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บทคัดยอ

วทิยานพินธฉบบันีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาถงึปญหาทางกฎหมายอนัเกดิจากการเคลือ่นยาย
แรงงานตางดาวในประเทศไทย อันไดแก ปญหาในเรือ่งการจดัระบบและการบรหิารแรงงานตางดาว
ที่เคล่ือนยายเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ปญหาในเรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาว    
ที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายเขามาทํ างานในประเทศไทย ปญหาในเรื่องการควบคุมแรงงาน
ตางดาวที่เขามาทํ างานในประเทศไทยและการควบคุมนายจาง ปญหาในเรื่องการการควบคุมจ ํานวน
แรงงานตางดาวในประเทศไทย และปญหาในเรือ่งการไมอนญุาตใหแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมาย
ท ํางานในอาชีพกรรมกร

การศึกษาปญหาดังกลาวเปนการวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมคนควาขอมูลจากตํ ารา
เอกสารทางวชิาการ งานวจิยั วทิยานพินธ วารสาร บทความ และสิง่พมิพตางๆ ทีเ่กีย่วของ ทัง้ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ นํ าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณาความ

จากการศึกษาพบวา ปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว     
ในประเทศไทย มีปญหาที่สํ าคัญๆ 5 ประการ คือ

1. ปญหาในเรื่องการจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาวที่เคลื่อนยายเขามาใน
ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปน
อุปสรรคที่ขัดขวางการจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง ทํ าใหไมทราบ
จ ํานวนทีแ่ทจริงของแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง และไมสามารถกํ าหนดจํ านวนที่จะอนุญาต
ใหแรงงานตางดาวเขามาในประเทศไทยไดอยางแนนอน

2. ปญหาในเรือ่งการอนญุาตใหแรงงานตางดาวทีเ่ขาเมอืงโดยถูกตองตามกฎหมายเขามา
ท ํางานในประเทศไทย เนื่องจากมาตรา 12 (3) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กํ าหนด
หามมใิหคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรประกอบอาชีพกรรมกร ทั้งๆ ที่ในปจจุบันประเทศไทย
มคีวามตองการแรงงานตางดาวประเภทไรฝมือมาก ทํ าใหมีการลักลอบประกอบอาชีพกรรมกร
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3. ปญหาในเรือ่งการควบคมุแรงงานตางดาวทีเ่ขามาท ํางานในประเทศไทยและการควบคมุ
นายจาง เนือ่งจากในประเทศไทยยงัไมมมีาตรการทางกฎหมายในการควบคมุแรงงานตางดาวทีเ่ขามา
ท ํางานในประเทศไทยเพียงพอ และไมมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคุณสมบัติของนายจาง 
รวมทัง้ภาระหนาทีข่องนายจาง ท ําใหแรงงานตางดาวสามารถเดนิทางเขามาในประเทศไทยในรปูแบบอืน่
เชน นกัศกึษาหรอืนกัทองเทีย่ว และไมสามารถควบคมุนายจางใหตองรับผิดตอการจางแรงงานตางดาว
การใหทีพ่ ํานักอยูในประเทศไทยและการเดินทางกลับภูมิลํ าเนาเดิมของแรงงานตางดาวได

4. ปญหาในเรื่องการการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยยงัไมมมีาตรการทางกฎหมายเพยีงพอในการควบคมุจ ํานวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย
ท ําใหนายจางจางแรงงานตางดาวอยางฟุมเฟอย เพราะสามารถจางแรงงานตางดาวในอตัราคาจางขัน้ตํ ่า
ที่ทางรัฐกํ าหนด

5 ปญหาในเรื่องการไมอนุญาตใหแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายทํ างานในอาชีพ
กรรมกร  เนื่องจากในปจจุบันพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 กํ าหนดหาม
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายท ํางานในอาชพีกรรมกร แตรัฐกลบัมนีโยบายผอนผันใหแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายทีห่ลบหนเีขาเมอืงสญัชาตพิมา ลาว และกมัพชูาท ํางานกรรมกรได ท ําใหแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายหลบหนีเขาเมืองมากขึ้น เพราะสามารถทํ างานกรรมกรได

วทิยานพินธฉบับนี้จึงเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นปญหาดังนี้
1. แกไขเพิม่เตมิในพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 โดยใหคนตางดาว

ทีจ่ะเขามาท ํางานในประเทศไทย ตองท ําสญัญาจางกบันายจางกอน จงึจะเขามาท ํางานในประเทศไทยได
นอกจากนีน้ายจางตองมหีนาทีเ่สยีคาธรรมเนยีมการจางแรงงานตางดาว และการจางแรงงานตางดาว
ตองเปนไปตามสัดสวนตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาการจัดระบบและ  
การบรหิารแรงงานตางดาว การควบคมุแรงงานตางดาวทีเ่ขามาท ํางานในประเทศไทยและการควบคมุ
นายจาง และการการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย

2. ยกเลิกมาตรา 12 (3) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมืองและยกเลิกงานกรรมกรใน  
พระราชกฤษฎกีากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า แลวเพิ่มเติมในกฎกระทรวง
ใหแรงงานตางดาวทํ างานกรรมกรหรืองานอื่นที่ไมสามารถหาแรงงานไทยทํ าได ก็ตอเมื่อไดรับ
อนญุาตจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน หรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาการอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
เขามาท ํางานในประเทศไทย และการไมอนุญาตใหแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายทํ างานในอาชีพ
กรรมกร
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ABSTRACT

This thesis aims to study the legal problems arising from migrant workers movement 
into Thailand, for instances, problem of system management and administration on illegal migrant 
workers, on granting certain permit for labour migrants, on controlling migrant workers and their 
employers, on restriction for the quota of manual labour.

The study is a documentary research conducted by analyzing relevant documents, 
researches, theses, journals, articles, and other printed documents in Thai and Foreign language.

From the study, it is found that there are five important issues as follows:
1. the issue of system management and administration on illegal labour migrants.  

The Section 54 under the Immigration Act B.E. 2522 (1979) does not sufficiently support the 
system management and administration on illegal migrants to record the number of them, or to limit 
certain quota for migrant workers.

2. the issue of prohibition for migrants to work in certain jobs. The Section 12 (3) 
under the Immigration Act B.E. 2522 (1979) forbids migrant workers to be employed as manual 
labour. Even though, at present, Thailand requires a large number of unskilled labour, it, therefore, 
indirectly force them to work illegally.

3. the issue of controlling labour migrants and their employers in Thailand. The present
legislation does not provide adequate mechanism and measures to supervise the entering of 
migrants or the qualification of employers for employment. It then causes problems of disguised 
travellers to work illegally in Thailand and no employers liable to repatriate those migrants.
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4. the issue of numbered limitation of labour migrants in Thailand.  Existing measures 
are not adequate to control the number of migrant workers, therefore they are employed
extravagantly and paid below minimum wages against the law.

5. the issue of restriction for migrants to work as manual labour.  The Employment of  
Foreign Workers Act B.E. 2521 (1978) prohibits migrants to work as manual labour, while the 
government has policy to allow illegal migrants to work temporarily as manual labour, has 
resulted in the increasing of illegal  migrants.

Consequently, it is recommended as follows:
1. The Employment of Foreign Workers Act B.E. 2521 (1978) should be amended to 

require employer to make employment contract with migrant workers before entering Thailand. 
Besides, the employer has to pay levy for such employment as may be prescribed in the 
Ministerial Regulation.

2. Section 12 (3) of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) and the prohibition for 
employment as manual labour in the Royal Decree should be repealed. The migrants may be 
permitted to work as manual labour upon the authorization of Minister of Labour or the 
government official entrusted by the Minister of Labour.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

การเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศเปนสิง่ทีม่มีาตัง้แตสมยัโบราณและเกดิขึน้ตดิตอกนั
เรือ่ยมา โดยมีสาเหตุของการเคลื่อนยายหลายประการไมวาจะเปนเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง หรือเหตผุลอ่ืนๆ ซ่ึงการเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศกอใหเกดิผลดแีละผลเสยีทัง้ตอ
ประเทศที่มีแรงงานเคลื่อนยายออกและประเทศที่มีแรงงานเคลื่อนยายเขา สํ าหรับผลตอประเทศที่มี
แรงงานเคลื่อนยายออกนั้นที่สํ าคัญ คือ ผลกระทบตอระดับรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยผลตอระดับ    
การวางงาน ผลตอระดับกํ าลังคนที่มีความจํ าเปนตอการพัฒนา ผลตอดุลการชํ าระเงิน และการได
ความรูความชํ านาญและประสบการณ เปนตน สวนผลตอประเทศที่มีแรงงานเคลื่อนยายเขานั้น     
ทีสํ่ าคญั คือ การเพิ่มขึ้นของจํ านวนประชากรในประเทศนั้นๆ ผลตอความยืดหยุนของตลาดแรงงาน 
ผลตอระดับรายไดและการพัฒนา ผลตอระดับคาจางและการวางงาน ผลตอดุลการชํ าระเงิน ผลตอ
ความกดดนัดานเงินเฟอ และผลทางดานสังคม เปนตน ดวยเหตุผลทางดานการเมืองและเศรษฐกจิ 
ท ําใหประเทศตางๆ มกีารควบคมุการเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศมากขึน้ เพือ่ปองกนัมใิหเกิด
ผลเสียจากการเคลื่อนยายดังกลาว ในสวนประเทศที่มีแรงงานเคลื่อนยายออกนั้น หลายประเทศมี 
ขอจ ํากดัเกีย่วกบัการเคลือ่นยายออกทัง้ทางตรงและทางออม แตกย็งัมอีีกหลายประเทศทีใ่หการสนบัสนนุ
การเคลือ่นยายออกทัง้นีเ้พือ่แกปญหาการวางงาน สํ าหรับในสวนของประเทศทีม่แีรงงานเคลือ่นยาย
เขานัน้ มกีารตั้งขอกํ าหนดกฎเกณฑตางๆ มากขึ้นเพื่อขัดขวางการเคลื่อนยาย แมแตประเทศที่เคยมี
นโยบายรบัแรงงานอยางเสร ี กพ็ยายามทีจ่ะจ ํากดัและควบคมุการเคลือ่นยายของแรงงานอยางเขมงวด
ท ําใหบรรดาประเทศทัง้หลายในโลกมกีารรวมกลุมกนัทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ ทีเ่หน็ไดชัดคอื การรวมตวั
เปนกลุมตลาดรวมยุโรป (กลุมEU) ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหแก
กันและกันดวยการจัดใหมีการคาเสรีขึ้นในกลุม โดยหวังจะไดประโยชนจากการแบงงานกันทํ า
ระหวางประเทศอยางเตม็ที ่นอกจากการรวมกนัเพือ่การคาแลว กย็งัมกีารพยายามสงเสรมิการเคลือ่นยาย
ไปมาของแรงงานโดยเสรีระหวางประเทศสมาชิกดวย การยอมใหแรงงานเคลื่อนยายโดยเสรีภายใน
กลุมเชนนี้ ทํ าใหตลาดแรงงานของประเทศที่เปนสมาชิกแตละประเทศนั้นมิไดแคบอยูเพียงภายใน
ประเทศเทานั้น แตไดกลายเปนตลาดแรงงานรวมขนาดใหญ
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สํ าหรับกระแสการเคลื่อนยายของแรงงานในทวีปเอเชียนั้น สมัยโบราณมีการติดตอกัน
ระหวางประเทศนอยมาก จะมีก็แตการทํ าการคาทางเรือ เชนจีนและอินเดีย โดยเขามาตั้งหลักแหลง
ทํ าการคาและการผลิตขึ้นตามชุมชนตางๆ ที่ติดตอการคากัน แตก็เปนจํ านวนนอย หรือบางครั้ง  
การเคลื่อนยายของแรงงานเกิดขึ้นจากผลพวงของสงครามซึ่งประเทศที่ชนะสงครามจะกวาดตอน
เชลยศกึไปเพื่อใชแรงงาน ในตนศตวรรษที่ 19 เปนตนมา การเคลื่อนยายแรงงานในลักษณะอื่น   
เริม่มบีทบาทขึ้น เชน การเคลื่อนยายจากการสนับสนุนของประเทศมหาอํ านาจชาติตะวันตก ซ่ึงมี
อาณานคิมอยูในเอเชยี เนือ่งจากแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตมทีรัพยากรธรรมชาตแิละทีด่นิอดุมสมบรูณ
จงึหวงัทีจ่ะนํ าทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมาใชประโยชน แตขาดแคลนแรงงานเพราะมีประชากร
นอยและคนพื้นเมืองไมตองการที่จะเปนแรงงานรับจาง ดังนั้นจึงมีการนํ าแรงงานจากประเทศอื่น
เขามาทํ างาน ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ
ในเอเชยีดวยกนัมีนอยลงมาก เพราะประเทศตางๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีนโยบายจํ ากัด
การเคลื่อนยายแรงงานเขาประเทศโดยเฉพาะแรงงานที่เปนชาวจีนและอินเดีย เพื่อปองกันผลเสีย
ทางการเมอืงและความไมสงบระหวางเชือ้ชาต ิจนในป พ.ศ. 2535 ประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
มีการรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันวา AFTA เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2544 ในการประชุมสุดยอดผูนํ าอาเซียน
ที่บรูไน ไดมีการรณรงคใหมีแผนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนไปสูการเปนประชาคม
ทางเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซ่ึงการประชมุสุดยอดผูน ําอาเซยีน
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2545 ทีก่มัพชูา ไดตกลงรวมกนัทีจ่ะมุงบรรลผุลสํ าเรจ็ตามแผนใหไดตามวสัิยทศัน
อาเซียน ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 โดยนํ ากลุมสหภาพ ยุโรป มาเปนกรณีศึกษา ซ่ึง AEC เปน   
หนึง่ใน 3 ขั้วของการรวมเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีก 2 ขั้ว คือ ประชาคม
ความมั่นคงแหงอาเซียน (ASEAN Security Community) และ ประชาคมวัฒนธรรมทางสังคม   
แหงอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community) โดย AEC มุงทีจ่ะบรูณาการเปนตลาดเดยีว 
(single market) และพืน้ฐานทางการผลติเสรดีานการเคลือ่นยายสนิคา การคาบริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานมีฝมือ

สํ าหรับประเทศไทย ในอดีตแรงงานตางดาวในประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงาน  
ทาสเชลยทีเ่ปนราษฎรของประเทศผูแพสงครามทีถู่กกวาดตอน เพือ่เขามาเปนก ําลังแรงงานในยามสงบ
และยามมศีึก ซ่ึงสมัยโบราณพลเมืองไทย ยังมีเปนจํ านวนนอยแรงงานทาสเชลย ไดแก เขมร มอญ
ลาว และญวน
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ในพระราชพงศาวดาร รัชกาลท่ี 1 กลาววา พ.ศ. 2326 ไดโปรดใหเกณฑไพรพลชาวเขมร
จ ํานวน 10,000 คน เขามาขุดคูพระนคร ดานทิศตะวันออก โดยขุดแยกจากแมนํ้ าเจาพระยา ที่ตํ าบล
บางล ําพู จนออกแมนํ้ าเจาพระยาที่ขางวัดสามปลื้มดานใต และใหขุดคลองมหานาค
 ในรัชกาลที่ 2 ชนชาตจินีเขามาอาสารบัจางท ํางานโยธาตางๆ และรับจางแบกหาม โดย
คนจนีเหลานี้เขามาเปนจํ านวนมาก เนื่องจากหลบหนีภัยธรรมชาติ และความอัตคัดขาดแคลนจาก
ประเทศของตน ชาวจนีสวนใหญรับจางเปนกลีุ รับจางท ําเหมอืงทางภาคใต ท ําไรออยในภาคตะวนัออก

รัชกาลที่ 3 ชาวจนีท ํางานเปนกุลีแบกหาม ขนสงสินคา และทํ างานในเรือเดินทะเล 
บางคนเริม่ท ําการคาขายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้คาขายผกูขาดนํ ้าตาล ชาวจนีสวนใหญ
รับจางท ํางาน ขดุคลอง สรางและซอมแซมวดั รัฐบาลไดวาจางคนจนีขดุคลองทาแสนแสบถงึบางขนาด
ไปออกแมนํ้ าเมืองฉะเชิงเทรา และคลองบางขุนเทียน

สมัยรัชกาลท่ี 4 เศรษฐกิจรุงเรืองขึ้น จึงมีการคาขายกับชาติตะวันตกหลายชาติ โดยมี 
คนจีนรับจางแบกหามกระสอบขาว และเปนกรรมกรในโรงเลื่อยไมและโรงหีบออย สวนฝรั่ง    
ชาตติะวนัตกเขามาเปนก ําลังทางสมอง รับราชการ งานทีป่รกึษาราชการแผนดนิ มแีรงงานชาวอนิเดยี
เขามารับจางทํ างานและประกอบการคาขาย

สมัยรัชกาลที่ 6
- พ.ศ. 2454 โปรดใหตรากฎขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานและสภาพการทํ างาน
- พ.ศ. 2459 โปรดใหตรากฎหมายกํ าหนดใหกรรมกรลากรถ ตองจดทะเบียนใบอนุญาตทํ างาน 
อัตราฉบับละ 3 สตางค โดยมีระเบียบปฏิบัติวา ผูประกอบอาชีพนี้ จะตองมีรางกายแข็งแรง มีอายุ
ระหวาง 18-40 ป และพูดภาษาไทยได นับเปนกาวแรกของการมีกฎหมายกํ าหนดมาตรฐานการใช
แรงงานและควบคุมอาชีพคนตางดาว
- พ.ศ. 2483 ประกาศใชกฎหมาย และพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการสงวนอาชีพสํ าหรับคนไทย
- พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. ชวยอาชีพ และวิชาชีพ พ.ศ. 2484 โดยมีการกํ าหนดงานหามแกคนตางดาว
- พ.ศ. 2490 รัฐบาลเร่ิมใชนโยบายชาตินิยม ไดออกกฎหมายบังคับใหโรงสีและกิจการกอสราง
ที่รับงานของรัฐตองมีกรรมกรไทยอยางนอยครึ่งหนึ่งของกรรมกรทั้งหมด และไดออกกฎหมาย
สงวนอาชพีสํ าหรบัคนไทยและมกีารใชมาตรการรนุแรงกบัหวัหนากรรมกรชาวจนีทีก่อการนดัหยดุงาน
โดยการเนรเทศ กลับ ออกกฎหมายควบคมุโควตาคนจนีเขาประเทศ และขึน้คาธรรมเนยีมภาษคีนตางดาว
- พ.ศ. 2499 รัฐบาลไดพิจารณาออกพระราชบัญญัติสงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ศ. 2499 โดย
มบีทบญัญตัใิหเจาของกิจการในกิจการประเภทที่มีคนงานตั้งแต 10 คน ขึ้นไป จะตองจางบุคคล
สัญชาติไทยทํ างานไมนอยกวารอยละ 50
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- พ.ศ. 2502 รัฐบาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต เหน็วากฎหมายทีย่งัใชบงัคบัเกีย่วกบัคนตางดาว
ไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดมอบหมายใหกองแรงงาน ซ่ึงสังกัดกรม      
ประชาสงเคราะหพจิารณาปรบัปรงุ โดยไดมกีารพจิารณายกรางกฎหมายใหม แตปรากฎวามอุีปสรรค
ขดัของ จึงทํ าใหการพิจารณารางกฎหมายฉบับนั้นลาชา จนกระทั่งถึงป 2515 จึงไดมีการประกาศใช
กฎหมายควบคุมการทํ างานของคนตางดาวในรูปของประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 และใหยกเลกิ พ.ร.บ. ชวยอาชพี และวชิาชพี พ.ศ. 2484 ในการประกาศคณะปฎวิตันิี้
รัฐบาลมีเจตนารมณในการกํ าหนดขอบเขตการทํ างานของคนตางดาว เพื่อคุมครองใหคนไทยไดมี
งานทํ า โดยเนน

