน่ืองจากการทาํงานจนต้องสูญเสีย
สมรรถภาพในการทาํงานบางส่วน  หรือทาํงานไม่ได ้(เช่น แขน-ขาขาด ตาบอด ฯลฯ)  จะไดรั้บค่า
ทดแทนระหว่าง 15,000-60,000 เหรียญสิงคโปร์ แลว้แต่กรณีของการสูญเสีย ข้ึนอยูก่บัการวินิจฉยั
ของแพทย ์

(3) กรณีประสบอันตรายเสียชีวิต จะได้รับค่าทดแทนประมาณ 60,000-80,000 
เหรียญสิงคโปร์ ข้ึนอยูก่บัอตัราค่าจา้ง 

เม่ือแรงงานต่างดา้วประสบอนัตราย จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
(1) ตอ้งแจ้งให้นายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างทราบทันทีด้วยวาจา หรือแจ้งเป็น

หนงัสือ นบัแต่วนัเกิดเหตุ หากไม่แจง้ภายในกาํหนดอาจทาํให้เสียสิทธิท่ีตนไดต้ามกฎหมาย อายุ
ความไม่เกิน 1 ปี 

(2) นายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งนาํแรงงานต่างดา้วส่งโรงพยาบาล  โดยเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การรักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) หากแรงงานต่างดา้วจงใจใหต้นเองไดรั้บอุบติัเหตุ  หรือประสบอนัตราย
เน่ืองจากการด่ืมสุรา หรือเสพยาเสพติด จะไม่ไดรั้บค่าทดแทน 

(4) หากแรงงานต่างดา้วเสียชีวิต ดว้ยโรคท่ีไม่เก่ียวกบัการทาํงาน เช่น หวัใจวาย 
โรคไต หรือถูกรถชน นอกเวลางาน จะไม่ไดรั้บสิทธิตามกฎหมาย 

(5) ผูมี้สิทธิไดรั้บค่าทดแทน คือ สามี หรือภรรยา บุตร หรือบิดามารดาของแรงงาน
ต่างดา้ว 

ข้อกาํหนดในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างดา้วท่ีเดินทางไปทาํงานโดยถูกตอ้งเท่านั้น ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตาม

กฎหมาย65 ดงัน้ี 
(1) เวลาทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 44 ชัว่โมง 
(2) ค่าทาํงานล่วงเวลา ถา้ทาํงานเกินกวา่ 8 ชัว่โมง นายจา้งตอ้งจ่ายค่าล่วงเวลาให ้ ใน

อตัรา 1.5 เท่า ของค่าจา้งในชัว่โมงปกติ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 4 ชัว่โมง ต่อ 1 วนั 
(3) ค่าทาํงานในวนัหยดุ 2 เท่า ของค่าจา้งปกติ  
(4) วนัหยดุประจาํสปัดาห์ 1 วนั คือวนัอาทิตย ์ 
(5) วนัหยดุตามประเพณี ปีละไม่นอ้ยกวา่ 11 วนั  

                                                 
65 กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม.  ข้อควรรู้เมือ่ไปทาํงานสิงคโปร์. หนา้ 1. 
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(6) วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี ปีละ 7-14 วนั 
(7) วนัลาป่วย ปีละไม่เกิน 14 วนั  

2.3.3  สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
ลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วมีดงัน้ี 
1) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้วของประเทศมาเลเซีย  ประกอบดว้ย

กฎหมาย  4  ฉบบัหลกั66  คือ 

(1) Immigration Act 1959/63 
กฎหมายฉบบัน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Laws of Malaysia Act 155 หรือท่ีเรียก

โดยยอ่วา่ Act 155 ซ่ึงมีกฎหมายรองรับคือ Immigration Regulations, 1963 ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ Laws of Malaysia Act 150  หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ Act 150 กฎหมายน้ีควบคุมการเขา้เมือง
ของคนต่างดา้วรวมทั้งการออกใบอนุญาตเขา้เมืองแก่คนต่างดา้วท่ีประสงคเ์ขา้มาทาํงานในมาเลเซีย  
ไดแ้ก่  Employment  Pass, Visit Pass (Temporary Employment) และ Work Pass กฎหมายฉบบัน้ี
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขโดย Immigration (Amendment) Act 1997  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของ
บทลงโทษ 

(2) Employment (Restriction) Act 1968 
กฎหมายน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  Laws of Malaysia Act 353 หรือเรียกโดย

ยอ่วา่ Act 353 โดยเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทัว่ทั้งมาเลเซีย และกฎหมายรองรับในระดบัรองลงมา
เรียกวา่ Employment (Restriction) (Employment Permit) Regulations, 1969 หรือท่ีมีช่ือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ P.U.(A)  220A/1969  กฎหมายน้ีระบุการจาํกดัการทาํงานและการจา้งงานคนต่างดา้ว
ในมาเลเซียโดยตรง  และมีบทบญัญติัควบคุมเก่ียวกบัการออกใบอนุญาต การใชใ้บอนุญาตการจา้ง
งานและการทาํงานของคนต่างดา้ว 

(3) Employment Act 1955 
กฎหมายน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Laws of Malaysia Act 265 หรือท่ีเรียกโดย

ยอ่วา่ Act 265 ซ่ึงมี Employment Regulations รองรับหลายฉบบั กฎหมายน้ีมีบทบญัญติัท่ีวา่ดว้ย
การจา้งงาน ลูกจา้งต่างดา้ว (Employment of Foreign Employees) โดยมีสาระควบคุมหนา้ท่ีของ
นายจา้งในการจา้งงานคนต่างดา้ว กฎหมายน้ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย Employment 
(Amendment) Act 1998 หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Laws of Malaysia A 1026 

(4) Promotion of Investment Act 1986 
                                                 

66 ศนูยว์จิยักฎหมายและพฒันา. (2543).  ศึกษากฎหมายเปรียบเทยีบการควบคุมการทาํงานของแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยกบันานาประเทศและแนวทางการพฒันาในอนาคต.  หนา้ 78-79. 
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เป็นกฎหมายท่ีให้สถานะพิเศษแก่คนต่างดา้วในโครงการท่ีรัฐบาลมาเลเซียให้
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นกฎหมายท่ีเนน้ถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยคีวามรู้จากคน
ต่างดา้วสู่คนงานทอ้งถ่ิน  โดยผ่านโครงการฝึกอบรมคนทอ้งถ่ินนายจา้งมาเลเซียท่ีประสงคจ์ะนาํ
คนงานต่างชาติเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซีย  จะต้องยื่นคาํขออนุญาตต่อ Immigration 
Department, Ministry of Home Affairs ซ่ึงในการยืน่ขออนุญาตนั้น นายจา้งจะตอ้งแสดงหลกัฐาน
เก่ียวกบัโครงการท่ีจะนาํคนงานต่างชาติเขา้มาทาํงาน ตลอดจนช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้
คนงานต่างชาติแทนคนงานพื้นเมือง  เจา้หน้าท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัทอน
จาํนวนคนงานต่างชาติใหเ้หลือเท่าท่ีจาํเป็น  ซ่ึงโดยปกติแลว้ แต่ละคร้ังจะอนุญาตให้นาํเขา้ไดค้ร้ัง
ละไม่เกิน 20-30 คน  หลงัจากไดรั้บอนุญาตแลว้  นายจา้งสามารถนาํคนงานต่างชาติเขา้ไปทาํงาน
ได ้ทางการมาเลเซียจะออกใบอนุญาตทาํงานใหแ้รงงานต่างชาติในกรณีดงัต่อไปน้ี 

แรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทาํงานในลกัษณะ Traditional Practice จะ
อนุญาตใหท้าํงานในช่วงฤดูเพาะปลูกและเกบ็เก่ียว โดยเขา้มาทาํงานเฉพาะงานเก็บเก่ียวขา้วและใน
ไร่ออ้ย ในการพิจารณาอนุญาตให้นาํแรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานในลกัษณะดงักล่าวน้ีเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองในเขตรัฐท่ีมีการเพาะปลูก อนัไดแ้ก่ รัฐประลิส  เคดาห์  และกลนัตนั  จะเป็นผู ้
พิจารณา 

แรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปทาํงานในกิจการก่อสร้าง การพิจารณา
อนุญาตใหน้าํคนงานต่างชาติเขา้มาทาํงานในกิจการก่อสร้างท่ีเจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองจะเป็น
ผูพ้ิจารณา จะใชเ้วลาพิจารณาประมาณ 4-6 สปัดาห์  และปกติในการอนุญาตทาํงานจะมีอายุ
ระหวา่ง 3-4 เดือน  อยา่งมากท่ีสุดไม่เกิน  6  เดือน  และโอกาสการต่ออายใุบอนุญาตทาํงานมีนอ้ย
มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการออกใบอนุญาตทาํงานใหค้นงานรายใหม่มากกวา่จะต่ออายใุบอนุญาตให้
คนงานเดิม 

แรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปทาํงานดา้นวิชาชีพ วิชาการ (Technical 
Post) ซ่ึงจะเป็นคนงานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ เพือ่เขา้ไปทาํงานในโครงงานหน่ึงโครงงานใด
โดยเฉพาะในการพิจารณาอนุญาตจะมีคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาและใบอนุญาตทาํงานของ
คนงานกลุ่มน้ีจะมีอายนุานกวา่ 6 เดือน แต่จะไม่เกิน 1-2 ปี 

ประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงมีประชากรวยัทาํงานเพียงประมาณ  8  ลา้นคน ทาํใหต้อ้ง
พึ่งพาแรงงานต่างชาติ  เช่นเดียวกนั  โดยเฉพาะงานกรรมกร  งานภาคเกษตร  และงานบริการ  ท่ีคน
มาเลเซียไม่นิยมทาํ ในหลายปีท่ีผ่านมานายจา้งภาคเศรษฐกิจทุกสาขาไดย้ื่นขอโควตาการนาํเขา้
แรงงานจากต่างประเทศ  ไดแ้ก่  บงัคลาเทศ  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ไทย  และพม่า  ขณะเดียวกนั
แรงงานจากต่างประเทศไดห้ลัง่ไหลเขา้ไปทาํงานในมาเลเซีย  เป็นจาํนวนมาก  ทั้งท่ีเขา้ไปโดย
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ถูกตอ้งตามกฎหมายและผิดกฎหมาย แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไดเ้ขา้ไปทาํงานและก่อให้เกิด
ปัญหาสงัคมต่างๆ มากมาย เช่น  ปัญหาความขดัแยง้ทางเช้ือชาติ  ศาสนา  ปัญหาอาชญากรรม  และ
ปัญหาการแยง่งานชาวมาเลเซียทาํ  รัฐบาลมาเลเซียจึงไดมี้มาตรการ ดงัน้ี 

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันกระทําโดยคณะกรรมการใน
คณะรัฐมนตรี เรียกว่า Cabinet Committee on Foreign Workers มีรองนายกรัฐมนตรี (เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงภายในดว้ย) เป็นประธาน เม่ือเดือน กุมภาพนัธ์ 2000 คณะกรรมการไดมี้มติอนุญาตให้
แรงงานต่างดา้วทาํงานไดทุ้กอาชีพยกเวน้ 38 อาชีพสงวน (ไดแ้ก่  อาชีพทาํเคร่ืองดนตรี, ช่างยนต,์ 
ช่างเทคนิค, ขายของหาบเร่, พนกังานเสิร์ฟชาย, แม่บา้น และ social escort เป็นตน้)  ทั้งน้ีเน่ืองจากมี
ความตอ้งการวา่จา้งแรงงานต่างดา้วมากในกิจการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมในโรงงานและงานเกษตร 
นอกจากนั้นคณะกรรมการยงัผอ่นผนัใหข้ยายเวลาจา้งแรงงานต่างดา้วเพิ่มไดอี้ก 1 ปี จากท่ีจา้งมา 7 
ปีแลว้ 67 

การดาํเนินมาตรการต่อแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย  รัฐบาลมาเลเซียไดว้าง
มาตรการขั้นเด็ดขาดแก่แรงงานผิดกฎหมาย โดยไม่ยอมผอ่นผนัให้แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายมา
จดทะเบียนและรับใบอนุญาตทาํงานในบางสาขาอาชีพไดต่้อไป  รวมทั้งไดส้ร้างสถานกกักนัผูเ้ขา้
เมืองโดยผดิกฎหมายท่ีรอการเนรเทศ  โดยใชง้บประมาณถึง 100 ลา้นบาท 

ประเทศมาเลเซีย มีลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วมีลกัษณะปิด
งานใดท่ีอนุญาตให้ทาํไดจ้ะระบุไวใ้นนโยบายท่ีประกาศเป็นคราว ๆ และไม่ปรากฏงานท่ีอนุญาต
ในรูปของกฎหมาย มีการแยก Skilled Labour  และ Un-skilled Labour  งานท่ีเป็น Un-skilled 
Labour  คนต่างดา้วทาํมิไดย้กเวน้ งาน 5 ประเภทคือ  ภาคการเพาะปลูก ภาคการก่อสร้าง 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการบริการ โดยเปิดเฉพาะในส่วนของคนดูและป้ัม  งานทาํความ
สะอาด  งานในภตัตาคาร งานบา้น  ส่วนงานท่ีเป็น  Skilled Labour  ข้ึนอยูก่บันโยบาย กฎหมาย
มาเลเซียมีบทบญัญติัควบคุมนายจา้งอย่างชดัเจน ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายคนเขา้เมืองกบั
กฎหมายควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วมีลกัษณะใกลชิ้ด 

2)  บทกาํหนดโทษ 

(1) การจา้งงานคนต่างดา้วท่ีไม่มีใบอนุญาตเขา้เมืองปรับไม่นอ้งกวา่  10,000  ริงกิต
23 แต่ไม่เกิน 50,000 ริงกิต 

(2) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มนาํพาแรงงานเขา้เมืองผดิกฎหมาย ปรับ
ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 50,000 ริงกิต จาํคุกไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี โบยตีไม่
เกิน 6 ท่ี หากเป็นบริษทัตอ้งถูกปรับ ไม่เกิน 30,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 100,000 ริงกิต 
                                                 

67 สุภางค ์ จนัทวานิช.  เล่มเดิม. หนา้ 74. 
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(3) บุคคลใหท่ี้พกัอาศยัหลบซ่อนตวัแก่คนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองตอ้งรับผดิชอบ
ต่อค่าใชจ่้ายในการคนต่างดา้วออกนอกประเทศ และชดเชยรายจ่ายท่ีแก่ทางการต่อรัฐบาลในการกดั
กนัคนต่างดา้วระหวา่งรอส่งกลบั 

นอกจากแต่ละประเทศจะกาํหนดกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบติั รวมทั้งเง่ือนไขต่าง ๆ 
ในการควบคุมแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้ไปทาํงานในประเทศของตน  เพือ่ไม่ใหเ้กิดปัญหาทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การมัน่คง และสุขภาพอนามยัแลว้ ยงัไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ ในการ
ควบคุมแรงงานต่างดา้วไวด้ว้ย 

ประเทศไตห้วนั  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาํใหป้ระเทศขาดแคลนงานไร้ฝีมือ  
ซ่ึงมีสาเหตุจากการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมของไตห้วนั ซ่ึงเป็นงานเส่ียงอนัตราย จาํเป็น
จะตอ้งใชแ้รงงานมาก ทาํใหแ้รงงานไตห้วนัไม่เพียงพอ มาตรการการควบคุมแรงงานต่างดา้วผดิ
กฎหมาย กาํหนดใหน้ายจา้งจดัทาํทะเบียนรายช่ือแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายโดย นิรโทษกรรมเป็น
คร้ังคราวและมีขอ้กาํหนดและบทลงโทษ  เช่น  นายจา้งท่ีฝ่าฝืนโดยการจา้งแรงงานต่างดา้ว ผดิ
กฎหมายจะไดรั้บโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน  กกัขงั และ/หรือ ปรับไม่เกิน NT$ 90,000 ในกรณีท่ีมี
การจา้งแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายเพียงคนเดียว และจาํคุกไม่เกิน 3 ปี กกัขงั และ/หรือ ปรับไม่เกิน 
NT$ 300,000 ในกรณีท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายมากกวา่ 1 คน  

 ประเทศสิงคโปร์  รัฐบาลไม่ตอ้งการพึ่งพาแรงงานต่างชาติท่ีไร้ฝีมือมากเกินไป แต่
ตอ้งการท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพฝีมือแรงงานทอ้งถ่ิน  โดยเนน้การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อท่ีจะ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจในตลาดโลก  การนาํเขา้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจาํนวนมากเกินไปจะทาํให้
ผูป้ระกอบการสิงคโปร์เคยชินกบัการประกอบธุรกิจท่ีพึ่งพาแรงงาน  และขาดความสนใจท่ีจะ
ปรับตวันาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต  อยา่งไรกต็ามสิงคโปร์ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาขาดแคน
แรงงานไร้ฝีมือในบางสาขา  ไดแ้ก่ แรงงานในสาขาก่อสร้าง และแรงงานในสาขาบริการประเภท
แม่บา้น ทาํใหสิ้งคโปร์ตอ้งผอ่นผนัใหมี้การนาํเขา้แรงงานต่างชาติเพื่อทาํงานในสาขาท่ีขาดแคลน
โดยมาตรการควบคุมแรงงานต่างชาติ ดงัน้ี 

การดําเนินมาตรการต่อแรงงานผดิกฎหมาย 
ปัจจยัดึงดูดประการหน่ึงท่ีแรงงานจากต่างประเทศสนใจเขา้ไปทาํงานในสิงคโปร์  

คือ อตัราค่าจา้งสูงกวา่หลายๆ ประเทศในภูมิภาค  แรงงานต่างชาติผดิกฎหมายท่ีอยูใ่นสิงคโปร์
จาํนวนไม่นอ้ย  เน่ืองจากนายจา้งมีความตอ้งการแรงงานจาํนวนมากทาํใหมี้การจา้งแรงงานทั้งผดิ
กฎหมายและถูกกฎหมายรัฐบาลสิงคโปร์จึงมีมาตรการ  ดงัน้ี 

(1) การจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย 
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โดยใหไ้ดรั้บโทษจาํคุก 1 ปี และปรับในอตัราเท่ากบัการจดัเกบ็อตัราภาษีแรงงาน
ต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในสิงคโปร์ (Levy) เป็นเวลา 2-4 ปี 

(2) เพิ่มความเขม้งวดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาต่าง ๆควบคุมการเขา้ ออกบริเวณ สถานท่ี
ก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัในบริเวณท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของแต่ละ
บริษทัใหม้ากข้ึน เพื่อป้องกนัมิใหแ้รงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมายหลบพกัอาศยัหรือทาํงานในสถานท่ี
ดงักล่าว 

ประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงมีประชากรวยัทาํงานเพียงประมาณ  8  ลา้นคน ทาํใหต้อ้งพึ่งพา
แรงงานต่างชาติ เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะงานกรรมกร  งานภาคเกษตร  และงานบริการ  ท่ีคน
มาเลเซียไม่นิยมทาํในหลายปีท่ีผา่นมา นายจา้งภาคเศรษฐกิจทุกสาขาไดย้ืน่ขอโควตาการนาํเขา้
แรงงานจากต่างประเทศ ไดแ้ก่  บงัคลาเทศ  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ไทย  และพม่า  ขณะเดียวกนั 
แรงงานจากต่างประเทศไดห้ลัง่ไหลเขา้ไปทาํงานในมาเลเซีย เป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีเขา้ไปโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายและผดิกฎหมาย  แรงงานต่างชาติผดิกฎหมายไดเ้ขา้ไปทาํงานและก่อใหเ้กิด
ปัญหาสงัคมต่างๆ มากมาย เช่น  ปัญหาความขดัแยง้ทางเช้ือชาติ  ศาสนา  ปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาการแยง่งานชาวมาเลเซียทาํ รัฐบาลมาเลเซียจึงไดมี้มาตรการ ดงัน้ี 

การดําเนินมาตรการต่อแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย รัฐบาล มาเลเซียได้วาง
มาตรการขั้นเด็ดขาดแก่แรงงานผดิกฎหมาย โดยไม่ยอมผอ่นผนัให้แรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายมา
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตทาํงานในบางสาขาอาชีพไดต่้อไป รวมทั้งไดส้ร้างสถานกกักนัผูเ้ขา้
เมืองโดยผดิกฎหมายท่ีรอการเนรเทศ โดยใชง้บประมาณถึง 100 ลา้นบาท 

สาํหรับประเทศไทย หลายปีท่ีผา่นมาเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ก่อใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานทุกระดบั ทั้งมีฝีมือและไม่มีฝีมือ คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมทาํงานท่ี
เส่ียงอนัตราย งานหนัก และงานสกปรก ประกอบกบัไดมี้แรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น  ไดแ้ก่ 
พม่า ลาว เขมร ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย เพื่อหางานทาํ และเพื่อรายได้ท่ีดีกว่า รวมทั้ ง
ผูป้ระกอบการ/นายจา้ง มีความตอ้งการแรงงานประเภทกรรมกรเหล่าน้ีจาํนวนมาก  ทาํให้แรงงาน
ต่างชาติลกัลอบเขา้มาทาํงานโดยผดิกฎหมายจาํนวนมาก รัฐบาลไทยจึงไดก้าํหนดมาตรการสาํหรับ
ควบคุมแรงงานต่างชาติ ไวด้งัน้ี 

การดาํเนินมาตรการต่อแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ไดแ้ก่ การผ่อนผนัให้แรงงาน
ต่างชาติผิดกฎหมายเฉพาะสัญชาติพม่า ลาว เขมร ทาํงานไดใ้นกิจการบางประเภท ซ่ึงเป็นงานท่ี
เส่ียงอนัตราย  งานสกปรก  และงานหนกั  รวมทั้งทาํงานไดใ้นเขตทอ้งท่ี 43 จงัหวดัเท่านั้นโดยผอ่น
ผนัใหเ้ป็นการชัว่คราวแต่ไม่เกิน 2 ปี และจะดาํเนินการส่งแรงงานต่างชาติเหล่าน้ีกลบัประเทศของ
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ตนต่อไป ปัจจุบนัตามมติคณะรัฐมนตรีไม่จาํกดัพื้นท่ีในการทาํงานของคนต่างดา้วผิดกฎหมาย 3 
สญัชาติท่ีกล่าวมาแลว้แต่จาํกดัประเภทงานท่ีทาํไดเ้พียง 6 ประเภท 

จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้วของต่างประเทศในเร่ือง
ของการคุม้ครองการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่แรงงานต่างด้าวนั้น พอจะแยกพิจารณา
เปรียบเทียบ ไดด้งัน้ี 

1)  ขอ้กาํหนดในการคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว 
จากการศึกษาถึงขอ้กาํหนดในการคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว  ใน 3 ประเทศ 

พบว่าส่วนใหญ่มีหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วคลา้ยคลึงกนั  จะแตกต่างกนับา้งก็เป็น
เพียงรายละเอียดเลก็นอ้ย สาํหรับไตห้วนั ไดมี้การกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจดัหาบา้นพกัอาศยั และ
จดัพาหนะรับ-ส่ง ในการไปทาํงานของแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงเป็นวิธีควบคุมแรงงานต่างดา้ววิธีหน่ึง 
ส่วนสิงคโปร์ให้มีกาํหนดเวลาในการทาํงาน  มีการจ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุเป็น 2 เท่า ของค่าจา้ง
ปกติ เป็นตน้ สาํหรับประเทศไทยไม่มีขอ้กาํหนดในการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วโดยเฉพาะ แต่โดย
หลกัแลว้แรงงานต่างดา้วเม่ือเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ก็จะไดรั้บความคุม้ครองเหมือนแรงงาน
ไทยทุกประการ สําหรับแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
ปัญหา ส่วนแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมายนั้น นายจา้งมกัหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน 

2)  งานท่ีอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํ 
งานท่ีอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํนั้น ไตห้วนัไดก้าํหนดว่าแรงงานต่าง

ดา้วไร้ฝีมือ  จะทาํงานไดใ้นงาน 3 D คือ Dirty (สกปรก) Dangerous (อนัตราย) Difficult 
(ยากลาํบาก) เช่น งานก่อสร้างของภาครัฐ งานประมง งานบริการตามบา้นเรือน ฯลฯ สิงคโปร์ จะ
อนุญาตให้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํงานอุตสาหกรรมและบริการ เช่น งานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง 
งานแม่บา้น งานตามร้านอาหาร ฯลฯ สาํหรับประเทศไทยมีการอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ
ทํางานได้ชั่วคราว เช่น งานกรรมกรตามโรงสีข้าว  งานกรรมกรก่อสร้าง งานประมง  งาน
อุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ 

จะเห็นไดว้่า งานท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็น
งานท่ีแรงงานทอ้งถ่ินไม่นิยมทาํกนั เน่ืองจากเป็นงานท่ีสกปรก เส่ียงอนัตราย ยากลาํบากและอตัรา
ค่าจา้งตํ่า ซ่ึงไตห้วนั อนุญาตให้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํงานตามโครงการก่อสร้างท่ีเป็นของรัฐ
เสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในภาคธุรกิจยงัไม่มีการอนุญาตให้จา้งแรงงานต่างด้าว เวน้แต่เป็นงาน
บริการตามบา้นเรือน หรือตามสถาบนัดูแลพกัฟ้ืน  สําหรับสิงคโปร์ อนุญาตให้ทาํงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีแรงงานทอ้งถ่ินไม่ยอมทาํ สําหรับประเทศไทย อนุญาตให้ทาํงาน
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ก่อสร้าง งานประมง งานการเกษตร ฯลฯ เพราะเกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจการดงักล่าวอย่าง
หนกั จึงตอ้งมีนโยบายผอ่นผนัใหแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือทาํงานในกิจการดงักล่าวไดเ้ฉพาะในเขตท่ี
มีการขาดแคลน 

3)  การจ่ายค่าธรรมเนียม 
การจ่ายค่าธรรมเนียม  ไตห้วนัไดมี้การกาํหนดให้นายจา้งแรงงานต่างดา้ว และ

รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนประกันภัยแรงงาน  และประกันสุขภาพสิงคโปร์  มีการ
กาํหนดใหน้ายจา้งจ่ายค่าธรรมเนียมเขา้กองทุนเงินทดแทน 

จากการศึกษาเร่ืองการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม  พบว่า  ประเทศไตห้วนักาํหนดให้
ตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเขา้กองทุนประกนัภยัแรงงานและประกนัสุขภาพ ซ่ึงเป็นการคุม้ครอง
แรงงานต่างดา้ว เม่ือไดรั้บอนัตรายจากการทาํงานหรือเจ็บป่วย โดยกาํหนดให้นายจา้งแรงงานต่าง
ดา้วและรัฐบาลเป็นผูจ่้ายโดยเฉล่ียตามสัดส่วน  สําหรับประเทศสิงคโปร์  กาํหนดให้นายจา้งทาํ
ประกนัใหแ้ก่แรงงานต่างดา้ว โดยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเขา้กองทุนเงินทดแทน  ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อ
คุม้ครองแรงงานต่างด้าวเช่นกัน  สําหรับประเทศไทย ไม่มีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ แต่
แรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายไทยอยู่แลว้โดยนายจา้งจะตอ้ง
จ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ สาํหรับแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือไดมี้มติ
คณะรัฐมนตรีกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัสภาพการจา้งใหเ้หมืองแรงงานไทยทุกประการ รวมทั้งการ
ประกนัสงัคม จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่รัฐบาลจะผลกัภาระใหน้ายจา้งเสียเป็นส่วนใหญ่ 
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บทที ่4 