1. การสงวนอาชพีทีค่นไทยท ําไดไวใหแกคนไทย ซ่ึงไดตราพระราชกฤษฎกีา พ.ศ. 2516  
ก ําหนดอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า 39 อาชีพ

2. เปดโอกาสใหคนตางดาวเขามาทํ างานเฉพาะกรณีที่เห็นวาคนตางดาวมีความรู 
ความสามารถเหมาะสมกับความตองการของประเทศ และงานนั้นจะเปนประโยชนตอคนไทย ที่จะ
ไดเพิ่มความรู ความสามารถในวิทยาการและประสบการณใหม อีกทัง้จะเปนประโยชนในการยก
ระดบัฝมอืในการทํ างาน และเนื่องจากไดมีคนตางดาวเขามาอยูในประเทศไทยเปนเวลาชานานแลว 
จงึจ ําเปนจะตองคํ านึงถึงหลักศีลธรรมและมนุษยธรรม ประกอบกับหลักผลประโยชนโดยรวมของ
ประเทศ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 จึงไดกํ าหนดวิธีปฎิบัติแกคนตางดาวที่ประสงคจะทํ างาน
ในประเทศไทยดังตอไปนี้

(1) คนตางดาวทีม่ถ่ิีนทีอ่ยูในราชอาณาจกัรและท ํางานอยูกอนวนัประกาศของคณะปฎวิตัิ
ฉบับที่ 322 ใชบงัคบั (กอนวันที่ 14 มีนาคม 2516) ซ่ึงสวนใหญเปนคนสัญชาติจีนและอาศัยอยูใน
ประเทศไทยเปนเวลานาน เพื่อเปนการคํ านึงถึงหลักศีลธรรม และมนุษยธรรม จึงไดออกใบอนุญาต
ท ํางานตลอดชีพให โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงงาน หรือเปล่ียนอาชีพในภายหลัง สิทธิพิเศษที่ไดรับ
จะหมดไป

(2) คนตางดาวทีเ่ขามาท ํางานในราชอาณาจกัร ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทนุ
หรือกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

(3) คนตางดาวที่เดินทางเขามาหลังวันประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 ใชบังคับ 
และประสงคจะทํ างาน จะตองยื่นขอรับใบอนุญาตทํ างาน ภายใตหลักเกณฑวา จะตองเปนบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถอยางแทจริง และเปนอาชีพที่คนไทยยังทํ าไมไดดีพอ หรือมีจํ านวนจํ ากัด     
ไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน
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ทัง้นี้กรมแรงงานไดเสนอรางปรบัปรงุ ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่322 ใหเหมาะสม
กับสภาวะที่เปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการทํ างาน 
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 แทน

อยางไรกต็าม การอพยพเคลือ่นยายของแรงงานตางดาวมเีปนจ ํานวนมาก และมแีนวโนม
เพิ่มขึ้น ความพยายามที่จะใหมีการเปดเสรีนํ าเขาแรงงานตางดาวนั้น ยอมมีผลกระทบตอนโยบาย
และมาตรการตางๆ ของรัฐตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิการประกอบอาชีพของ
คนตางดาว ทั้งนี้ในอดีต แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 สวนใหญเปนแรงงานมีฝมือ เชน ผูบริหาร วิศวกร ผูเชี่ยวชาญ เปนตน แตในปจจุบัน
ความตองการแรงงานตางดาวนั้นยังมีเปนจํ านวนมาก ไมวาจะเปนแรงงานตางดาวประเภทมีฝมือ
หรือไรฝมือ ซ่ึงรัฐบาลเห็นควรใหมีการนํ าเขาแรงงานตางดาวเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
แรงงานในประเทศ อันเปนการชวยใหการลงทุนภายในประเทศ มีการขยายตัวออกไปอยางตอเนื่อง 
ดงันัน้การทีแ่รงงานตางดาวสามารถเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศได ก็นาจะทํ าใหเกิดประโยชน
ในทางเศรษฐกิจรวมทั้งจะไดมีการถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมดวย

การทีจ่ะน ําแรงงานตางดาวเขามาในประเทศ จ ําเปนตองศกึษาวาแรงงานตางดาวทีเ่ขามาใน
ประเทศไทยนั้นมีรูปแบบอยางไร ศึกษารูปแบบการทํ างานของแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกตอง     
ตามพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 ศกึษาถงึปญหา การแกไขปญหา ผลด-ีผลเสียและผลกระทบ
จากการใหแรงงานตางดาวเคลือ่นยายเขามาในประเทศไทย เพือ่จะไดทราบขอมลูเบือ้งตนทีใ่ชประกอบ
ในการแกไขปญหาอนัเกดิจากการเคลือ่นยายแรงงานตางดาว

สวนการควบคมุการท ํางานของคนตางดาวตามพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2521 ไดมีการกํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า ซ่ึงมีอยู 39 อาชีพตาม   
พระราชกฤษฎกีากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522 งานอื่นนอกเหนือ
จากงาน 39 อาชีพนั้น คนตางดาวสามารถทํ าได แตจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจาพนักงาน
ที่อธิบดีมอบหมาย แตเนือ่งจากพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ไมไดก ําหนด   
แนวทางในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาต กฎหมาย
กํ าหนดแตเพียงคุณสมบัติของคนตางดาวที่ขอรับใบอนุญาตไวเทานั้น นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่นๆ 
อีกหลายประการ ซ่ึงจะขอกลาวไวในบทตอไป ดงันัน้จงึควรมกีารปรบัปรงุแกไขกฎหมายใหสอดคลอง
กบัความจ ําเปนของสงัคมไทยและใหสอดคลองกบัแนวปฏบิตัสิากลทีเ่ปนทีย่อมรบัดวย ทัง้นีก้ารควบคมุ
การท ํางานของคนตางดาวเปนเรือ่งเฉพาะของแตละประเทศ การศึกษากฎหมายในเรื่องนี้จะกอใหเกิด
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการทํ างานของคนตางดาว การเลอืกวธีิการทีเ่หมาะสมและน ํามาปรบัใช
กับประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศยอมจะชวยใหประเทศไทยเห็นถึงขอดี
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และขอเสียของการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวที่ใชอยูในปจจุบันของประเทศไทยได ซ่ึงใน
การศึกษานี้ จะไดศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูในตางประเทศ อันไดแก 
ประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนส รวมทั้งมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับแรงงาน
อพยพ เนือ่งจากมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชกฎหมายของตางประเทศนัน้ คอนขางเขมงวด 
ทํ าใหลดปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวเขามาในประเทศไดในอีก
ระดับหนึง่

จากทีก่ลาวมาแลวในเบื้องตน จะเห็นไดวา การเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวเขามาใน
ประเทศไทยนั้น มีทั้งผลดีผลเสียและผลกระทบทั้งทางดานกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม แตเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมแลว จะเห็นถึงความเสียหายมากกวาประโยชนที่จะไดรับ ดังนั้นจึงจํ าเปน
อยางยิ่งที่จะตองหาทางเยียวยาแกไขเพื่อขจัดปญหาตางๆ ใหเบาบางและหมดสิ้นไป โดยอาศัย 
มาตรการทางกฎหมาย ทัง้นีใ้นปจจบุนั กฎหมายในประเทศไทยทีเ่ปนมาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วของ
กบัการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว ไดแก พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
การท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 แตเมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของกฎหมายดงักลาวแลว พบวา
ในเนื้อหาและรายละเอียดของบทบัญญัติดังกลาว มีมาตรการทางกฎหมายยังไมเพียงพอ กลาวคือ 
แมบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลาวจะมหีลักเกณฑตางๆ และแนวทางปฏบิตัไิวกต็าม แตในทางปฏบิตัแิลว
นายจางกด็ ี แรงงานตางดาวทีเ่ขามาในประเทศไทยกด็ ี หรือเจาหนาทีข่องรฐักด็ ี ยงัแสวงหาผลประโยชน
ดวยการหลกีเลี่ยงกฎหมาย ฝาฝนกฎหมาย หรือในบางกรณีที่ตองการใหกฎหมายเขามาควบคุมดูแล 
ก็ปรากฏวายังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ ถูกกํ าหนดขึ้นมาเพื่อบังคับใช ทํ าใหไมอาจแกไข
ปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ดวยเหตนุี ้จากสภาพปญหาดังกลาว จึงเปนสาเหตุสํ าคัญในการศึกษาและวิจัยเพื่อคนหา
แนวทางของมาตรการทางกฎหมายที่จะสามารถแกไขปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยาย 
แรงงานตางดาวไดอยางถูกตองและสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตอไป

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพือ่ศกึษาถงึแนวคดิ รูปแบบ และสาเหตขุองการเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศ
1.2.2 เพือ่ศกึษามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบัแรงงานอพยพ และมาตรการ

ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวของตางประเทศ
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1.2.3 เพือ่ศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการเคลือ่นยาย
แรงงานตางดาวและการทํ างานของแรงงานตางดาวที่บังคับใชอยู ในปจจุบันวามีความชัดเจน    
เพยีงพอและเหมาะสมหรือไม อยางไร
             1.2.4 เพือ่ศกึษาถงึปญหา การแกไขปญหา ผลดผีลเสีย และผลกระทบในการเคลือ่นยาย
แรงงานตางดาวเขามาในประเทศไทย

1.3  สมมติฐานของการศึกษา

ในปจจุบันมาตรการในทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวของ
ประเทศไทยยังมีความลาหลังและไมชัดเจนเพียงพอ ทํ าใหเกิดปญหาและผลกระทบในดาน
กฎหมาย ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม สงผลใหการบริหารและแนวปฏิบัติในเรื่องการทํ างานของ
คนตางดาวและคนเขาเมืองดํ าเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งไมสอดคลองกับ
สถานการณที่เปนจริง จึงควรมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ อันไดแก 
กฎหมายคนเขาเมอืงและกฎหมายการท ํางานของคนตางดาว เพือ่ใหสอดคลองกบัสภาวการณในปจจบุนั
และเพือ่ความมัน่คงในอาชีพของคนไทย

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวเขามาในประเทศไทย    
ในสวนของการเปนประเทศผูรับแรงงาน (ประเทศปลายทาง) เทานัน้ โดยศกึษาเฉพาะพระราชบญัญตัิ
การท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 รวมทัง้กฎหมายอืน่
ทีเ่กี่ยวของ

1.5  วิธีดํ าเนินการศึกษา

ใชวธีิการวิจัยทางดานเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมคนควาจาก
ต ํารา เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ วารสาร บทความและสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ และเปรียบเทียบหลักการทางกฎหมายของตางประเทศ โดยมีการเทียบเคียง
กบัมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงไดวางแนวทางไวในอนสัุญญาและขอแนะตางๆ
ทัง้นีจ้ะศกึษาเฉพาะกรณีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวเขามาในประเทศไทยเทานั้น
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ท ําใหทราบถงึแนวคดิ รูปแบบ และสาเหตขุองการเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศ
1.6.2 ท ําใหทราบถงึหลักการส ําคญัเกีย่วกบัการเคลือ่นยายแรงงานตางดาวของตางประเทศ

รวมทัง้มาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานอพยพ เพื่อนํ าขอดีมาพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยตอไป

1.6.3 ทํ าใหทราบถงึมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นยาย  
แรงงานตางดาวและการทํ างานของแรงงานตางดาวที่บังคับใชอยูในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

1.6.4 ทํ าใหทราบถึงปญหา การแกไขปญหา ผลดีผลเสียและผลกระทบอันเกิดจาก       
การเคลื่อนยายแรงงานตางดาวของประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
DPU



บทที่ 2
แนวคิดและหลักการเคลื่อนยายแรงงาน

การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยโบราณและเกิดขึ้น   
ติดตอกันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ในเบื้องตนจึงควรทราบถึงแนวคิด รูปแบบ สาเหตุของ                 
การเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศ ดังจะไดกลาวตอไปนี้

1.  แนวคิด รูปแบบและสาเหตุของการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ
 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับการยายถิ่นระหวางประเทศ

การยายถ่ินระหวางประเทศ (International Migration) หมายถึง การเคลื่อนยายของ    
ประชากรจํ านวนมากขามพรมแดนจากประเทศที่ตนเปนพลเมืองหรือพํ านักอยูไปยังประเทศอื่น
เพื่อดํ ารงชีวิตเปนเวลายาวนาน เพื่อกระทํ ากิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทน โดยปกติหลักสากล          
จะก ําหนดวา การดํ ารงชีวิตในอีกที่หนึ่งเปนเวลานาน 1 ป นับเปนการยายถ่ิน (International Trarul 
Regulation) 1

การยายถ่ินอาจจํ าแนกออกไดตามสาเหตุเปน 2 ชนิด คือ การยายถ่ินที่มีสาเหตุจาก            
ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) กับการยายถ่ินที่มีสาเหตุจากภัยที่เกิดจากการกระทํ าของมนุษย  
และการยายถ่ินอีกแบบหนึ่ง คือ การยายถ่ินแบบผูที่ยายถ่ินสมัครใจยายถ่ินเอง (Voluntary 
Migration) กบัการยายถ่ินแบบที่ถูกบังคับใหยายถ่ิน (Forced Migration) ไดแก การลี้ภัย (Refugee)

กลุ มเศรษฐศาสตร นีโอคลาสสิคอธิบายวา มนุษยตัดสินใจยายถ่ินดวยเหตุผล             
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูยายถ่ินจึงเปนผูยายถ่ินทางเศรษฐกิจ ปจจัยดึงดูดสํ าคัญที่ทํ าใหคนยายถ่ิน     
ไดแก คาจางที่สูงขึ้นและโอกาสการไดงานทํ า นอกจากนี้การเลือกเดินทางไปประเทศใดขึ้นอยูกับ      
ความแตกตางระหวางผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) ของประเทศตนทางและของประเทศ   
ผูรับแรงงาน ตัวแปรที่สงผลตอการยายถ่ินเพื่อทํ างานยังรวมถึงคาใชจายในการเดินทางและประเภท
ของงานที่จะทํ า

                                                       
1  สุภางค จันทวานิช และคณะ. การยายถิ่นขามพรมแดนไทย-พมา และสถานการณเสี่ยงตอโรค

เอดสในกลุมผูยายถิ่น : พื้นที่แมสอดและแมสาย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544,
หนา 6.   
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นักเศรษฐศาสตรเห็นวาสาเหตุระดับโครงสรางที่มีผลตอการยายถ่ิน คือ ปจจัยดึงดูด 
จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศผูรับแรงงานที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจสูง จะพัฒนาเปน
เศรษฐกิจที่มีโครงสรางตลาดแรงงานระดับปฐม ซ่ึงเปนระดับที่มีความกาวหนามาก และยังเปน
ลักษณะงานวิชาชีพที่ตองการทักษะสูง มีคาตอบแทนสูง และเปนงานที่ไมตองใชแรงกาย             
ในขณะเดียวกันก็มีโครงสรางตลาดแรงงานระดับทุติยะ ซ่ึงเปนตลาดแรงงานระดับรอง เปนงาน     
ทีไ่มใชงานวชิาชพี เนนการใชทกัษะทางรางกายและการใชแรงงาน มคีาแรงตํ ่ากวา เปนงานทีเ่รยีกวา
งาน 3Ds คือ งานสกปรก (Dirty) งานเสี่ยง (Dangerous) และงานยากลํ าบาก (Difficult) ในสังคม  
ดังกลาว ประชากรของประเทศจะพยายามพัฒนาตนเองเขาไปมีตํ าแหนงงานในตลาดแรงงาน  
ระดบัปฐม ท ําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานที่จะเขาทํ างานในตลาดแรงงานระดับทุติยะ จึงเกิดภาวะ
ที่เปนปจจัยดึงดูดใหแรงงานจากประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจชากวา ยายเขามาเพื่อแสวงหา
ต ําแหนงงานที่มีการขาดแคลนแรงงานในระดับทุติยะ แรงงานตางชาติจึงมักเขาไปทํ างานที่พลเมือง
ของประเทศนั้นไมตองการทํ าซ่ึงไดแก งาน 3Ds ขางตน และจากสภาพโลกาภิวัฒน (Globalization) 
ซ่ึงเชือ่มโยงเศรษฐกิจของยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟก เขาดวยกัน ทํ าใหทิศทาง
การกํ าหนดการเคลื่อนยายของแรงงานจะยายถ่ินจากประเทศตนทางไปยังประเทศผูรับแรงงาน 
(Host Country) ทีเ่ปนศนูยกลางดานเศรษฐกิจและขอมูลขาวสารของโลก และการเกิดขึ้นของระบบ
โลก (World Systems) ทํ าใหเมืองและประเทศบางแหงเติบโตขึ้นเปนศูนยกลาง (Core) ของทุนนิยม
โลกทีเ่รยีกวา “Global City” สภาพเศรษฐกิจของเมืองและประเทศเหลานี้จะพัฒนาเปนเศรษฐกิจ
สองระบบที่มีความตองการแรงงานตางชาติเขาไปทํ างานในระบบตลาดแรงงานในระดับทุติยะ 
เพราะพลเมืองของตนตองการทํ างานในตลาดแรงงานระดับปฐมหมดแลว

นักสังคมวิทยาพิจารณาวาตัวแปรทางเศรษฐกิจเปนตัวแปรเพียงสวนหนึ่งของระบบ 
การยายถ่ินฐานเทานั้น โดยเห็นวาการยายถ่ินเปนระบบที่ครอบคลุมปจจัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม กฎหมาย และการเมืองระหวางประเทศ นอกจากนั้นระบบการยายถ่ินยังหมายถึง
กระบวนการเริ่มตั้งแตการตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศตนทางไปยังประเทศผูรับ โดยผาน
เครือขายของผูยายถ่ินในประเทศตนทาง เครือขายของการอํ านวยความสะดวกระหวางการยายถ่ิน 
และเครือขายของผูยายถ่ินและของผูวาจางในประเทศผูรับ กระบวนการยายถ่ินแบงออกไดเปน       
3 ขัน้ตอนใหญๆ กลาวคือ
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ขัน้ตอนที่หนึ่ง ไดแก การตดัสินใจยายถ่ิน ตัวแปรในขั้นตอนนี้จะเปนตัวแปรเกี่ยวกับ
สาเหตุของการยายถ่ิน สาเหตุสํ าคัญในขั้นตอนนี้ ไดแก