วเิคราะห์การคุ้มครองการทาํงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
และการจัดสวสัดกิารแก่คนต่างด้าว 

 
โดยหลกัแลว้ กฎหมายไทยมิไดร้องรับสิทธิ หนา้ท่ี และสถานภาพของคนต่างดา้วใน

ลกัษณะเดียวกบัคนไทย คนต่างดา้วจะมีสถานะเท่าเทียมกบัผูมี้สญัชาติไทย เฉพาะแต่ในเร่ืองท่ีมี
กฎหมายระหวา่งประเทศ ผกูพนัใหป้ระเทศไทยรับรอง ซ่ึงกมี็แต่ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน
เท่านั้น ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศกาํหนดใหทุ้กรัฐ จะตอ้งยอมรับใน
สิทธิมนุษยชนของทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั คือไม่มีการคาํนึงถึงสญัชาติ แต่ในเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น 
กฎหมายระหวา่งประเทศไม่ไดก้าํหนดใหรั้ฐต่าง ๆ จะตอ้งปฏิบติัต่อคนต่างดา้ว ในลกัษณะท่ีเท่า
เทียมกนัคนในชาติของตน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีสนธิสญัญากาํหนดใหรั้ฐตอ้งรับรองสิทธิคนต่างดา้ว
ในลกัษณะเยีย่งคนชาติ 1  และสาํหรับประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายออกมารองรับ ในเร่ืองของการ
คุม้ครองแรงงานต่างดา้วโดยเฉพาะ แต่อยา่งไรกต็ามเร่ืองการคุม้ครองแรงงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
หลกัสิทธิมนุษยชน ดงันั้นกฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทยจึงตอ้งใชบ้งัคบักบัแรงงานต่างดา้วทุก
คนท่ีอยูใ่นประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  

ซ่ึงจากการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว พบว่า แรงงานต่างดา้วท่ี
เขา้เมืองโดยถูกกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้ทาํงานในประเทศไทยนั้นจะไม่มีปัญหาในทาง
กฎหมาย เน่ืองจากนายจา้งจะให้การคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทย เช่นเดียวกบั
แรงงานคนไทยทุกประการ เช่นไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานกรณีลาหยดุ ลา
ป่วย ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย สวสัดิการ การกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั
ในการทาํงานกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนเงินทดแทน กฎหมายประกนัสงัคม เป็นตน้  

ส่วนแรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้ทาํงานในประเทศไทย โดยผดิกฎหมายนั้น เม่ือเขา้มา
โดยผดิกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตทาํงาน กจ็ะก่อใหเ้กิดปัญหาโดยนายจา้งมกัจะหลีกเล่ียงไม่ยอม
จดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหเ้หมือนกบัแรงงานไทย จากกรณีดงักล่าว  

                                                 
1 พนัธ์ุทิพย ์(กาญจนะจิตรา) สายสุนทร.  (2539, ตุลาคม –ธนัวาคม).  “คาํวา่ คนต่างดา้ว” และการ

จาํแนกประเภทของคนต่างดา้ว ภายใตก้ฎหมายไทย.” ดุลพาห, 43, 4 . หนา้ 150. 
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จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
คุม้ครองแรงงานท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัวา่ สามารถใชบ้งัคบัและคุม้ครองแก่แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้
มาทาํงานในประเทศไทยไดเ้พียงใด 

 
4.1  วเิคราะห์การควบคุมการเข้ามาทาํงานของคนต่างด้าว 

หลกัในต่างประเทศอนัไดแ้ก่ ประเทศไตห้วนั ประเทศสิงคโปร์และ ประเทศมาเลเชีย 
ไดก้าํหนดกฎหมายเก่ียวกบัการทาํงานของแรงงานต่างดา้วไวเ้ป็นหลกัสาํหรับแรงงานต่างดา้วท่ีจะ
เขา้ทาํงานในประเทศนั้น ๆ และยงักาํหนดระเบียบ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

1.1 ระเบียบแนวปฏิบติัสาํหรับการเขา้ไปทาํงานในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไตห้วนั
และไทยของแรงงานต่างดา้ว ทั้งส่ีประเทศไดก้าํหนดระเบียบและแนวปฏิบติัไวค้ลา้ยกนัและ
แตกต่างกนัในบางส่วน ดงัน้ี 

1) ประเทศไตห้วนั แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานท่ีไตห้วนัอย่างผิดกฎหมาย
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย แรงงานเหล่าน้ี มกัรับจา้งทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมาก 
เช่น โรงงานทอผา้ นอกจากน้ีกรั็บจา้งเป็นกรรมกร ก่อสร้าง แม่บา้นและคนรับใช ้ซ่ึงลว้นเป็นอาชีพ
ท่ีชาวไตห้วนัยคุปัจจุบนัไม่นิยม เน่ืองจากเห็นว่า เป็นงานระดบัตํ่าตอ้งตรากตรําร่างกายและสภาพ
การทาํงานไม่สะดวกสบาย อาทิ ตอ้งเผชิญอากาศร้อนอบอา้ว และกล่ินอนัไม่พึงปรารถนาใน
โรงงาน เป็นตน้ แต่บรรดาแรงงานต่างดา้วสามารถอดทนต่อสภาวะดงักล่าวได ้

2) ประเทศสิงคโปร์ แรงงานต่างชาติจะเขา้มาทาํงานในประเทศ นอกจากจะตอ้ง
เขา้เมือง โดยถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้  ยงัตอ้งขอใบอนุญาตทาํงานEmployment Pass โดยผูย้ืน่ขอ
จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรี หรือไดรั้บเงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ไม่
รวมค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าบา้น หรือเงินพิเศษใด ๆ ท่ีบริษทันายจา้งจ่ายให)้ รวมทั้ง
ยืน่เอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ แบบฟอร์ม FORM 8 ท่ีตอ้งมีลายเซ็นทั้งบริษทันายจา้งและลูกจา้ง 
สาํเนาเอกสาร การศึกษา ฯลฯ 

กรณียื่นขอเป็นนายจ้างสิงคโปร์  ซ่ึงตอ้งการนําแรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงาน
จะตอ้งติดต่อขอโควตา้นาํเขา้แรงงานต่างชาติจากกรมแรงงานสิงคโปร์ เม่ือกรมแรงงานสิงคโปร์
อนุมติัแลว้ นายจ้างจะติดต่อบริษทัจัดหางานทอ้งถ่ินเพื่อดาํเนินการตามขั้นตอนในการนําเขา้
แรงงานต่างชาติ ไดแ้ก่ ยืน่เอกสารหลกัฐานเพ่ือทาํ Bond Guarantee ท่ีกรมแรงงาน ตลอดจนติดต่อ
ขอ Work Permit จากกรมแรงงาน ซ่ึงกรมแรงงานจะพิจารณาออก Work Permit ให ้โดยทางการ
สิงคโปร์ไดก้าํหนดเง่ือนไขการนาํเขา้แรงงานต่างชาติ ดงัน้ี 
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(2.1) บริษทันายจา้ง  บริษทันายจา้งสิงคโปร์ท่ีจะนาํแรงงานต่างชาติได้
จะตอ้งมีงานก่อสร้างท่ีไดมี้การเซ็นสญัญาจา้งแลว้ และมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

(2.2) ประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต แรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้
สิงคโปร์จะเป็นแรงงานจาก 7 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  บงัคลาเทศ จีน  อินเดีย   ศรีลงักา 
และไทย 

(2.3) สดัส่วนของการไดรั้บอนุญาตนาํเขา้ จะเป็น 1 : 5 ระหวา่งคนงาน
สิงคโปร์ 1 คน ต่อคนงาน ต่างชาติ 5 คน (การนาํเขา้มามีอาย ุ2 เดือน) 

(2.4) การเสียภาษีใหแ้ก่คนงานต่างชาติ นายจา้งสิงคโปร์จะตอ้งเสียภาษีต่าง
ดา้วให ้ แก่คนงานต่างชาติท่ีนาํเขา้ (เสีย Levy) ในอตัรา 440 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ต่อ 1 คน 
สาํหรับคนหางานไม่มีฝีมือและอตัรา 200 เหรียญสิงคโปร์ ต่อเดือน ต่อ 1 คนสาํหรับตาํแหน่งช่าง 

3) ประเทศมาเลเซีย  นายจา้งมาเลเซียท่ีประสงค์จะนําคนงานต่างชาติเขา้ไป
ทาํงานในประเทศมาเลเซียจะตอ้งยืน่คาํขออนุญาตต่อ Immigration Department, Ministry of Home 
Affairs ซ่ึงในการยืน่ขออนุญาตนั้น นายจา้งจะตอ้งแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัโครงการท่ีจะนาํคนงาน
ต่างชาติเขา้มาทาํงาน ตลอดจนช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชค้นงานต่างชาติแทนคนงาน
พื้นเมือง เจา้หน้าท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัทอนจาํนวนคนงานต่างชาติให้เหลือ
เท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงโดยปกติแลว้แต่ละคร้ังจะอนุญาตให้นาํเขา้ไดค้ร้ังละไม่เกิน 20-30 คน หลงัจาก
ไดรั้บอนุญาตแลว้ นายจา้งสามารถนาํคนงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานได ้

ทางการมาเลเซียจะออกใบอนุญาตทาํงานใหแ้รงงานต่างชาติในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(3.1) แรงงานต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เขา้ทาํงานในลกัษณะ Traditional 

Practice จะอนุญาตใหท้าํงานในช่วงฤดูเพาะปลูกและเกบ็เก่ียว โดยเขา้มาทาํงานเฉพาะงานเก็บเก่ียว
ขา้วและในไร่ออ้ย ในการพิจารณาอนุญาตใหน้าํแรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานในลกัษณะดงักล่าวน้ี  
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองในเขตรัฐท่ีมีการเพาะปลูก อนัไดแ้ก่  รัฐประลิส  เคดาห์ และกลนัตา จะ
เป็นผูพ้ิจารณา 

(3.2) แรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปทาํงานในกิจการก่อสร้าง การ
พิจารณาอนุญาตให้นาํคนงานต่างชาติ เขา้มาทาํงานในกิจการก่อสร้างท่ีเจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองจะเป็นผูพ้ิจารณา  จะใชเ้วลาพิจารณาประมาณ 4-6  สัปดาห์ และปกติในการอนุญาตทาํงานจะ
มีอายรุะหว่าง 3-4 เดือน อยา่งมากท่ีสุดไม่เกิน 6 เดือน และโอกาสการต่ออายใุบอนุญาตทาํงานมี
นอ้ยมาก  ส่วนใหญ่จะเป็นการออกใบอนุญาตทาํงานใหค้นงานรายใหม่มากกวา่จะต่อใบอนุญาตให้
คนงานเดิม 
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(3.3) แรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปทาํงานดา้นวิชาชีพ วิชาการ 
(Technical Post) ซ่ึงจะเป็นคนงานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ เพื่อเขา้ไปทาํงานในโครงงานหน่ึง
โครงงานใด  โดยเฉพาะในการพิจารณาอนุญาตจะมีคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาและใบอนุญาต
ทาํงานของคนงานกลุ่มน้ี จะมีอายนุานกวา่ 6 เดือน แต่จะไม่เกิน 1-2 ปี 

 สาํหรับประเทศไทย แรงงานต่างชาติท่ีเขา้ไปทาํงานในประเทศตอ้งเขา้
เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ไดรั้บวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa และยืน่ขอใบอนุญาตทาํงาน 
(Work Permit) ในอาชีพท่ีกาํหนดให้ทาํได ้รวมทั้งยื่นเอกสารประเภทคาํขออนุญาตตามแต่ละ
ประเภทท่ียื่นขอต่อกรมการจดัหางาน นอกจากน้ี นายจา้ง/สถานประกอบการ สามารถยื่นคาํขอนาํ
แรงงานต่างชาติเขา้มาทาํงานไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ทั้งน้ี ประเทศไทยไดก้าํหนดอตัราส่วน
การจา้งแรงงานต่างชาติต่อการจา้งคนไทยไวเ้ช่น 1-50 คน หรือกาํหนดตามสัดส่วนของการลงทุน 
เช่น เงินลงทุน 2-3 ลา้นบาท 

 ลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วของต่างประเทศ  กบั
ประเทศไทย 

(1) ประเทศไต้หวนั ตามกฎหมายการจ้างงานของทางการไต้หวนั
มาตราท่ี 49 วรรค 2 กาํหนดว่าคนงานต่างชาติสามารถทาํงานในไตห้วนัไดต้ามสัญญาจา้ง ซ่ึงจะมี
อายสุญัญาคร้ังละไม่เกิน 1 ปี และสามารถต่อสญัญาจา้งงานไดอี้ก 1 ปี รวมระยะเวลาสัญญาจา้งงาน
โดยตลอดตอ้งไม่เกิน 2 ปี และในมาตราท่ี 54 ของกฎหมายฉบบัเดียวกนัน้ี กาํหนดว่าคนงาน
ต่างชาติท่ีถูกทางการเพิกถอนใบอนุญาตทาํงาน  เม่ือความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้ง ลูกจา้งส้ินสุดลง 
หรือทาํงานครบสัญญาเม่ือส่งกลบัประเทศเดิมของตนแลว้ คนงานผูน้ั้นจะเขา้มาทาํงานในไตห้วนั
อีกไม่ได ้โดยสรุปคือ คนงานกลุ่มท่ีทาํงานไม่ครบสัญญาจา้งถูกส่งกลบั หรือมีปัญหากบันายจา้งจน
ขาดความเป็นนายจา้ง ลูกจา้ง แมจ้ะอยูใ่นไตห้วนัไม่ถึง 2 ปี ก็ไม่มีสิทธิเขา้ไปทาํงานไตห้วนัเป็น
รอบท่ีสองและคนงานกลุ่มท่ีทาํงานจรครบสัญญาจา้ง 2 ปี ก็เช่นเดียวกนั ส่วนวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดใหค้นงานต่างชาติทาํงานในไตห้วนัไม่เกิน 2 ปี เพราะทางการไตห้วนัเกรงว่าหากใหค้นงาน
ชาติตั้งรกรากในไตห้วนั  โดยอาศยักฎหมายของไตห้วนัท่ีกาํหนดใหค้นต่างชาติท่ีทาํงานในไตห้วนั
เกิน 2 ปี เพราะหากให้คนงานต่างชาติอยู่ในไตห้วนัเป็นเวลานานอย่างต่อเน่ือง จะทาํให้คนงาน
ต่างชาติตั้งรกรากในไตห้วนั โดยอาศยักฎหมายของไตห้วนัท่ีกาํหนดให้คนต่างชาติท่ีทาํงานใน
ไตห้วนัเกิน 5 ปีข้ึนไป สามารถขอสิทธิยื่นขอใบถ่ินท่ีอยู่ถาวรหรือขอโอนสัญชาติเป็นพลเมือง
ไตห้วนัได ้

(2) ประเทศสิงคโปร์  ห้ามคนต่างด้าวทาํงานในสิงคโปร์และห้าม
ว่าจา้งคนต่างด้าวทาํงาน เวน้แต่ได้รับใบอนุญาต จึงเป็นลกัษณะควบคุมตวัคนต่างด้าวและตวั
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นายจา้งทอ้งถ่ิน กฎหมายสิงคโปร์มิไดร้ะบุงานท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํ  มีการแบ่งแยกระหว่าง Skilled 
Labour และ Un-skilled Labour โดยมีกฎหมายควบคุมแยกต่างหากกนัไป มีการแบ่งแยกประเภท
ของแรงงานต่างดา้วออกเป็นระดบัต่าง ๆ กนั แยกเป็น P Pass, Q Pass, R Pass  เพื่อพิจารณาการ
ออกใบอนุญาตให้กบัคนต่างดา้วเป็นประเภทไป ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายคนเขา้เมืองกบั
กฎหมายควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้ว มีลกัษณะใกลชิ้ด  ใชร้ะบบ Pre-arranged job1 ดงันั้นจึง
จาํเป็นตอ้งมีสญัญาจา้งงานและตอ้งมี Local Sponsor ซ่ึงหมายถึงบริษทัผูว้า่จา้ง 

(3) ประเทศมาเลเซีย ลกัษณะการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วมี
ลกัษณะปิดงานใดท่ีอนุญาตใหท้าํไดจ้ะระบุไวใ้นนโยบายท่ีประกาศเป็นคราวๆ และไม่ปรากฏงาน
ท่ีอนุญาตในรูปของกฎหมาย มีการแยก Skilled Labour และ Un-skilled Labour งานท่ีเป็น Un-
Skilled Labour คนต่างดา้วทาํมิไดย้กเวน้งาน 5 ประเภท คือ ภาคการเพาะปลูก ภาคการก่อสร้าง 
ภาคอุตสาหกรรมกรผลิต ภาคการบริการ โดยเปิดเฉพาะในส่วนของคนดูแลป๊ัม งานทาํความสะอาด 
งานในภตัตาคาร งานบา้น ส่วนงานท่ีเป็น Skilled Labour  ข้ึนอยูก่บันโยบาย กฎหมายมาเลเซียมี
บทบญัญติัควบคุมนายจา้งอย่างชดัเจน ความสัมพนัธ์ระหว่างคนเขา้เมืองกบักฎหมายควบคุมการ
ทาํงานของคนต่างดา้ว มีลกัษณะใกลชิ้ด 

 ส่วนประเทศไทยห้ามงานบางประเภทโดยมีเง่ือนไข งานใดท่ีมิได้
ห้ามคนต่างดา้วย่อมทาํได ้โดยตอ้งไดรั้บใบอนุญาตหรือสําหรับคนต่างดา้วตามมาตรา 12 ของ 
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 ทาํงานไดเ้ฉพาะงานท่ีกาํหนดไวโ้ดยตอ้งขอ
อนุญาตเช่นกนั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นการจาํกดัอาชีพของคนต่างดา้วมากเกินไปเพราะเม่ือมีงาน 39 
ประเภทซ่ึงห้ามทาํบญัญติัไวอ้ยู่แลว้ จึงไม่น่าจะท่ีจะมากาํหนดงานท่ีกระทาํไดไ้วอี้กกรอบหน่ึง
เพราะจะทาํให้งานท่ีคนต่างดา้วสามารถกระทาํไดมี้นอ้ยลงซ่ึงจะยงัผลให้คนต่างดา้วหางานทาํได้
ยากข้ึนเน่ืองจากมีการกาํหนดงานโดยละเอียดเกินไป 

 การท่ีจะควบคุมจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ี เข้ามานั้ นมีหลาย
มาตรการ การเก็บค่าธรรมเนียมก็เป็นมาตรการหน่ึงท่ีประเทศผูรั้บคนต่างด้าวดําเนินการซ่ึง
ค่าธรรมเนียมการจา้งคนต่างดา้วนั้นหมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนายจา้งท่ีจา้งคนต่างดา้ว
ทาํงาน เช่นเดียวกบัในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงใชเ้พื่อควบคุมไม่ใหมี้การจา้งแรงงานต่างดา้วมากเกินไป 
ประกอบกบัมีการกาํหนดโควตาเป็นสัดส่วนว่านายจา้งตอ้งจา้งแรงงานทอ้งถ่ินดว้ย เพราะหาก
ปล่อยให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจาํนวนมาก ผูป้ระกอบการก็จะคุน้เคยกับธุรกิจท่ีพึ่ งพา
แรงงานมากเกินไปจนขาดความสนใจท่ีจะนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต ซ่ึงหากเกิดการขาดแคลน
แรงงานต่างดา้วข้ึนมากะทนัหันจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก มาตรการในการควบคุม
แรงงานต่างดา้วจึงควรจะเป็นดงัน้ีคือ 
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1) การกาํหนดสัดส่วนแรงงานทอ้งถ่ินต่อแรงงานต่างดา้ว สาเหตุ
นั้นก็เพ่ือบงัคบัให้นายจา้งจา้งแรงงานทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมให้มีการจา้งงานในประเทศและไม่ให้มี
สดัส่วนของแรงงานต่างดา้วในธุรกิจแต่ละประเภทมากเกินไป แต่ในกรณีท่ีมีการขาดแคลนแรงงาน
บางสาขาอยา่งมากอาจมีการพิจารณาเพิ่มสดัส่วนการจา้งแรงงานต่างดา้วข้ึนไดต้ามสมควร 

2) การเก็บค่าธรรมเนียมการจา้งงาน กรณีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีรัฐเก็บ
จากนายจา้งกรณีท่ีตอ้งการจะจา้งแรงงานต่างดา้ว เพื่อเป็นการยบัย ั้งไม่ใหมี้การจา้งแรงงานต่างดา้ว
อยา่งฟุ่ มเฟือยและเพื่อเป็นมาตรการทางออ้มท่ีจะควบคุมไม่ให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วในอตัราท่ี
ตํ่าจนเกินไปอนัจะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างขั้นตํ่าของแรงงานทอ้งถ่ิน โดยนายจ้างมีหน้าท่ีจ่าย
ค่าธรรมเนียมรายเดือนสําหรับแรงงานต่างด้าวแต่ละคน อัตราค่าธรรมเนียมควรจะข้ึนอยู่กับ
ประเภทและคุณสมบติัของงาน ซ่ึงหากไม่จ่ายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดนายจา้งจะตอ้งเสียดอกเบ้ีย
ต่อไป 
 
4.2  วเิคราะห์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คนต่างด้าว 

กฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทยบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ซ่ึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑท่ี์นายจา้งจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้ง ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง
ของการจดัสวสัดิการ การจ่ายค่าตอบแทน การใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ค่าชดเชย การใชแ้รงงานหญิง การใชแ้รงงานเดก็ ฯลฯ ซ่ึงในเร่ือง
อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีไดมี้การบญัญติัให ้ อตัราค่าจา้งขั้นตํ่า
นั้นใชบ้งัคบักบัแรงงานต่างดา้วดว้ย โดยไดบ้ญัญติัอยูใ่น มาตรา 89 วา่ “ประกาศกาํหนดอตัรา
ค่าจา้งตามมาตรา 88 ใหใ้ชบ้งัคบัแก่นายจา้งและลูกจา้งไม่วา่นายจา้งและลูกจา้งนั้นจะมีสญัชาติ 
ศาสนาหรือเพศใด” ประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 30 ท่ีใหค้วามคุม้ครอง
ในเร่ืองของความเท่าเทียมกนัของคนทุกเช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคมความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 

แรงงานต่างดา้วท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานเหล่าน้ีมกัจะยอมรับ
ค่าจา้งในอตัราท่ีตํ่า ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่จะไม่ทราบและเขา้ใจคือสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงความผดิ
ตามกฎหมายคนเขา้เมืองจึงทาํใหมี้การหลบหนีเขา้มาทาํงาน ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมายพร้อมท่ีจะรับ
ค่าจา้งขั้นตํ่าซ่ึงปกติจะตํ่ากวา่มาตรฐานทอ้งตลาด ซ่ึงอาจตอ้งเพิ่มชัว่โมงในการทาํงานโดยไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนใดๆเพ่ิมเลย และหากมีการเพิม่อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าใหค้นทอ้งถ่ินมากข้ึน กจ็ะเป็นการเพิ่ม
ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมายมากข้ึน เพราะนายจา้งจะหนัไปจา้งแรงงานท่ีเขา้เมืองผดิกฎหมายแทน 

DPU



 

81 

โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบัต่างประเทศนั้นจะเห็นวา่สามประเทศ
ขา้งตน้มีกฎหมายท่ีออกมาคุม้ครองคนต่างดา้วโดยตรงในเร่ืองของอตัราค่าตอบแทน ซ่ึงหลกัเกณฑ์
นั้นพอจะนาํมาใชก้บัประเทศไทยไดเ้ช่นกนั โดยในเร่ืองค่าตอบแทนการทาํงานควรกาํหนด
ค่าตอบแทนในการทาํงานโดยคาํนึงถึงอตัราค่าจา้งเทียบกบัแรงงานท่ีทาํงานในระบบหรือในภาค
เศรษฐกิจท่ีเป็นทางการโดยกาํหนดอตัราค่าจา้งท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 

1) ในการกาํหนดค่าตอบแทนการทาํงานใหค้าํนึงถึงอตัราค่าจา้งสาํหรับคนงานในภาค
เศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ โดยจะตอ้งจ่ายค่าจา้งเป็นเงินเท่านั้น การจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่แรงงานต่างดา้ว
นั้นจะตอ้งจ่ายในอตัราท่ีเท่าเทียมกนั ไม่วา่แรงงานต่างดา้วนั้นจะเป็นหญิงหรือชาย ถา้ไดท้าํงานท่ีมี
ลกัษณะคุณภาพและปริมาณอยา่งเดียวกนั กค็วรจะไดค่้าจา้งเท่าเทียมกนั อตัราค่าจา้งจะเป็นเงิน
จาํนวนเท่าไรยอ่มข้ึนอยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะมีผลผกูพนัตามท่ีตกลงกนัและขอ้
สาํคญัจะตอ้งมีการตกลงกนัมิใช่เป็นความประสงคข์องฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแต่เพยีงฝ่ายเดียว นอกจากน้ี
ควรกาํหนดหา้มนายจา้งนาํหน้ีอยา่งอ่ืนมาหกัจากค่าจา้งของลูกจา้งดว้ย 

2) กรณีทาํงานในวนัหยดุ เน่ืองจากสภาพการทาํงานของแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่
มกัจะเป็นงานท่ีตอ้งทาํทุกวนัและไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนั ดงันั้นจึงควรกาํหนดค่าทาํงานในวนัหยดุ
โดยกาํหนดอตัรา 1 เท่าของค่าทาํงานในวนัปกติ 

3) กรณีทาํงานล่วงเวลา เน่ืองจากงานบางประเภทมีความจาํเป็นตอ้งทาํใหเ้สร็จในวนั
เวลาทาํงานปกติจนจาํตอ้งล่วงเลยเวลาทาํงานปกติ เพือ่ความเป็นธรรมแก่ลูกจา้งจึงควรกาํหนดค่า
ล่วงเวลาไว ้ โดยกาํหนดค่าล่วงเวลาในอตัรา 1.5 เท่าของค่าจา้งในเวลาทาํงานปกติซ่ึงรวมไปถึงค่า
ล่วงเวลาในวนัหยดุดว้ยในอตัราเดียวกนั 

 
4.3  วเิคราะห์การจัดสวสัดิการแก่คนต่างด้าว 

ในการกาํหนดสวสัดิการแรงงานของประเทศไทยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานไดถู้ก
จดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 

1) สวสัดิการแรงงานตามท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นสวสัดิการท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้วา่
เป็นส่ิงจาํเป็นพื้นฐานสาํหรับลูกจา้งในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเพื่อใหส้ถาน
ประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปตอ้งมีการจดัสวสัดิการประเภทน้ี คือ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง กาํหนดสวสัดิการเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัสาํหรับลูกจา้ง  