- ตัวแปรในระบบยอยดานเศรษฐกิจ ไดแก ความดอยโอกาสทางเศรษฐกิจของ         
ผูยายถ่ิน กลาวคือ การไมมีสิทธิครอบครองที่ดินหรือปจจัยการผลิตอ่ืนๆ และการวางงาน             
ในประเทศตนทาง การไดคาแรงที่สูงกวาและการไดทํ างานในประเทศปลายทาง

- ตวัแปรทางดานการเมือง ไดแก ความสัมพันธดั้งเดิม หรือความสัมพันธที่ประเทศ
ตนทางกบัประเทศผูรับมีตอกัน เชน การเคยเปนอาณานิคม การเคยรับผูยายถ่ินเขาไปพํ านักในอดีต 
อาชพีทีม่กีารขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงสวนใหญจะเปนงาน 3 Ds ในตลาดแรงงานระดับทุติยะ

- ตวัแปรในระบบยอยดานสงัคม ไดแก การถกูชกัน ําโดยคนรูจกัใหยายถ่ิน การรวมกนั
ตดัสินใจยายถ่ินของคนในระดับครอบครัว เครือญาติและทองถ่ินเดียวกัน และการหาขอมูลขาวสาร
เกีย่วกบัการยายถ่ินจากตัวแปรดานวัฒนธรรม คือ คานิยมที่ตองการเดินทาง โดยเฉพาะ ที่เรียกกันวา
ไป “ขุดทอง”

- ตวัแปรในระบบยอยดานกฎหมาย ไดแก กฎหมายคนเขาเมืองของประเทศตนทาง 
ที่สงเสริมใหพลเมืองยายถ่ินไปทํ างานในตางประเทศโดยไมกีดกันหรือมีนโยบายกีดกันการสงออก
แรงงาน

ขัน้ตอนที่สอง ไดแก ระหวางการยายถ่ิน คือ กระบวนการยายถ่ินสํ าหรับการเดินทาง 
อันประกอบดวยคาเดนิทาง คานายหนา และเงนิคาหวัทีผู่ยายถ่ินจะตองจายใหแกผูจดัการและผูอํ านวย
ความสะดวก

- ตวัแปรในระบบการเมอืง ไดแก นโยบายของรฐัทีจ่ะควบคมุการสงออกแรงงานยายถ่ิน
หรือจะเปดเสรีใหเปนธุรกิจที่เอกชนสามารถแขงขันกันได ในกระบวนการนี้ ตัวแปรทางการเมือง 
หมายถงึ การรวมกลุมระหวางประเทศดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจการคาหรือเหตุผลอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีผล
ใหการเคลือ่นยายของประชากรในกลุมประเทศดังกลาวเปนไปไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น

- ตัวแปรในระบบสังคม ไดแก ระบบการจัดหางานที่มีอยูทั้งโดยถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย

- ตวัแปรในระบบวฒันธรรม ไดแก ความสมัพนัธระหวางผูยายถ่ินกบันายหนา คานยิม
ความเชือ่ถือสวนบคุคล (คนรูจกักนั) มากกวาเครอืขายทางการ (บริการของรฐั) ในการจดัการเดนิทาง

ขั้นตอนที่สาม ไดแก ขั้นตอนเดินทางถึงประเทศปลายทางแลวและไดพํ านักอยูใน
ประเทศนั้น ตัวแปรในขั้นตอนนี้จะเปนตัวแปรเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการยายถ่ินเขาไป       
เมื่อผูย ายถ่ินเดินทางถึงประเทศปลายทางและดํ ารงชีวิตโดยการทํ างานในประเทศดังกลาว             
ผลกระทบทีเ่กิดจากการยายถ่ินในดานเศรษฐกิจ คือ การไดงานและไดคาจางที่สูงขึ้นของผูยายถ่ิน 
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การท ําสัญญาจางงานซึง่ก ําหนดระยะเวลาทีจ่ะท ํางานและอาศยัอยูในประเทศผูรับได การสงเงนิออม
กลับประเทศตนทางใหแกครอบครวัหรือญาตพิีน่องของแรงงานยายถ่ิน ตลอดจนกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทีแ่รงงานยายถ่ินกระท ํา ซ่ึงมกีารยายถ่ินตอเนือ่งกนัเปนเครอืขายทางเศรษฐกจิทีร่องรับซึง่กนัและกนั

แนวคดิการยายถ่ินระหวางประเทศของ Massey 2  มี 4 ทฤษฎี คือ
1. แนวคดิทางเศรษฐศาสตรใหมของการยายถ่ิน (The New Economics of Migration) 

เนื่องจากเปนการศึกษาการยายถ่ินไปตางประเทศของแรงงานไทยในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึง
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตางไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒนมากนอยแตกตางกันไป 
ซ่ึงสงผลตอทิศทางและแนวโนมของการยายถ่ินระหวางประเทศ ทั้งประเทศผูสงและประเทศผูรับ 
แนวคิดนีเ้ปนการตดัสนิใจโดยคาดวาจะไดรับรายไดมากทีสุ่ดและเปนการลดความเสีย่งใหมนีอยทีสุ่ด
โดยเฉพาะความเสีย่งทีเ่กดิจากความลมเหลวของตลาดแรงงานในประเทศ ซ่ึงสงผลใหเกดิการวางงาน
จํ านวนมากและสงผลตอการลดลงของรายได จึงผลักดันใหครัวเรือนจัดการความเสี่ยงดังกลาว  
โดยการสงแรงงานที่ลนเกินในครัวเรือนออกไปหางานยังตางประเทศแทนการยายถ่ินไปหางานใน
ประเทศ  ทั้งๆ ที่

- รายไดที่ไดรับอาจจะไมแตกตางกันมาก เพราะตนทุนในการเดินทางไปทํ างาน
สูงแตการมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ ทํ าใหสามารถคาดการณไดวาจะมีรายไดคุมกับการลงทุน

- การไปทํ างานในตางประเทศถือเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง เนื่องจาก     
การอยูกับบานก็เสี่ยงกับความยากจนหรืออดตาย

- รัฐบาลของประเทศตางๆ มักเขาไปแทรกแซงการยายถ่ินโดยการออกนโยบาย 
ซ่ึงมผีลไมเฉพาะแตตลาดแรงงาน แตยังมีผลตอตลาดทุนและตลาดอื่นๆ ดวย เชน การลดคาใชจาย
ในการเดนิทางไปทํ างานตางประเทศ การประกันการวางงาน เปนตน ซ่ึงมีผลตอแรงจูงใจในการไป
ทํ างานตางประเทศ

- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมักสงผล        
ตอการกระจายรายไดของประชากร และมีผลตอกระแสการยายถ่ินระหวางประเทศของประชากร

2. แนวคิดตลาดแรงงานแบบทวิลักษณ (Dual labour market theory) ทฤษฎีนี้ให    
ความสนใจกบัความตองการแรงงานบางประเภททัง้แรงงานไรฝมอื แรงงานกึง่ฝมอื และแรงงานมฝีมอื
ของประเทศอุตสาหกรรมโดยภาพรวม มากกวาที่จะใหความสนใจตอการยายถ่ินของบุคคลหรือ

                                                       
2 กุศล สุนทรธาดา และอุมาภรณ ทรวาณิชย.(2540).กระบวนการจางแรงงานขามชาติท่ีลักลอบเขาเมือง

และความคิดเห็นภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ. หนา 8.
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ครัวเรือนดังเชนทฤษฎีเศรษฐศาสตรใหม ซ่ึงทฤษฎีนี้การยายถ่ินระหวางประเทศมีสาเหตุมาจาก
ปจจยัดงึดดู (pull factors) คอื ความตองการแรงงานบางประเภทโดยเฉพาะแรงงานระดบัลาง (แรงงาน
ไรฝมือ) ของประเทศปลายทางหรือประเทศพัฒนา ที่เปนแรงจูงใจใหแรงงานไรฝมือในประเทศ    
ที่ดอยพัฒนากวา เดินทางเขามาทํ างาน มากกวาปจจัยผลักดันอันเกิดจากคาจางที่ตํ่ าหรืออัตราการ
วางงานสงูในประเทศตนทาง ซ่ึงเปนผลจากตลาดแรงงานทวลัิกษณทีแ่รงงานทองถ่ินมองวาแรงงาน
ระดับลางนอกจากจะมีรายไดหรือคาจางตํ่ าแลว ก็ยังทํ าใหไมสามารถดํ ารงสถานภาพทางสงัคมใน
ประเทศได แตลักษณะงานดงักลาวกไ็มสามารถขจดัออกไปจากสงัคมได ซ่ึงการแบงแยกลกัษณะตลาด
ดงักลาว กม็ผีลมาจากระบบเศรษฐกจิแบบทวลัิกษณ (Economic Dualism) และจ ํานวนแรงงานใน
ประเทศ (labour supply) ทั้งผูสงและผูรับดวย