โดยในประกาศฉบบัน้ีไดก้าํหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวสัดิการแรงงานท่ี
สถานประกอบกิจการตอ้งจดัใหมี้โดยสรุปดงัน้ีคือ 
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(1) ใหน้ายจา้งจดัใหมี้นํ้าสะอาดสาํหรับด่ืม หอ้งนํ้า และหอ้งสว้มอนัถูกตอ้งตาม
สุขลกัษณะและมีปริมาณเพยีงพอแก่ลูกจา้ง โดยมีหอ้งนํ้าและหอ้งสว้มแยกสาํหรับลูกจา้งชายและ
ลูกจา้งหญิง และในกรณีท่ีมีลูกจา้งท่ีเป็นคนพิการ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้หอ้งนํ้าและหอ้งสว้มสาํหรับ
คนพิการแยกไวโ้ดยเฉพาะ 

(2) นายจา้งตอ้งจดัใหมี้บริการเพื่อช่วยเหลือลูกจา้งเม่ือประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย
ในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล โดยจดัให้มีส่ิงจาํเป็นในการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาลหรือนายจ้างอาจทําความตกลงเพ่ือส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ
สถานพยาบาล ท่ีเปิดบริการตลอดยี่สิบส่ีชัว่โมงและเป็นสถานพยาบาลท่ีนายจา้งอาจนาํลูกจา้งส่ง
เขา้รับการ รักษาพยาบาลไดโ้ดยความสะดวกและรวดเร็วโดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้ง
อธิบดีมอบหมาย 

2) สวสัดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนด ยงัเป็นการท่ีเจา้หนา้ท่ีภาครัฐเขา้
ไปในสถานประกอบกิจการเพ่ือแนะนาํรูปแบบของสวสัดิการต่างๆท่ีกฎหมายไม่ไดก้าํหนดไวแ้ต่
หากสถานประกอบกิจการใดมีความพร้อมเพียงพอกส็ามารถจดัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ
ลูกจา้งได ้สวสัดิการนอกเหนือกฎหมายท่ีกองสวสัดิการแรงงานนาํเสนอเป็นทางเลือกสาํหรับสถาน
ประกอบกิจการจดัเพิ่มเติม แบ่งออกไดเ้ป็นหมวดใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

(1)  สวสัดิการท่ีมุ่งพฒันาลูกจา้ง เช่น  
- การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทาํงาน 
- การจดัตั้งโรงเรียนในโรงงาน  
- การอบรมความรู้เก่ียวกบัการทาํงาน 
- การจดัใหมี้หอ้งสมุด หรือมุมอ่านหนงัสือ ฯลฯ เป็นตน้ 

(2)  สวสัดิการท่ีช่วยเหลือในเร่ืองค่าครองชีพ  
- การจดัหอพกั 
- การใหเ้งินช่วยเหลือต่างๆเช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ  
- การจดัชุดทาํงาน 
- การจดัใหมี้รถรับ-ส่ง  
- เงินโบนสั ค่าครองชีพ เบ้ียขยนั ค่าเขา้กะ      

(3)  สวสัดิการท่ีช่วยเหลือการออมของลูกจา้ง เช่น  
- สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
- กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

(4)  สวสัดิการท่ีพฒันาสถาบนัครอบครัวของลูกจา้ง เช่น  
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- การจดัสถานเล้ียงดูบุตรของลูกจา้ง  
- การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  
- การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจา้ง  
- การประกนัชีวิตใหก้บัลูกจา้ง 

(5)  สวสัดิการท่ีส่งเสริมความมัน่คงในอนาคต เช่น  
- เงินบาํเหน็จ  
- เงินรางวลัทาํงานนาน  
- ใหลู้กจา้งซ้ือหุน้ของบริษทั  
- กองทุนฌาปนกิจ  
- เงินกูเ้พื่อสวสัดิการท่ีพกัอาศยั 

(6)  สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั เช่น  
- การจดัทศันะศึกษา 
- การแข่งขนักีฬา  
- การจดังานเล้ียงสงัสรรคพ์นกังาน 
- การใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพอนามยั 

โดยในประเทศไทยไดมี้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้มีการจดัสวสัดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายข้ึนในสถานประกอบกิจการ โดยการประสานงานหรือปฏิบติังาน
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

(1) โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยเ์ล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการ
และชุมชน โดยท่ีโครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งศูนย์เล้ียงเด็กในสถาน
ประกอบกิจการและชุมชนท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน เพ่ือให้บุตรของผูใ้ชแ้รงงานมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนเป็นการส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้เขม้แข็ง ทาํให้ผูใ้ช้แรงงานมีขวญั กาํลงัใจในการ
ปฏิบติังาน และเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายจา้งและผูใ้ชแ้รงงาน     

(2) โครงการโรงงานสีขาว ซ่ึงประสงคใ์ห้นายจา้งและลูกจา้งมีความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและขยายความรู้ดงักล่าวไปยงัครอบครัวและสังคมอ่ืนๆ 
เพื่อให้สถานประกอบกิจการไดรั้บรู้ถึงปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงจะนาํไปสู่
กระบวนการในการกาํหนดนโยบายและสนบัสนุนให้มีการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเขา้ไปในสถานประกอบ
กิจการ และเป็นการลดจาํนวนผูใ้ชแ้รงงานท่ีติดยาเสพติดลงใหม้ากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัประสงคใ์ห้
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ผูใ้ช้แรงงานท่ีติดยาเสพติดได้มีโอกาสบาํบัดรักษาและฟ้ืนฟูให้หายจากการติดยาเสพติดและ
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเป็นปกติ 

(3) โครงการพฒันารูปแบบการป้องกนัและจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการป้องกนัและบริหารจดัการเร่ืองเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการ ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสาํนกังานบริหารโครงการกองทุนโลก (Global Fund) 
ส่งเสริมใหส้ถานประกอบกิจการ มีนโยบายการป้องกนัและการบริหารจดัการเร่ืองเอดส์ท่ีเหมาะสม
ตามมาตรฐาน AIDS- response Standard Organization (ASO) และประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นเหล่านั้นสู่สาธารณะชน ส่งเสริมทาํความเขา้ใจเร่ืองเอดส์ท่ีถูกตอ้งแก่สถาน
ประกอบกิจการ เพื่อคุม้ครองแรงงานให้ปลอดภยัจากการติดเช้ือเอช ไอ วี และคุม้ครองสิทธิของ
แรงงานท่ีติดเช้ือเอช ไอ วีใหไ้ดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัโรคและความเจบ็ป่วยอ่ืนๆ และศึกษา 
พฒันาและปรับปรุงกฎหมายให้มีบทบญัญติัเฉพาะในเร่ืองเอดส์ เพื่อขจดัการเลือกปฏิบติั กีดกนั 
ริดรอนสิทธิของผูท่ี้ติดเช้ือเอช ไอ วี และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเอดส์ 

(4) โครงการส่งเสริมสวสัดิการการเงินและบริการ เป็นการส่งเสริมการออมเงินของ
ผูใ้ชแ้รงงานในสถานประกอบกิจการในรูปของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบกิจการ 

(5) โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงมุ่ง
ส่งเสริมให้นายจา้งไดพ้ฒันารูปแบบและระบบการจดัสวสัดิการแรงงานให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริม
และพฒันาการดาํรงชีวิตของลูกจา้งในสถานประกอบกิจการ สร้างขวญัและกาํลงัใจและแรงจูงใจ
ในการทาํงานของลูกจา้ง ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง และยงัเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้กบัสถานประกอบกิจการท่ีสามารถสร้างระบบ รูปแบบ และพฒันาการจดั
สวสัดิการท่ีดี  

อย่างไรก็ตาม การปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น จะสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ ฝ่ายนายจา้งเป็น
หลกั เพราะการจดัสวสัดิการให้กบัผูใ้ชแ้รงงานถือเป็นค่าใชจ่้ายของนายจา้ง หากนายจา้งเห็นถึง
ประโยชน์และจดัสวสัดิการให้กบัลูกจา้ง จะทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานมีขวญัและกาํลงัใจดีในการทาํงาน
และตั้งใจทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่สถานประกอบกิจการและเกิดผลดีแก่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป 

จะเห็นไดว้่าในประเทศไทยไดมี้การส่งเสริมในเร่ืองของสวสัดิการแรงงานแก่แรงงาน
ไทยอย่างคลอบคลุม กรณีในเร่ืองของแรงงานต่างดา้วแมว้่าจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานเช่นกนัแต่ในส่วนของบางเร่ืองซ่ึงแรงงานไทยอาจไม่ตอ้งการแต่มีความจาํเป็นต่อ
แรงงานต่างดา้วซ่ึงมิไดบ้ญัญติัคุม้ครองไวน้ั้นควรจะมีการพิจารณาท่ีจะให้มีความคุม้ครองข้ึนมา
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เน่ืองจากลูกจา้งเป็นฝ่ายท่ียงัชีพอยู่ไดด้ว้ยค่าจา้ง ซ่ึงหากเป็นแรงงานท่ีไร้ฝีมือความรู้นอ้ย ค่าจา้งท่ี
ไดรั้บกต็ ํ่า ไม่สามารถท่ีจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีตามสมควรไดแ้ละตอ้งเดือดร้อนเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดไวล่้วงหนา้ในกรณีเช่นน้ี สวสัดิการท่ีนายจา้งให้นอกเหนือจากค่าจา้งนั้นก็เป็นส่ิงท่ีมีความ
จาํเป็นกบัลูกจา้ง จึงถือไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งคุม้ครองเพื่อตอบแทนให้แก่ลูกจา้งท่ีทาํงานให้กบั
นายจา้ง 

ซ่ึงจากการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองการทาํงานของคนต่างดา้วจะเห็นได้
ว่า พระราชบญัญติัว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 ไม่มีบทบญัญติัคุม้ครองในเร่ืองของ
สวสัดิการคนต่างดา้วเหมือนกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของไทย ซ่ึงทาํใหค้น
ต่างดา้วอาจไดรั้บความคุม้ครองในเร่ืองของสวสัดิการท่ีอยู่อาศยั การเดินทาง ครอบครัว ความ
เจ็บป่วยอย่างไม่เป็นธรรมจากนายจา้งเพราะกรณีเม่ือเป็นแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายและไม่ไดมี้
กฎหมายคุม้ครองไวโ้ดยเฉพาะแมจ้ะมีกฎหมายคุม้ครองแรงงานคุม้ครองอยูน่ายจา้งก็ถือโอกาสไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายใดๆเลย ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบคนต่างดา้วมากเกินไป โดย เม่ือศึกษาในสาม
ประเทศท่ีนาํมาพิจารณานั้นแต่ละประเทศก็กาํหนดความคุม้ครองในเร่ืองของสวสัดิการต่างกนัไป 
คือ 

สาํหรับไตห้วนั ไดมี้การกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจดัหาบา้นพกัอาศยั และจดัพาหนะรับ-
ส่ง ในการไปทาํงานของแรงงานต่างดา้ว โดยมีกองทุนประกันสุขภาพในการคุม้ครองการ
รักษาพยาบาล 

ส่วนสิงคโปร์เม่ือแรงงานต่างดา้วไดรั้บอนัตราย นายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งนาํแรงงานต่างดา้ว
นั้นไปส่งโรงพยาบาล โดยเป็นผูรั้บผดิชอบในการรักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีประเทศมาเลเซียไม่มีการส่งเสริมใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วหรือส่งเสริมใหแ้รงงานต่าง
ดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศอยูแ่ลว้จึงไม่ไดคุ้ม้ครองในเร่ืองของสวสัดิการแก่แรงงานต่างดา้ว 

ในขณะท่ีประเทศไทยไม่มีบทกฎหมายซ่ึงออกมาคุม้ครองในเร่ืองสวสัดิการแก่คนต่าง
ด้าวโดยเฉพาะคงมีแต่ใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานบังคับแก่ทุกคนท่ีเข้ามาทาํงานใน
ราชอาณาจกัรทั้งท่ีถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย ทาํให้นายจา้งไม่ค่อยปฏิบติัตาม คนต่างดา้วเหล่าน้ี
จึงตอ้งอยูอ่าศยัตามมีตามตามเกิด ในกรณีท่ีอยูอ่าศยัเน่ืองจากบางคนอาจ เขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย
การท่ีจะเช่าห้องพกัอาศยัอาจเป็นไปไดย้าก โดยผูป้ระกอบการอาจกลวัว่าเป็นการผิดกฎหมายใน
การให้เขา้พกัจึงควรท่ีจะมีกฎหมายควบคุมในเร่ืองดงักล่าวโดยอาจให้พกัในบริเวณเดียวกนัทุกคน 
ในเร่ืองการเดินทาง บางกรณีท่ีสถานท่ีทาํงานของนายจา้งอยูห่่างไกลจากตวัเมืองหรือในกรณีท่ีรถ
บริการสาธารณะเขา้ไม่ถึง ยอ่มเป็นการยากแก่คนต่างดา้วท่ีจะเดินทางเขา้ไปถึงสถานประกอบการ
ของนายจา้งรวมถึงเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางมากข้ึน จึงควรจะมีคุม้ครองต่อจากขา้งตน้คือเม่ือ
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ลูกจา้งพกัในบริเวณเดียวกันทั้งหมดแลว้ก็ให้นายจา้งจดัรถรับส่งข้ึนมาด้วยเลย โดยรับส่งจาก
สถานท่ีพกัมายงัสถานประกอบการ  กรณีค่ารักษาพยาบาลเม่ือประเทศไทยไม่มีการคุม้ครองกรณี
ของการเจบ็ป่วยนายจา้งจึงอาจจดัใหมี้หลกัประกนัเก่ียวกบัสุขภาพโดยใหมี้กองทุนประกนัสงัคมใน
ส่วนของคนต่างดา้วข้ึนเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพประจาํปี การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของแรงงานต่างดา้ว โดยให้นายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามแต่จะกาํหนดต่อไป
หรืออีกกรณีหน่ึงโดยอาจจดัใหมี้โครงการเช่นเดียวกบั 30 บาทรักษาทุกโรคแก่คนต่างดา้วทุกคนทั้ง
ท่ีถูกและผิดกฎหมาย โดยอาจเพิ่มจาํนวนเงินเป็นเท่าใดนั้นแลว้แต่ความเหมาะสมในเวลานั้นๆ ซ่ึง
หากจะแยกพิจารณาเป็นกรณีๆไป พอจะแยกไดด้งัน้ี 