3. ทฤษฎีเครือขายสังคมของผูยายถ่ิน (Migration Network Theory) ซ่ึงผูยายถ่ินอาจมี
เครอืขายโยงใยกบัผูยายถ่ินเกา ผูไมยายถ่ิน รวมถึงนายจางทัง้ในประเทศตนทางและประเทศปลายทาง
เครือขายดังกลาวจะกอใหเกิดการยายถ่ินระหวางประเทศเพิ่มขึ้น เพราะการมีเครือขายจะชวยใหมี
การลดตนทุนการยายถ่ินและลดความเสี่ยง ซ่ึงสงผลทํ าใหการจางงานหรือความตองการแรงงานใน
ประเทศปลายทางสามารถไปถงึสมาชกิของชมุชนไดรวดเรว็ ท ําใหการเดนิทางไปท ํางานตางประเทศ
งายขึ้น และสามารถคาดการณรายไดที่จะไดรับแนนอนกวา ซ่ึงเครือขายดังกลาวอาจพัฒนาเปน
สถาบนั และทํ าใหการยายถ่ินดํ าเนินตอไปเรื่อยๆ ยากที่รัฐบาลจะเขาควบคุมกระแสการยายถ่ิน

4. ทฤษฎรีะบบโลก (World System Theory) เหน็วาการยายถ่ินระหวางประเทศเปนผลพวง
จากระบบตางๆ ของโลก ซ่ึงไดแก ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม ซ่ึงกอตัวและมีการ
เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา กระแสโลกาภิวัฒนทํ าใหกระแสทุนเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงประมาณและ
ทิศทางของการลงทุน กระแสของการลงทุนจากตางประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
เศรษฐกจิโลก สงผลใหความตองการแรงงานในแตละประเทศเปลีย่นแปลงไป และสงผลตอการยายถ่ิน
ทัง้ภายในและระหวางประเทศดวย

2.1.2 รูปแบบของการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ

การอพยพเคลื่อนยายของมนุษยมีมาตั้งแตสมัยดึกดํ าบรรพ ในชวงกอนป ค.ศ.1600 
ลักษณะของการอพยพมักเกิดจากการบุกรุกเขายึดครองดินแดนเพื่อแผขยายอํ านาจ ซ่ึงบางครั้ง    
การบกุรุกนี ้ กท็ ําโดยกลุมคนที่มีความกาวหนามากกวาเขายึดครองดินแดนที่กาวหนานอยกวา เชน 
กรณทีีช่าวโรมนัมชัียชนะเหนอืฝร่ังเศสและองักฤษโบราณ เปนตน แตในบางครัง้การบกุรุกกท็ ําโดย
พวกปาเถื่อน เชน มองโกเลียเขายึดครองดินแดนที่วัฒนธรรมกาวหนามากกวาจากจีนไปถึงยุโรป
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ตะวนัออก เปนตน การเคลือ่นยายทีเ่กดิเนือ่งจากการยดึครองดนิแดนนี ้มไีด 2 ลักษณะ คอื การกวาดตอน
เอาคนในดินแดนที่พายแพไปเปนทาสกับการหนีหรือล้ีภัยของกลุมคนในดินแดนที่ถูกรุกรานเพื่อ
ไปตัง้ถ่ินฐานในที่ใหม อยางไรก็ตามการเคลื่อนยายอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอ่ืนอีก เชน การคาระหวาง
ประเทศที่ขยายตัวออกไป ทํ าใหมีการสงคนไปประจํ าอยูตามรานคาตางๆ ในอีกประเทศหนึ่ง    
นอกจากนี้การเดินทางไปสํ ารวจดินแดนก็มีบทบาทสํ าคัญในการเคลื่อนยายได ทั้งนี้การเคลื่อนยาย
ในชวงกอนป ค.ศ.1600นี้ สวนใหญเปนการเคลื่อนยายโดยถูกบังคับหรือไมสมัครใจในรูปของ    
การกวาดตอนใหไปเปนทาสและการลี้ภัยสงคราม ซ่ึงคนที่ตองเคลื่อนยายนีม้ีตั้งแตผูที่มีความรูหรือ
ฝมอืสูงไปจนถึงแรงงานธรรมดาทั่วไป กอใหเกิดผลเสียแกประเทศที่มีผูเคลื่อนยายออก

ในชวงป ค.ศ.1600 การเคลื่อนยายมีลักษณะเปนการเคลื่อนยายโดยอิสระของเอกชน
และครอบครัว ทั้งนี้เปนการกระทํ าดวยความคิดริเร่ิมและการสนองตอบตอปจจัยชักนํ าใหเกิด    
การเคลื่อนยายของเอกชนเองโดยไมมีการสนับสนุนหรือบังคับของฝายปกครอง จะเห็นไดจาก  
การเคลื่อนยายจากยุโรปซ่ึงถือวาเปนการเคลื่อนยายครั้งใหญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรของ
มนษุยชาติ ประเทศตนทางของการเคลื่อนยายทีสํ่ าคัญ คือ อังกฤษ เนเธอรแลนด โปรตุเกส เยอรมัน 
เปนตน จุดหมายสํ าคัญก็คือ สหรัฐ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน ในชวงแรกๆ   
กระแสการเคลือ่นยายยงัมไีมมาก จนถงึตนศตวรรษที ่ 19 ทัง้นีเ้นือ่งจากการทีป่ระชากรมคีวามหนา
แนนมากขึ้นในยุโรปเพราะประชากรขยายตัวอยางรวดเร็ว ความทุกขยากของแรงงานในการผลิต
ตามระบบอุตสาหกรรมโรงงานแบบใหม การกั้นร้ัวที่ดินทํ าใหเกษตรกรเล็กๆ ทีเ่ชาที่ดินทํ ากิน ไมมี
ทีด่นิใชเพาะปลกูอกีตอไป เปนตน ท ําใหชาวยโุรปรูสึกวาสภาพการครองชพีไมนาพอใจและมองเหน็
ดินแดนโพนทะเลเปนดินแดนแหงความหวังใหมประกอบกับการเคลื่อนยายก็งายขึ้น เนื่องจากมี
การประดิษฐเรือชนิดใชเครื่องจักรไอนํ้ าขึ้นใชไดสํ าเร็จ

จนกระทัง่ในป ค.ศ.1940 ซ่ึงเปนชวงสงครามโลกครัง้ที ่2 ตลอดจนถงึระยะทีส่งครามโลก
คร้ังที่ 2 ส้ินสุดลงใหมๆ การเคลื่อนยายโดยทัว่ไปมีลักษณะเปนการเคลื่อนยายโดยไมสมัครใจหรือ
เปนการลี้ภัย การเนรเทศ และการแลกเปลี่ยนโอนประชากรกันระหวางประเทศเพื่อแกปญหา    
ชนกลุมนอย ตอมาเมือ่เหตกุารณคนืสูสภาวะปกตแิลว การเคลือ่นยายโดยสมคัรใจกก็ลับมคีวามส ําคญั
อีกครัง้เนื่องจากโอกาสในการทํ างานที่ดีกวาและมีคาจางที่สูง

ดงันั้น เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศตามที่กลาวมาขางตนแลว 
อาจกลาวไดวา การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศพิจารณาไดเปนสองแนวทาง กลาวคือ

1)  การเคลื่อนยายแรงงานพิจารณาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร
2)  การเคลื่อนยายแรงงานพิจารณาจากอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ
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1) การเคล่ือนยายแรงงานพิจารณาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร 3 ไดแบงประเภทของ            
การเคลือ่นยายออกเปน 2 ประเภท คือ

(1)  การเคลื่อนยายภายในทวีปเดียวกัน
ก.  ทวีปยุโรป

สํ าหรับการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศภายในทวีปยุโรปดวยกันนั้น   
สวนใหญมลัีกษณะเปนการเคลือ่นยายระยะทางใกลๆ  ระหวางประเทศเพือ่นบานหรอืเคลือ่นยายไปมา
บริเวณเขตแดน และในชวงหลังนีก้ม็ีการเคลือ่นยายแรงงานไปมาระหวางประเทศทีม่กีารรวมกลุมกนั
ทางเศรษฐกิจซึ่งยอมใหแรงงานระหวางประเทศสมาชิกเคลื่อนยายไดโดยเสรีดวย เชน กลุมประเทศ
สแกนดเินเวยี และประเทศกลุมตลาดรวมยโุรป เปนตน ทัง้นีช้นดิของแรงงานทีเ่คลือ่นยายนัน้ สวนใหญ
เปนแรงงานเกษตรตามฤดูกาลและแรงงานที่ทํ างานหนัก เชน ทํ าเหมืองถานหิน การกอสรางและ
บริการตางๆ เปนตน การเคลื่อนยายระยะทางใกลนั้น สวนใหญเปนการเคลื่อนยายในระยะเวลา   
อันส้ันดวย เชน เปนสปัดาหหรือเคลือ่นยายไปมาวนัตอวนัตามชายแดน หรือเคลือ่นยายมาทํ างาน 
ตามฤดกูาล และการเขามาท ํางานตามก ําหนดเวลาอนญุาตของทางราชการซึง่มรีะยะเวลาตายตวั เปนตน

ข.  ทวีปเอเชีย
การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศในเอเชียดวยกัน แตเดิมมีเปนจํ านวนมาก 

โดยประเทศที่มีแรงงานเคลื่อนยายออกที่สํ าคัญ คือ จีนและอินเดีย โดยสวนใหญการเคลื่อนยายจาก
อินเดยีนัน้ จะมุงสูลังกา พมาและมาเลเซยี สวนการเคลือ่นยายจากจนีในระยะกอนทีจ่ะมกีารปกครอง
ในระบอบคอมมวินสิต มีการเคลือ่นยายมายงัประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตมาก แรงงานชาวจนี
และอนิเดยีมทีกุระดบัตัง้แตแรงงานไรฝมอืไปจนถงึนกัธรุกจิประเภทตางๆ อยางไรกต็ามในระยะหลงั
ประเทศตางๆ ในเอเชียไดจํ ากัดการเคลื่อนยายเขาของแรงงานจีนและอินเดียลง อีกประเทศหนึ่งที่มี
การเคลื่อนยายแรงงานมากในปจจุบัน คือ ญี่ปุน ไดมีการเคลื่อนยายไปสูประเทศตางๆ โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเขามาในรูปของฝายจัดการและชางเทคนิคในกิจการ   
ทีญ่ีปุ่นเขามาลงทุน นอกจากนั้นก็ยังมีฟลิปปนส ปากีสถาน และไทย ซ่ึงสวนใหญจะเปนแรงงาน 
กึง่ฝมอืทางดานการกอสราง โดยเคลือ่นยายไปท ํางานในประเทศแถบตะวนัออกกลางเปนจ ํานวนมาก