(1) สวสัดิการการตรวจโรค 
ปัญหาหน่ึงของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยคือการนาํโรคติดต่อ

เขา้มาดว้ย เช่นโรคเทา้ชา้ง กาฬหลงัแอ่น โรคสมองอกัเสบ โปลิโอ ซ่ึงบางโรคนั้นไดห้มดไปจาก
ประเทศไทยแลว้แต่กไ็ดรั้บการนาํเขา้มาใหม่เน่ืองจากขาดการควบคุมหรือควบคุมท่ีไม่ทัว่ถึงในการ
เขา้มาของคนต่างดา้ว เม่ือเป็นเช่นน้ีกรณีจะเห็นว่าเม่ือไม่สามารถป้องกนัการเขา้มาไดแ้ลว้เน่ืองจาก
วิธีการเขา้มายงัประเทศไทยของคนต่างดา้วมีวิธีท่ีแปลกใหม่ข้ึนทุกวนั ยากต่อการตรวจตราของ
เจา้หนา้ท่ี จึงควรท่ีจะจดัสวสัดิการเก่ียวกบัการตรวจโรคประจาํปีเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้โรคซ่ึง
คนต่างดา้วนาํเขา้มานั้นระบาดต่อไปยงัคนไทยและถือเป็นการช่วยเหลือคนต่างดา้วไปในตวัคือเม่ือ
ตรวจพบแลว้ควรจะไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที เพื่อท่ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิตหรือพิการ  โดย
อาจกาํหนดให้คนต่างดา้วมาตรวจโรคเป็นเดือนๆไป เช่นให้คนต่างดา้วทั้งท่ีถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายมาเขา้รับการตรวจทุกเดือนกนัยายนของทุกปี ท่ีให้กาํหนดเป็นรายเดือนนั้น เพื่อท่ีจะง่าย
ต่อการควบคุมตวัคนต่างดา้วเองรวมถึงค่าใชจ่้ายของรัฐเป็นตน้ 

(2) สวสัดิการการรักษาพยาบาล 
รายไดข้องผูใ้ชแ้รงงาน ย่อมไดรั้บการคุม้ครองตามอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า ในขณะท่ี

แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซ่ึงแมจ้ะมีอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าคุม้ครองอยูแ่ต่กป็รากฏว่า
นายจา้งส่วนใหญ่ยงัคงไม่ใหค้่าจา้งตามกฎหมายกาํหนดเน่ืองจากอาจเห็นเป็นคนต่างดา้วเป็นตน้ ซ่ึง
แรงงานเหล่าน้ีตอ้งนาํเงินค่าจา้งนั้นไปใชใ้นการซ้ือปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตเสียส่วนใหญ่ซ่ึง
ปกติก็ไม่ค่อยจะเพียงพออยู่แลว้ หากเกิดการเจ็บไขไ้ด้ป่วยแลว้ตอ้งนาํเงินไปรักษาพยาบาลใน
ขณะเดียวกนักไ็ม่สามารถไปทาํงานได ้ยอ่มทาํใหเ้กิดความลาํบากแก่แรงงานต่างดา้วนั้นๆ หรือบาง
กรณีก็ไม่มีเงินไปทาํการรักษาจนเกิดการเสียชีวิตเกิดข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีหากมีการให้ความคุม้ครอง
เร่ืองการรักษาพยาบาลยอ่มแบ่งเบาภาระแก่คนต่างดา้วไดอ้ยา่งมาก เน่ืองจากภาระค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
รับอยู่ทุกวนัก็มีมากอยู่แลว้ โดยอาจจดัให้มีกองทุนท่ีคลา้ยกบักองทุนประกนัสังคมเกิดข้ึนโดยให้
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นายจา้งจ่ายเงินเขา้กองทุนทุกเดือน หรืออาจจดัใหมี้โครงการคลา้ยๆ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ให้แก่คนต่างดา้วทั้งสองกรณีคือ ทั้งท่ีชอบดว้ยกฎหมายและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยจาํนวนเงิน
อาจข้ึนอยูก่บัสภาวะและความเหมาะสมของเศรษฐกิจของประเทศขณะนั้น ส่วนกรณีท่ีคนต่างดา้ว
นั้นไดรั้บความคุม้ครองอยูแ่ลว้กใ็หไ้ดรั้บความคุม้ครองอยูต่ามเดิม 

(3) สวสัดิการการสอนภาษาไทย 
คนต่างดา้วท่ีเขา้มาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเพ่ือนบา้นซ่ึงส่วน

ใหญ่ ไม่สามารถพูดภาษาไทยได ้ซ่ึงจะทาํให้การส่ือสารระหว่างนายจา้งและลูกจา้งเป็นไปโดย
ยากลาํบาก และในบางกรณีอาจเกิดการเขา้ใจผิดในการส่ือสารเกิดข้ึน อนัจะนาํไปสู่การทาํร้าย
ร่างกายและอาจไปถึงการทาํใหถึ้งแก่ชีวิตของนายจา้งได ้การติดต่อส่ือสารใหเ้ขา้ใจกนันั้นเป็นเร่ือง
สาํคญัมาก โดยคนปกติส่วนใหญ่เวลาจะทาํนิติกรรมใดยอ่มใชก้ารติดต่อส่ือสารทั้งส้ิน เช่น การซ้ือ
ของ การข้ึนรถประจาํทาง การถามทางจากบุคคลอ่ืน การสั่งอาหาร การอธิบายปัญหากบันายจา้ง 
เป็นตน้ หากแต่เม่ือบุคคลๆหน่ึงไม่สามารถติดต่อส่ือสารกบัใครไดย้อ่มท่ีจะเกิดผลเสียตามมา ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองความเครียดหรือการเขา้ใจผิดต่อส่ิงท่ีอีกบุคคลหน่ึงกาํลงัพยายามส่ือถึงอยู่ การจัด
สวสัดิการการสอนภาษาไทยให้มีข้ึนจึงนับว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจาํเป็นสําหรับลูกจา้งเพ่ือท่ีจะช่วยให้
ลูกจา้งนั้นสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไทยไดอ้ยา่งเป็นปกติ โดยอาจจดัใหมี้การสอนในวนัใดวนั
หน่ึงของสปัดาห์ หลงัเลิกงานเป็นตน้ 

(4) สวสัดิการการกลบัภูมิลาํเนาเดิม 
คนทุกคนเม่ือออกมาจากบา้นไปทาํงานไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

นานๆ ยอ่มท่ีจะตอ้งกลบับา้นของตนเพื่อไปดู ความเป็นอยูข่องบิดามารดา ภรรยาและลูกเป็นตน้ ซ่ึง
สําหรับคนไทยก็ย่อมกลบัภูมิลาํเนาเดิมไดโ้ดยไม่ยากนัก แต่สําหรับคนต่างดา้วนั้นการท่ีจะกลบั
ประเทศของตนยอ่มท่ีจะมีค่าใชจ่้ายและตอ้งใชเ้อกสารยนืยนัตวับุคคลในการกลบัเขา้มาในประเทศ
ไทยอีกคร้ัง กรณีของคนต่างดา้วท่ีถูกตอ้งโดยกฎหมายย่อมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ เพราะเอกสาร
ถูกตอ้งอยู่แลว้จะมีปัญหาก็เฉพาะคนต่างด้าวท่ีเขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมายคนเขา้เมืองจึงไม่มี
เอกสารใดๆ ในการยนืยนัการเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงเม่ือไม่มีหลกัฐานการเขา้มาก็เป็นการยากท่ี
จะสามารถออกไปจากประเทศไดแ้ลว้กลบัเขา้มาไดใ้หม่อีก ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
ของนายจา้งได ้คนต่างดา้วประเภทน้ีเม่ืออยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานก็จะเกิดการขาดขวญั
กาํลงัใจในการทาํงาน เพราะเหมือนกบัการใชชี้วิตอยู่ตวัคนเดียว เม่ือเป็นเช่นน้ีการจดัสวสัดิการ
เก่ียวกบัการกลบัภูมิลาํเนากน่็าจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัต่อแรงงานต่างดา้วนั้นๆ โดยอาจจดัใหน้ายจา้ง
แรงงานนั้นออกเอกสารรับรองการทาํงานแก่คนต่างดา้วนั้นว่าไดท้าํงานกบัตนและเม่ือกลบัเขา้มา
ใหม่ก็จะกลบัมาทาํงานกบัตนตามเดิมโดยใหก้าํหนดจาํนวนวนัว่ากลบัไปไดจ้าํนวนก่ีวนั พร้อมทั้ง
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รูปถ่ายโดยมีเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงแรงงานลงนามรับทราบและสามารถไปตรวจ ณ สถาน
ประกอบการของนายจา้งวนัใดก็ได ้หากคนต่างดา้วคนนั้นไม่อยูท่ี่สถานประกอบการ ใหน้ายจา้งมี
ความผดิต่อไป 

(5) สวสัดิการท่ีพกัอาศยั 
ท่ีพกัอาศยัเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งหายากสาํหรับคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย

เน่ืองจากผูป้ระกอบการอาจกลวัมีความผิดอาญาในการให้ท่ีพกัแก่คนท่ีเขา้เมืองผิดกฎหมายตาม
กฎหมายคนเขา้เมือง การจดัท่ีพกัให้คนต่างดา้วอยู่จึงเป็นส่ิงท่ีน่าจะกระทาํโดยอาจให้อยู่รวมกบั
คนงานคนไทยดว้ยกนัใกล้ๆ กบัสถานประกอบการ เพื่อเป็นการจดัใหค้นต่างดา้วนั้นอยูร่วมกนัเป็น
กลุ่มๆ ซ่ึงง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแก่คนต่างดา้วดว้ยอีกทางหน่ึง 

สวสัดิการท่ีกล่าวมาอาจเป็นการยากท่ีนายจา้งจะปฏิบติัตามเน่ืองจากนายจา้งไม่ได้
ประโยชน์ใดๆจากการให้สวัสดิการนั้ นๆ จึงควรจะมีข้อจูงใจให้นายจ้างปฏิบัติตามโดยให้
ผลประโยชน์แก่นายจา้งน่าจะดีกว่า เช่นการจา้งแรงงานต่างดา้วนายจา้งตอ้งขออนุญาตหรือยื่น
ใบอนุญาต แต่เม่ือนายจา้งปฏิบติัตามบทสวสัดิการน้ีแลว้ ไม่ตอ้งรับโทษหรือไดรั้บการลดหย่อน
ผอ่นโทษในเร่ืองของการจา้งแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย หรือไม่ตอ้งรับโทษจาํคุกหรือไม่ตอ้งรับ
โทษเลยแลว้แต่วา่อยา่งใดจะเหมาะสม 

จากท่ีพิจารณามาขา้งตน้จะเห็นว่าการในประเทศไทยไม่มีการคุม้ครองคนต่างดา้ว
ในเร่ืองของสวสัดิการโดยเฉพาะทาํให้สวสัดิการบางเร่ืองซ่ึงคนต่างด้าวตอ้งการแต่คนไทยไม่
ตอ้งการและไม่ไดมี้บญัญติัไวใ้นกฎหมายคุม้ครองแรงงานคนต่างดา้วจึงไม่ไดรั้บความคุม้ครอง
ตามท่ีควรนั้น แมอ้งคก์รแรงงานระหว่างประเทศไดมี้อนุสัญญาขอ้แนะนาํเก่ียวกบัแรงงานนอก
ระบบหลายฉบบัดว้ยกนัโดยประเทศไทยก็ไดใ้ห้สัตยาบนัแก่อนุสัญญาต่างๆแลว้แต่ก็มิไดน้าํมา
ปรับบงัคบัใชใ้หเ้ป็นธรรม จึงเห็นสมควรท่ีจะปรับปรุงกาํหนดบทสวสัดิการข้ึนใน พระราชบญัญติั
การทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 เช่นเดียวกบัในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.2541  
โดยคุม้ครองในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญัต่อการดาํรงชีวิต เช่นท่ีพกัอาศยั การเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล 
การตรวจโรค การสอนภาษาไทย การออกและเขา้มาใหม่ในราชอาณาจกัร อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เป็น
กรณีไปโดยคาํนึงถึงลกัษณะของงานวา่งานลกัษณะนั้นควรท่ีจะใหส้วสัดิการอยา่งใด 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 

เน่ืองจากความตอ้งการคนต่างต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทยท่ีเป็นทั้งแรงงาน
ระดบัล่างและระดบัผูบ้ริหารมีมากข้ึน จึงทาํให้มีการกาํหนดกฎหมายและระเบียบแนวทางการ
บริหารแรงงานต่างดา้วในหลายลกัษณะเพื่อรองรับการใชแ้รงงานต่างดา้วใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
ประเทศไทยไดก้าํหนดประเภทของแรงงานต่างดา้วไว ้2 ลกัษณะ คือ แรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมาย
และแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย โดยแรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายไดแ้ก่แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มา
ประกอบอาชีพท่ีถูกกฎหมายและแรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมายไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดย
ไม่ผา่นกระบวนการขั้นตอนการเขา้เมืองท่ีถูกกฎหมายและไม่ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานจากหน่วยงาน
ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี 