(2)  การเคลื่อนยายแรงงานระหวางทวีป
ก.  การเคลื่อนยายออกจากทวีปยุโรป

แรงงานที่เคล่ือนยายออกจากทวีปยุโรป สวนใหญจะไปสูประเทศในทวีป
อเมรกิาเหนอื เชน สหรัฐและแคนนาดา นอกจากนัน้กเ็ปนการเคลือ่นยายไปสูประเทศในกลุมลาตนิ 

                                                       
3 สุณี ฉัตราคม.(2535). เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ. หนา 52.
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อเมรกิา เชน บราซลิ อารเจนตนิา และเวเนซเูอลา สวนการเคลือ่นยายแรงงานจากยโุรปสูทวปีแอฟรกิานัน้
จะมมีากในชวงที่มีความผูกพันกันในฐานะที่ประเทศในยุโรปเปนผูปกครองเทานั้น สํ าหรับในสวน
ของประเทศในทวีปเอเชียนั้น ประเทศที่มีแรงงานจากยุโรปเคลื่อนยายเขาไปมาก ก็มีเพียงประเทศ 
ที่ตกเปนอาณานิคมเดิมของอังกฤษ ฝร่ังเศส และเนเธอรแลนด เทานั้น การเคลื่อนยายแรงงาน    
ออกจากทวีปยุโรปจึงมีเพียง 2 แบบ คือ การเคลื่อนยายไปอยูเปนระยะเวลานานหรือไปตัง้ถ่ินฐาน
อยางถาวรในเขตที่ประชากรและวัฒนธรรมเปนแบบตะวันตก อันไดแก สหรัฐ แคนนาดา 
และออสเตรเลยี เปนตน กบัอกีแบบ คอื การเคลือ่นยายแบบชัว่คราว ซ่ึงเกดิขึน้ระหวางประเทศทีเ่คย
หรือก ําลังปกครองกบัประเทศทีเ่คยหรอืก ําลังถูกปกครอง อยางไรกต็าม การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
ของโลกไดท ําใหการเคลือ่นยายแบบหลงันีล้ดจ ํานวนลงไปมากในปจจบุนั สํ าหรับขอแตกตางที่สํ าคัญ
ของการเคลื่อนยายทั้งสองแบบนี้ คือ แบบแรกนั้นจะเปนแรงงานที่มีความรูหรือความชํ านาญสูง  
ซ่ึงจะไปตรวจตราควบคุมหรือเปนฝายจัดการและเปนชางเทคนิค

ข.  การเคลื่อนยายออกจากทวีปเอเชีย
ประเทศทีเ่คยมีการเคลือ่นยายออกจากทวปีเอเชยีมากทีสุ่ด คอื จนี โดยเคล่ือนยาย

ไปยังสหรัฐและออสเตรเลียเปนจํ านวนมาก จนถูกจํ ากัดควบคุมในกรณีของสหรัฐและถูกหามเขา
ในกรณขีองออสเตรเลยีเปนเวลานาน นอกจากนัน้จนียงัเคลือ่นยายไปยงัทวปียโุรปหลายประเทศดวย
แตมจี ํานวนไมมาก ชาวจนีสวนใหญไปท ํางานเปนกรรมกรและท ําการคาขายเลก็ๆ นอยๆ จนกระทัง่
จีนปกครองในระบอบคอมมิวนิสต ทํ าใหกระแสการเคลื่อนยายออกจากทวปีเอเชียส้ินสุดลง หรือ
อินเดยีและปากสีถานทีเ่คลือ่นยายไปสูอังกฤษ โดยไปท ํางานเปนนกัวทิยาศาสตร แพทย พยาบาล ฯลฯ 
เพราะเปนผูมคีวามรูความสามารถ สํ าหรับประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต กม็ฟีลิปปนสทีเ่คลือ่นยาย
ไปยงัสหรัฐคอนขางมาก หรืออินโดนีเซียที่ไปยังเนเธอรแลนด เปนตน

2)  การเคล่ือนยายแรงงานพิจารณาจากอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ 4  ไดแบงประเภทของ            
การเคลือ่นยายออกเปน 4 ประเภท คือ

(1)  การเคลือ่นยายระหวางประเทศพัฒนาแลวดวยกัน
เนือ่งจากการพฒันาของประเทศตางๆ ในโลกไมเทาเทยีมกนั ความแตกตางในการพฒันา

จงึกอใหเกดิการเคลือ่นยายของแรงงานระหวางประเทศพฒันาแลวดวยกนั ซ่ึงมลัีกษณะทีสํ่ าคญัดงันี้
ก . การที่บุคคลที่มีความรูความชํ านาญทางดานเทคนิคหรือเทคโนโลยีสมัยใหม        

จากประเทศพัฒนาแลวประเทศหนึ่งเคลื่อนยายไปแสวงหางานในประเทศที่มีความกาวหนาทาง

                                                       
4  สุณี ฉัตราคม. แหลงเดิม. หนา 57.
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เทคโนโลยสีมยัใหมสูงกวา ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากความตองการแสวงหาประสบการณใหมๆ  ทีห่าไมได
ในประเทศของตนหรือตองการมีรายไดสูงๆ เชน นักวิทยาศาสตรหรือแพทย เปนตน

ข. การที่แรงงานของประเทศที่เขามารวมกลุมกันทางเศรษฐกิจเคลื่อนยายไปมา
ระหวางประเทศภายในกลุมอยางเสรีโดยเปนไปตามขอกํ าหนดที่ระบุไวในสนธิสัญญาแหงการรวม
กลุมกันทางเศรษฐกิจ เหตุผลสํ าคัญของการเคลื่อนยายแรงงานในลักษณะนี้ คือ เพื่อตอบสนอง
นโยบายแบงงานกันทํ าตามความชํ านาญเฉพาะระหวางประเทศในกลุมและยังเปนการเคลื่อนยาย
เพือ่แสวงหาแหลงที่แรงงานจะสามารถสรางรายไดใหสูงขึ้นอีกดวย เชน การที่แรงงานทั้งประเภท
แรงงานฝมือ กึ่งฝมือและไรฝมือ มีการเคลื่อนยายไปมาภายในกลุมประเทศสมาชิกตลาดรวมยุโรป 
เปนตน

ค. การเคลื่อนยายไปมาระหวางเมืองชายแดนของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกัน
เพือ่เขามาทํ างานในประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงอาจเปนงานประเภทรับจางทํ าการเกษตรตามฤดูกาล หรือ
งานอยางอื่น เชน งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานในดานการบริการซึ่งสถานที่ทํ างานนั้น     
อยูไมไกลจากชายแดน

ง. การทีบ่ริษทัในประเทศหนึง่ขยายกจิการออกไปยงัประเทศอืน่ ท ําใหตองมกีารสงคน
โดยเฉพาะผูทํ างานทางฝายจัดการและบริหารตลอดจนฝายเทคนิคเขามาดูแลกิจการ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนการชั่วคราว

(2)  การเคลือ่นยายจากประเทศกํ าลังพัฒนาไปยังประเทศพัฒนาแลว
เนือ่งจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่แตกตางกันมากระหวางประเทศ

กํ าลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแลว ทํ าใหแรงงานเคลื่อนยายออกจากประเทศกํ าลังพัฒนาไปสู
ประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงอาจเนื่องมาจากทั้งแรงผลักดันภายในประเทศกํ าลังพัฒนาเองและแรงดึงดูด
จากประเทศพัฒนาแลว ลักษณะสํ าคัญของการเคลื่อนยายแรงงานในลักษณะนี้ คือ

ก. การทีบ่คุคลจ ํานวนมากจากประเทศก ําลังพฒันาเคลือ่นยายไปศกึษาตอหรือฝกฝน
ใหมคีวามรูความช ํานาญมากขึน้ในประเทศพฒันาแลว สวนใหญเปนวยัหนุมสาวทีม่าแสวงหาความรู
เพิ่มเติมจากการศึกษา และผูที่ประกอบอาชีพเปนหลักเปนฐานอยูแลวที่มาแสวงหาประสบการณ
และฝกฝนความชํ านาญเฉพาะอยางเพิ่มเติมจากประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงบุคคลทั้งสองประเภทนี้      
จะมสีวนหนึง่หลังจากศึกษาอบรมหรือฝกฝนแลว จะยังคงทํ างานอยูในประเทศพัฒนาแลวอีกตอไป
เปนระยะเวลานานหรืออาจตั้งหลักแหลงอยูอยางถาวร

ข . การเคลื่อนยายของแรงงานกึ่งฝมือและไรฝมือจากประเทศกํ าลังพัฒนาไปสู
ประเทศพัฒนาแลว กรณีนี้ตางไปจากขอ ก. กลาวคือ แรงงานเหลานี้มุงที่จะทํ างานโดยตรง มิใชมีจดุ
ประสงคเพือ่ไปศกึษาตอหรือเพือ่ฝกฝนใหมคีวามรูความช ํานาญมากยิง่ขึน้ การเคลือ่นยายในลกัษณะนี้
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สวนใหญเกิดจากแรงผลักดันภายในประเทศกํ าลังพัฒนาเอง เชน สภาพการวางงาน ความไมสงบ
ทางการเมืองภายในประเทศ เปนตน