แรงงานเหล่าน้ีถือว่ามีความจาํเป็นและมีผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมในการพฒันา
ประเทศ ท่ีผ่านมาประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายฉบบัใดออกมาให้ความคุม้ครองดา้นแรงงานกบั
แรงงานต่างดา้วโดยตรงจะมีก็เพียงแต่พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เท่านั้นท่ีพอนาํมา
บงัคบัใชไ้ด ้แต่เม่ือเกิดปัญหาข้ึนแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนยากจนไม่มีปัญญาท่ีจะไปฟ้องร้องบงัคบั
กบันายจา้งได ้สาํหรับแรงงานต่างดา้วนั้นมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของคนต่าง
ดา้ว เช่น พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 
แต่กฎหมายท่ีกล่าวมาก็ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพ่ือให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดปัญหาและส่งผลกระทบมากมายต่อผูใ้ชแ้รงงานประเภท
น้ีโดยตรง ไม่ว่าดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามยั อีกทั้งไม่ไดรั้บความเหลียวแลและความเป็น
ธรรมจากผูป้ระกอบการหรือนายจ้างตลอดจนภาครัฐเองก็ไม่ได้มีหน่วยงานเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือรับผดิชอบและดูแลใหค้วามคุม้ครอง เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงและเป็นธรรมแก่แรงงานกลุ่ม
น้ี แมจ้ะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงให้ความสําคญัในเร่ืองการคุม้ครอง
แรงงานต่างดา้ว การจดัสวสัดิการและการพฒันากลไกเพื่อดูแลส่งเสริมและคุม้ครองแรงงานต่าง
ดา้ว เพื่อการพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองคนดา้นสุขภาพและอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงเพื่อให้คนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยคาํนึงถึงการคุม้ครองคนยากจนและคนดอ้ยโอกาสไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงแลว้แรงงานต่างดา้วท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในประเทศไทยก็ยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองปฏิบติั
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ดูแลแรงงานถึง ค่าตอบแทน ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามยั ตลอดจนสวสัดิการจากทางภาครัฐและ
กฎหมายท่ีไดใ้ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีก็ยงัถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองของค่าจา้ง ใช้
แรงงานเกินกว่าเวลาท่ีกฎหมายคุม้ครองกาํหนด ไม่มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล อนัเป็นหลกัความ
มัน่คงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่แรงงานกลุ่มน้ี ประกอบกบัผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่เป็นคน
ยากจน ความรู้น้อยไม่มีกาํลงัหรืออาํนาจจะไปต่อรองกับผูป้ระกอบการหรือนายจ้าง เม่ือไม่มี
ทางเลือกก็ตอ้งจาํยอมรับสภาพตามเง่ือนไขท่ีนายจา้งกาํหนดและทาํตามความประสงคข์องนายจา้ง 
เม่ือเจ็บป่วยหรือไดรั้บอนัตรายจากการทาํงาน ก็อาจถูกนายจา้งทอดท้ิง ทั้งไม่ไดรั้บการเหลียวแล
จากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อน เม่ือทาํงานไม่ไดก้็
ส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้จะนาํไปใชเ้ล้ียงดูจุนเจือครอบครัว จึงไม่เป็นธรรมแก่แรงงานกลุ่มน้ีซ่ึง
ประเทศต่างๆก็ไดมี้กฎหมายออกมาบงัคบัใชโ้ดยตรง เช่นประเทศไตห้วนั สิงคโปร์ มาเลเชีย ซ่ึงมี
มาตรฐานเดียวกบัแนวความคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชนซ่ึงองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศไดว้าง
แนวทางไวว้่า “ ทุกคนควรไดรั้บการปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัในการประกอบอาชีพ โดยไม่ให้
คาํนึงถึงเผา่พนัธ์ุ สีผวิ สญัชาติ ศาสนา ฯลฯ ” ดงันั้นในการแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงาน
ในประเทศไทยควรยึดหลกัสิทธิมนุษยชน โดยการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกั
สิทธิมนุษยชนตามแนวทางขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศใน
ส่วนท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยต่อไป 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ดังนั้ นผูเ้ขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและนโยบายท่ี
เหมาะสมเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 ดงัน้ี 

(1) การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตทาํงานให้คนต่างดา้วมุ่งเป้าหมายไปท่ี 
การให้คนต่างดา้วเขา้ทาํงานในบริษทัหรือธุรกิจขนาดใหญ่พอสมควร เช่นการกาํหนดเร่ืองของเงิน
ลงทุน จาํนวนคนไทยท่ีทาํงานหรือแมแ้ต่รายไดข้องคนต่างดา้วทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในการพิจารณา
ให้ใบอนุญาตทาํงานแก่คนต่างดา้วท่ีตอ้งการทาํงานในธุรกิจไม่ใหญ่นกัหรือทาํงานเป็นอิสระ เช่น
การสอนภาษาต่างประเทศ การเล่นดนตรี ซ่ึงในความเป็นจริงในตลาดงานเหล่าน้ีมีความตอ้งการ
แรงงานต่างดา้วอยู่มากพอสมควร การมองว่าการทาํงานในลกัษณะน้ีเป็นการแย่งงานคนไทยอาจ
เป็นความคิดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง อีกทั้งอาชีพบางอาชีพซ่ึงคนไทยไม่นิยมทาํ
เพราะตอ้งใชแ้รงกายและลาํบากตรากตรําเช่น งานกรรมกร งานเล้ียงสัตว ์งานกสิกรรม งานก่ออิฐ 
งานก่อสร้าง หรืองานบางชนิดท่ีไม่จาํเป็นจะตอ้งให้คนไทยทาํ เช่น งานทาํรองเทา้ งานทาํท่ีนอน 
หากแต่พระราชบญัญติัดงักล่าวกไ็ดห้า้มคนต่างดา้วทาํจึงน่าจะมีการทบทวนหลกัเกณฑใ์นเร่ืองน้ีให้

DPU



 

91 

สอดคลอ้งกบัสภาพเป็นจริงมากข้ึน เน่ืองจากในขณะท่ีออกกฎหมายน้ีกบัในปัจจุบนัสภาพความ
เป็นจริงนั้นต่างกนัมาก 

(2) ควรมีการพิจารณาขอ้กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑต่์างๆเก่ียวกบัการอนุญาตให้
คนต่างด้าวเขา้มาทาํงานในประเทศไทยให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์จริง เช่น กาํหนดเก่ียวกับ
รายช่ือหรืออาชีพหรือประเภทงานท่ีไม่ให้คนต่างด้าวทาํ คุณสมบัติของคนต่างด้าวท่ีจะขอ
ใบอนุญาตให้สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงละประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อลดแรงกดดนัท่ีจะทาํให้คน
ตอ้งหลบเล่ียงกฎหมาย 

(3) ปรับปรุงพระราชบญัญติัว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 12 ใหส้อดคลอ้งกนัเพราะมาตรา 7 และมาตรา 8 เป็นหลกัท่ีควบคุมการทาํงาน
ของคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองผิดกฎหมาย จึงควรยกเลิกมาตรา 12 เพ่ือให้มาตรา 7 และมาตรา 8 มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(4) กาํหนดจาํนวนแรงงานของคนต่างดา้วและประเภทของแรงงานท่ีตอ้งการในแต่ละ
ปี รวมถึงกาํหนดสัดส่วนการจา้งงานระหว่างแรงงานไทยกบัแรงงานต่างดา้วตามประเภทของงาน 
เพื่อส่งเสริมให้มีการจา้งงานในประเทศและไม่ให้มีสัดส่วนของแรงงานต่างดา้วในธุรกิจแต่ละ
ประเภทมากเกินไปและไม่ใหเ้กิดการแยง่งานกบัแรงงานไทย 

(5) กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งมีหนา้ท่ีเสียค่าธรรมเนียมการจา้งงานคนต่างดา้ว เพื่อไม่ไห้
มีการจา้งแรงงานต่างด้าวอย่างฟุ่ มเฟือยและเป็นมาตรการทางออ้มท่ีจะควบคุมไม่ให้มีการจา้ง
แรงงานต่างดา้วในอตัราท่ีตํ่าซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อค่าจา้งขั้นตํ่าของแรงงานทอ้งถ่ิน 

(6) เพ่ิมบทสวสัดิการข้ึนเพื่อให้ความคุม้ครองแก่คนต่างดา้วในเร่ืองของสวสัดิการท่ี
อยู่อาศยั การรักษาพยาบาล การตรวจโรค การกลบัภูมิลาํเนา การสอนภาษาไทย ซ่ึงนายจา้งมกั
ไม่ใหค้วามคุม้ครองเน่ืองจากไม่มีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวโดยเฉพาะ 

(7) กาํหนดอตัราค่าตอบแทนแก่คนต่างดา้วโดยเฉพาะ ซ่ึงไดแ้ก่เร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่าของ
คนต่างดา้ว ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ เพราะทุกวนัน้ี คนต่างดา้วในประเทศไทยนั้นใชอ้ตัรา
ค่าตอบแทนซ่ึงกาํหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานอยูโ่ดยยงัไม่มีกฎหมายใดกาํหนดอตัรา
ค่าตอบแทนแก่แรงงานต่างดา้วอยา่ง ละเอียด ชดัเจนและเหมาะสม 

(8) เพิ่มบทลงโทษนายจ้างท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายท่ีไม่มาจด
ทะเบียนขออนุญาตทาํงานและแรงงานต่างดา้วท่ีหลบหนีเขา้เมืองและทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
เพื่อใหน้ายจา้งและแรงงานต่างดา้วนั้นเกิดความกลวัเกรง 
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พระราชบัญญตั ิ
การทาํงานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2521 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 

เป็นปีท่ี 33 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอม

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2521 
 

มาตรา  2  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

มาตรา 3  ใหย้กเลิกประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 322 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 
 

มาตรา 4  พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีในราชอาณาจกัรของคนต่าง
ดา้ว เฉพาะในฐานะดงัต่อไปน้ี 

(1)  บุคคลในคณะผูแ้ทนทางทูต 
(2)  บุคคลในคณะผูแ้ทนทางกงสุล 
(3)  ผูแ้ทนของประเทศสมาชิกและพนกังานขององคก์ารสหประชาชาติและทบวงการ

ชาํนญัพิเศษ 
(4)  คนรับใชส่้วนตวัซ่ึงเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทาํงานประจาํอยูก่บับุคคลใน (1) 

หรือ (2) หรือ (3) 

DPU



 

100 

(5)  บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทาํไวก้บัรัฐบาล
ต่างประเทศ  หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(6)  บุคคลซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจเพือ่ประโยชน์ในทางการศึกษาวฒันธรรม ศิลป 
การกีฬา หรือกิจการอ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ีจะไดก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(7)  บุคคลซ่ึงรัฐบาลอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
 

มาตรา 5  ในพระราชบญัญติัน้ี 
คนต่างดา้ว หมายความวา่ บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย 
ทาํงาน หมายความวา่ การทาํงานโดยใชก้าํลงักายหรือความรู้ดว้ยประสงคค์่าจา้งหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่กต็าม 
ใบอนุญาต หมายความวา่ ใบอนุญาตทาํงาน 
ผูรั้บใบอนุญาต หมายความวา่ คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บใบอนุญาต 
คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการพิจารณาการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตามพระราช 

บญัญติัน้ี 
นายทะเบียน หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนการทาํงานของคน

ต่างดา้ว 
อธิบดี หมายความวา่ อธิบดีกรมแรงงาน 
รัฐมนตรี หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
มาตรา 6  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 12 งานใดท่ีหา้มคนต่างดา้วทาํในทอ้งท่ีใด เม่ือใด โดย

หา้มเดด็ขาด หรือหา้มโดยมีเง่ือนไขอยา่งใดเพียงใดใหก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 7  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 10 งานใดท่ีมิไดห้า้มไวใ้นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตาม
ความในมาตรา 6 คนต่างดา้วจะทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย เวน้แต่คนต่างดา้วท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้
เมืองเพ่ือทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วนมีระยะการทาํงานไม่เกินสิบห้าวนั แต่คนต่างด้าวนั้นจะ
ทาํงานนั้นไดเ้ม่ือไดมี้หนงัสือแจง้ให้อธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบ ตามแบบท่ี
อธิบดีกาํหนด 

DPU



 

101 

มาตรา 8  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง บุคคลใดประสงคจ์ะใหค้นต่างดา้ว
เขา้มาทาํงานในกิจการของตนในราชอาณาจกัรจะยื่นคาํขอรับใบอนุญาตแทนคนต่างดา้วนั้นต่อ
อธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายกไ็ด ้

อธิบดีหรือเจา้พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย จะออกใบอนุญาตให้แก่คนต่างดา้วตาม
วรรคหน่ึงไดต่้อเม่ือคนต่างดา้วนั้นเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ 
 

มาตรา 9  ในการอนุญาตใหค้นต่างดา้วทาํงานตามมาตรา 7 และมาตรา 8  อธิบดีหรือเจา้
พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดเพ่ือให้คนต่างด้าวปฏิบติัก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้น ตอ้งใหค้นต่างดา้วใหค้าํรับรองก่อนวา่จะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้นได ้และถา้เป็นกรณี
ตามมาตรา 8 คนต่างดา้วนั้นตอ้งใหค้าํรับรองก่อนเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร 
 

มาตรา 10  คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืนใหย้ืน่คาํขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือเจา้พนกังาน
ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีคนต่างดา้วนั้นเขา้มาในราชอาณาจกัร แต่ถา้คน
ต่างดา้วนั้นอยูใ่นราชอาณาจกัรแลว้ ระยะเวลาสามสิบวนั ใหน้บัแต่วนัท่ีทราบการไดรั้บอนุญาตให้
ทาํงานตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน ในระหว่างรอรับใบอนุญาต 
ใหผู้ย้ืน่คาํขอทาํงานไปพลางก่อนได ้

เม่ืออธิบดีหรือเจา้พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดรั้บคาํขอแลว้ให้ออกใบอนุญาตให้
โดยมิชกัชา้ 

 
มาตรา 11  คนต่างดา้วซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร หรือไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการ

ชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองโดยมิใช่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในฐานะนกัท่องเท่ียว หรือผู ้
เดินทางผา่น 

(2) ไม่เป็นบุคคลท่ีขาดคุณสมบติั หรือตอ้งหา้มตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา 12  คนต่างดา้วดงัต่อไปน้ีจะทาํงานใดไดเ้ฉพาะท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศดงักล่าวรัฐมนตรีจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดไวก้็ไดต้ามท่ีเห็น 
สมควร 
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(1) คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการเนรเทศ ซ่ึงไดรั้บการผอ่นผนัใหไ้ป
ประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยูใ่นระหวา่งรอการเนรเทศ 

(2) คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยคน
เขา้เมือง และอยูใ่นระหวา่งรอการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร 

(3) คนต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(4) คนต่างดา้วโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 
ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

คนต่างดา้วจะทาํงานใดท่ีรัฐมนตรีกาํหนดตามวรรคหน่ึงไดต่้อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจาก
อธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 

มาตรา 13  ใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามพระราชบญัญติัน้ี ใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัออกเวน้
แต่ 

(1) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างดา้วตามมาตรา 10 ให้มีอายเุท่าระยะเวลาท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานตามกฎหมายนั้น ๆ 

(2) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างดา้วตามมาตรา 12 ให้มีอายุตามท่ีอธิบดีหรือเจา้
พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายกาํหนดแต่ไม่ใหเ้กินหน่ึงปีนบัแต่วนัออก 

(3) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็น
การชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง ใหมี้อายเุท่าระยะเวลาท่ีคนต่างดา้วไดรั้บอนุญาตใหอ้ยู่
ในราชอาณาจกัรในขณะออกใบอนุญาต 

(4) ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัร
เป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองโดยไม่มีกาํหนดเวลาแน่นอนให้มีอายุสามสิบวนั
นบัแต่วนัออก 
 

มาตรา 14  ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 10 ไดรั้บการขยายระยะเวลาการทาํงาน
ตามกฎหมายนั้น ๆ ให้ผูรั้บใบอนุญาตแจง้ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการ
ขยายระยะเวลาและใหน้ายทะเบียนจดแจง้การขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต 
 

มาตรา 15  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายแุละผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะทาํงานนั้นต่อไปให้
ยืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตต่อนายทะเบียน ในกรณีเช่นน้ีใหผู้ข้อต่ออายใุบอนุญาตทาํงานไปพลาง
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ก่อนไดจ้นกวา่นายทะเบียนจะมีคาํสัง่ไม่อนุญาตใหต่้ออาย ุ
การต่ออายใุบอนุญาตใหต่้อไดค้ร้ังละหน่ึงปี เวน้แต่ 
(1) การต่ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 13 (3) ให้ต่ออายไุดอี้กไม่เกินระยะเวลาท่ีผูรั้บ

ใบอนุญาตนั้น ไดรั้บการขยายระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 
(2) การต่ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 13 (4) ใหต่้ออายไุดอี้กคร้ังละสามสิบวนัเวน้แต่

คนต่างดา้วนั้นไดรั้บอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองต่อไปโดยมี
กาํหนดเวลาท่ีแน่นอนเกินสามสิบวนั  ให้ต่ออายใุบอนุญาตไดเ้ท่าระยะเวลาท่ีรับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัร แต่ไม่เกินหน่ึงปี 
 

มาตรา 16  รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดแบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 10 และ
มาตรา 12 

(2) การขอต่ออายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 15 
(3) การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 19 
(4) การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ปล่ียนการทาํงานหรือเปล่ียนทอ้งท่ีหรือสถานท่ี

ในการทาํงานตาม   มาตรา 21 
(5) การออกบตัรประจาํตวัตามมาตรา 31 

 
มาตรา 17  ในกรณีท่ีไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา 7  มาตรา 8 มาตรา 10 

มาตรา 12 หรือไม่ใหต่้ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 15  หรือไม่อนุญาตให้ทาํงานอ่ืนหรือเปล่ียน
ทอ้งท่ีหรือสถานท่ีในการทาํงานตามมาตรา 21 ผูข้อมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยทาํเป็นหนงัสือ
ยืน่ต่ออธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือนายทะเบียน แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนั
นับแต่วนัท่ีไดท้ราบคาํสั่งไม่อนุญาต เม่ือไดรั้บอุทธรณ์แลว้ ให้ผูรั้บอุทธรณ์นาํส่งคณะกรรมการ
ภายในสิบห้าวนั ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวนัและให้
รัฐมนตรีวินิจฉยัคาํอุทธรณ์ภายในสามสิบวนั คาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีอุทธรณ์คาํสั่งไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 ท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ผู ้
อุทธรณ์มีสิทธิทาํงานไปพลางก่อนได ้จนกวา่จะมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ของรัฐมนตรี 
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มาตรา 18  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมีใบอนุญาตอยูก่บัตวัหรืออยู ่ณ ท่ีทาํงานในระหว่าง
ทาํงาน เพื่อแสดงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือนายทะเบียนไดเ้สมอ 

 
มาตรา 19  ถา้ใบอนุญาตชาํรุดในสาระสาํคญัหรือสูญหาย ให้ผูรั้บใบอนุญาตยื่นคาํ

ขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบการชาํรุดหรือสูญหาย 
 

มาตรา 20  ในกรณีท่ีคนต่างดา้วเลิกทาํงานตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตให้ส่งมอบ
ใบอนุญาตคืนให้แก่นายทะเบียนในทอ้งท่ีจงัหวดัท่ีตั้งสถานท่ีทาํงานภายในเจ็ดวนั นบัแต่วนัท่ีเลิก
ทาํงานนั้น 
 

มาตรา 21  ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตทาํงานอ่ืนใดนอกจากงานท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต
หรือเปล่ียนทอ้งท่ีหรือสถานท่ีในการทาํงานให้แตกต่างไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน 
 

มาตรา 22  หา้มมิใหบุ้คคลใดรับคนต่างดา้วซ่ึงไม่มีใบอนุญาตเขา้ทาํงานหรือรับคน
ต่างดา้วเขา้ทาํงานท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขในการทาํงานแตกต่างไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 
 

มาตรา 23  บุคคลใดรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงานหรือใหค้นต่างดา้วยา้ยไปทาํงานในทอ้งท่ี
อ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต หรือมีคนต่างดา้วออกจากงาน ใหบุ้คคลนั้นแจง้ต่อนายทะเบียน
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงานหรือวนัท่ีคนต่างดา้วนั้นยา้ยหรือออกจากงาน
แลว้แต่กรณี 

การแจง้ตามวรรคหน่ึงใหท้าํตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนด 
 

มาตรา 24  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาการทาํงานของ
คนต่างดา้ว ประกอบดว้ยปลดักระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมหาดไทยมอบหมายเป็น
ประธาน ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมการปกครอง 
ผูแ้ทนกรมตาํรวจ ผูแ้ทนกรมประชาสงเคราะห์ ผูแ้ทนกรมอยัการ ผูแ้ทนกรมทะเบียนการคา้ ผูแ้ทน
กรมการค้าภายใน  ผู ้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผู ้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน
สามคนเป็นกรรมการ และผูแ้ทนกรมแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรา 25  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี กรรมการซ่ึงพน้
จากตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

มาตรา 26  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหอ้อก 

ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ ยงัมีวาระอยูใ่น
ตาํแหน่ง ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 
 

มาตรา 27  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีวินิจฉัย ให้คาํแนะนาํหรือคาํปรึกษาแก่รัฐมนตรี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 (6) และมาตรา 6 
(2) การกาํหนดงานท่ีรัฐมนตรีจะประกาศตามมาตรา 12 
(3) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 16 
(4) การพิจารณาอุทธรณ์คาํสัง่ตามมาตรา 17 
(5) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา 28  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้ งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการดว้ยกนัคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

มาตรา 29 คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ทาํกิจการหรือ
พิจารณาเร่ืองใดอนัอยูใ่นขอบเขตแห่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

ใหน้าํความในมาตรา 28 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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มาตรา 30  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี อธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย นายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจ 

(1) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงรวมทั้งใหส่้งเอกสาร
หรือหลกัฐาน 

(2) เขา้ไปในสถานท่ีใดท่ีมีเหตุอนัสมควรสงสยัวา่มีคนต่างดา้วทาํงานในระหวา่ง
เวลาท่ีเช่ือไดว้า่มีการทาํงาน เพื่อตรวจสอบใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ีใหมี้อาํนาจ
สอบถามขอ้เทจ็จริง หรือเรียกเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ จากบุคคลท่ีรับผดิชอบหรือเก่ียวขอ้งซ่ึงอยู่
ในสถานท่ีดงักล่าวได ้

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม (2) ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีดงักล่าว หรือ
บุคคลผูรั้บผดิชอบหรือเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีดงักล่าวอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 

มาตรา 31  นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีบตัรประจาํตวั 
ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตร

ประจาํตวัเม่ือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งร้องขอ 
 

มาตรา 32  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้อธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย นายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา 33  คนต่างดา้วผูใ้ดทาํงานโดยฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6  ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 34  คนต่างดา้วผูใ้ดทาํงานโดยฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีกาํหนดตาม
มาตรา 9 หรือทาํงานโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา 12  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 35  คนต่างดา้วผูใ้ดทาํงานโดยฝ่าฝืนมาตรา 10 หรือมาตรา 18 หรือมาตรา 20  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 

มาตรา 36  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 14 หรือมาตรา 19  ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
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มาตรา 37  คนต่างดา้วผูใ้ดทาํงานเม่ือใบอนุญาตส้ินอายแุลว้โดยมิไดย้ื่นคาํขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายหุรือไดย้ืน่คาํขอแลว้แต่นายทะเบียนมีคาํสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 15 และคนต่างดา้วผูน้ั้นมิไดอุ้ทธรณ์คาํสั่งของนายทะเบียนหรือไดอุ้ทธรณ์
แลว้แต่รัฐมนตรีมีคาํวินิจฉยัไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตตามมาตรา 17  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 38  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 21  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 39  ผูใ้ดรับคนต่างดา้วเขา้ทาํงานโดยฝ่าฝืนมาตรา 22 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 40  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 23 หรือมาตรา 42  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 

มาตรา 41  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้
ขอ้เทจ็จริงหรือไม่ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน หรือขดัขวาง หรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่อธิบดีหรือ
เจา้พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีตาม
มาตรา 30  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามพนับาท 
 

มาตรา 42  บุคคลใดมีคนต่างดา้วทาํงานในธุรกิจของตนก่อนวนัท่ีประกาศของคณะ
ปฏิวติั  ฉบบัท่ี 322 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515  ใชบ้งัคบัและยงัมิไดแ้จง้รายการเก่ียวกบัคนต่าง
ดา้วท่ีทาํงานอยูก่บัตนตามขอ้ 35 แห่งประกาศของคณะปฏิวติัดงักล่าวจนถึงวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบัให้บุคคลนั้นแจง้รายการดงักล่าวตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนดภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 

มาตรา 43  ใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี 322 ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม พ.ศ. 2515 ใหใ้ชไ้ดต่้อไปตราบเท่าท่ีใบอนุญาตยงัไม่ส้ินอาย ุและผูรั้บใบอนุญาตยงัทาํงาน
ท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น 
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มาตรา 44  คนต่างดา้วซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง  
และทาํงานอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 322 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 ใช้
บงัคบั และได้ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี หรือเจา้พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามขอ้ 34 
วรรคหน่ึง แห่งประกาศของคณะปฏิวติัดงักล่าว และอธิบดีหรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายได้
ออกใบอนุญาตแล้วแต่คนต่างด้าวผูน้ั้ นยงัมิได้ไปรับใบอนุญาตและยงัคงทํางานอยู่ในวันท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ไปรับใบอนุญาตภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัใช้
บงัคบั หากไม่ไปขอรับใบอนุญาตภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นส้ินผลเม่ือ
ครบกาํหนดเวลาเช่นวา่นั้น 
 

มาตรา 45  คนต่างดา้วตามมาตรา 12 ซ่ึงทาํงานใดอยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั ใหท้าํงานนั้นต่อไปไดจ้นกวา่จะมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 12  

เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 12 แลว้ ในกรณีท่ีงานท่ีคนต่างดา้วดงักล่าวทาํอยู่
เป็นงานท่ีรัฐมนตรีไดป้ระกาศใหท้าํได ้ใหท้าํงานนั้นไดต่้อไปแต่ตอ้งยืน่คาํขอรับใบอนุญาตภายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศของรัฐมนตรีดงักล่าวใชบ้งัคบั ในกรณีท่ีงานท่ีคนต่างดา้วดงักล่าวทาํ
อยูน่ั้นมิใช่เป็นงานท่ีรัฐมนตรีไดป้ระกาศใหท้าํได ้ใหท้าํงานนั้นต่อไปไดอี้กหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบั
แต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 

มาตรา 46  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศหรือคาํสั่งของรัฐมนตรี
หรืออธิบดี หรือใบอนุญาตซ่ึงไดอ้อกหรือสั่งโดยอาศยัอาํนาจตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 
322 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัได้
ต่อไปและให้ถือเสมือนเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศหรือคาํสั่งของรัฐมนตรี
หรืออธิบดีหรือใบอนุญาตท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา 47  ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และ
ให้มีอาํนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจา้หน้าท่ีออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่
เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และกาํหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-นามสกลุ  นายเธียรเทพ  สุนทรนนัท 
ประวตัิการศึกษา  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
   จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ปี พ.ศ.2543 
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