ค. การเคลื่อนยายของบุคคลที่มีความรูความสามารถระดับสูง เชน แพทย วิศวกร 
นกัวทิยาศาสตร เปนตน จากประเทศก ําลังพฒันาไปสูประเทศพฒันาแลว หรือทีเ่รียกกนัวา ปรากฏการณ
BRAIN DRAIN (ซ่ึงหมายถึง การสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่สํ าคัญไปโดยไมไดรับการชดเชย)      
การเคลือ่นยายลักษณะนีเ้กดิจากแรงผลกัดนัภายในประเทศก ําลังพฒันา ไดแก สภาพการณทีไ่มนาพอใจ
ตางๆ ทัง้ดานสงัคมและการเมอืง ประกอบกบัแรงดงึดดูจากประเทศพฒันาแลว ซ่ึงพรอมทีจ่ะตอบแทน
ดวยรายไดที่สูงและสภาพแวดลอมที่ดีกวาในประเทศกํ าลังพัฒนาอยางมาก

(3)  การเคลือ่นยายจากประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศกํ าลังพัฒนา
โดยท่ัวไปแรงงานจะเคลื่อนยายจากประเทศกํ าลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว

เพื่อแสวงหาโอกาสในอาชีพที่ดีขึ้น แตก็เปนไปไดที่แรงงานสวนหนึ่งจะเคลื่อนยายจากประเทศ
พฒันาแลวมายังประเทศกํ าลังพัฒนา ซ่ึงลักษณะที่สํ าคัญของการเคลื่อนยายในลักษณะนี้ คือ

ก. การทีบ่คุคลผูมคีวามรูความสามารถหรอืเชีย่วชาญในสาขาเฉพาะอยางในประเทศ
พฒันาแลวถูกจัดสงไปยังประเทศกํ าลังพัฒนาโดยรัฐบาลภายใตโครงการชวยเหลือในรูปตางๆ หรือ
โดยมูลนิธิหรือโดยกิจการเอกชนเพื่อไปทํ าหนาที่ในรูปของผูเชี่ยวชาญ หรือใหความชวยเหลือ   
แนะน ําใหค ําปรกึษาในดานตางๆ ทีสํ่ าคญั เชน ใหความรูในดานเทคโนโลยใีหมๆ  ตลอดจนการจดัการ
แผนใหม โดยเขามาในฐานะเปนทีป่รึกษาของรฐับาลหรอืหนวยงานของรฐับาล หรือเขามาเปนทีป่รึกษา
แกกจิการของเอกชน แตการเคลือ่นยายเขามานัน้จะมลัีกษณะไมถาวร กลาวคอื เมื่อถายทอดความรู
ความชํ านาญที่จํ าเปนใหไดเพียงพอแลว ก็จะเคลื่อนยายกลับคืนประเทศของตนหรือในกรณีที่    
การถายทอดความรูนัน้เปนกระบวนการทีต่อเนือ่งยาวนาน อาจมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเขามา
มใิชเปนการอยูประจํ าอยางถาวร

ข. ในประเทศก ําลังพฒันา สวนมากจะมแีรงงานทีว่างงานอยูจ ํานวนมาก และมแีรงงาน
ทีไ่ดรับคาจางในอตัราทีต่ํ ่า จงึเปนการไดเปรยีบส ําหรับกจิการบางอยางของประเทศพฒันาแลวทีจ่ะมา
ลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศกํ าลังพัฒนา โดยเฉพาะถาประเทศกํ าลังพัฒนานั้นมี
แหลงวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่จํ าเปนอยูอยางพรอมดวย อยางไรก็ตาม ในการจะเขามา
ดํ าเนินการอุตสาหกรรมที่ทันสมัยขึ้นในประเทศที่กํ าลังพัฒนานั้น อาจไมใชแรงงานของประเทศ
ก ําลังพฒันาไดในทุกระดับ โดยในตํ าแหนงผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการนั้นจํ าเปนตองเปนคน
จากประเทศพัฒนาแลวคอยตรวจตราควบคุม สวนในดานการผลิตก็จํ าเปนที่จะตองมีเจาหนาที่หรือ
ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจากประเทศพัฒนาแลวมาทํ าหนาที่นั้นๆ สวนแรงงานของประเทศกํ าลัง
พฒันาจะใชก็ตอเมื่อเปนงานที่ไมตองใชความรูความชํ านาญสูง จากการที่บริษัทตางๆ ในประเทศ
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พฒันาแลว มกีารขยายกจิการออกไปยงัประเทศตางๆ มากขึน้โดยเฉพาะประเทศก ําลังพฒันา จงึท ําให
การเคลื่อนยายของบุคคลากรฝายจัดการและชางเทคนิคจากประเทศพัฒนาแลวมายังประเทศกํ าลัง
พัฒนาอยูเสมอ

การเคลือ่นยายแรงงานทัง้สองลกัษณะดงักลาวขางตน เปนลักษณะทีม่อียูมานานแลว  
ตั้งแตสมัยที่ประเทศทางตะวันตกแสวงหาอาณานิคม ซ่ึงความสัมพันธระหวางประเทศผูปกครอง
กับอาณานิคมจะทํ าใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานในลักษณะนี้ขึ้น และแมจะหมดสมัยของการลา
อาณานิคมไปแลว ความสัมพันธดังกลาวก็ยังคงอยูระหวางประเทศที่เหนือกวาประเทศที่ดอยกวา    
ทางเศรษฐกจิ จะแตกตางกันก็แตเพียงวาในสมัยที่เปนอาณานิคมนั้น ผูเคล่ือนยายเขามาจากประเทศ
ผูปกครองอาจเขามาตัง้หลักแหลงเปนการถาวรภายในอาณานคิมเปนจ ํานวนมาก ในขณะทีก่ารเคลือ่นยาย
ในปจจบุนัจะมีแนวโนมเปนแบบชั่วคราวมากกวา

(4)  การเคลือ่นยายระหวางประเทศกํ าลังพัฒนาดวยกัน
แรงงานในประเทศกํ าลังพัฒนาอาจเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศกํ าลังพัฒนา 

ดวยกันไดในสองลักษณะที่สํ าคัญ คือ
ก. การเคลื่อนยายไปมาของแรงงานตามชายแดนเพื่อแสวงหางานทํ าในประเทศที่มี

พรมแดนตดิกนั เชน การเคลื่อนยายของแรงงานพมาเขามาทํ างานที่จังหวัดชายแดนของไทยดานที่
ตดิตอกบัพมา เปนตน เนือ่งจากประเทศทีม่พีรมแดนตดิตอกนันัน้ ประชาชนในทัง้สองประเทศมกัจะมี
ความผูกพันกันใกลชิดทั้งดานขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษา ความคลองตัวในการเคลื่อนยาย
แรงงานในบริเวณนั้นจึงมีสูง เวนแตทั้งสองประเทศนั้นจะเปนปฏิปกษตอกันอยางรุนแรงเทานั้น 
ลักษณะงานที่ทํ าในกรณีนี้สวนใหญจะเปนประเภทแรงงานไรฝมือ จะมีประเภทกึ่งฝมืออยูบางใน
บางสาขาอาชีพเทานั้น การเคลื่อนยายในลักษณะนี้ที่มีมากที่สุดนั้นจะเปนระหวางประเทศใน    
ทวปีอฟัริกา ซ่ึงพรมแดนของประเทศเปนเพยีงสิง่ทีก่ ําหนดขึน้มาในแผนทีเ่พือ่แบงเขตในการยดึครอง
ในสมัยอาณานิคมเทานั้น มิใชเปนสิ่งที่จะแบงแยกคนออกจากกันไดอยางแทจริง แรงงานของ
ประเทศในทวีปอัฟริกาทั้งหลาย จึงมีการเคลื่อนยายไปมาระหวางกันคอนขางสูง

ข. การเคลือ่นยายระหวางประเทศก ําลังพฒันาดวยกนัอาจเนือ่งมาจากความตางระดบักนั
ในความมั่นคงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ทํ าใหมีการเคลื่อนยายไปเพื่อแสวงหาความมั่นคั่งใน   
อีกประเทศหนึ่ง และหนีจากสภาพการวางงานที่มีอยู เชน การที่แรงงานไทยจํ านวนมากตองการไป
ท ํางานในประเทศแถบตะวนัออกกลาง เปนตน เนือ่งจากคาจางทีสู่งในประเทศเหลานัน้เปนสิง่ทีด่งึดดูใจ
แรงงานที่เคล่ือนยายในลักษณะนี้มักเปนแรงงานที่เปนประเภทกึ่งฝมือและอาจเคลื่อนยายไปยัง
ประเทศที่อยูหางไกลออกไปมากดวย

อยางไรกต็าม การเคลื่อนยายทั้งสองลักษณะนั้นสวนใหญจะเปนแบบชั่วคราว
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2.1.3  สาเหตุของการเคลื่อนยายของแรงงานระหวางประเทศ 5

สาเหตขุองการเคลือ่นยายของแรงงานระหวางประเทศ จากประเทศหนึง่ไปสูอีกประเทศ
หนึง่นัน้ ประกอบดวยปจจัยสองอยาง คือ

1) ปจจัยผลักดัน (Push Factors)
2) ปจจัยดึงดูด (Pull Factors)

1)   ปจจัยผลักดัน  (Push Factors)
ปจจยัผลักดัน คือ ส่ิงซ่ึงเปนสาเหตุผลักดันใหแรงงานเคลื่อนยายออกจากประเทศ

บานเกิด ไดแก

(1)  อัตราการวางงานสงู (unemployment) และการท ํางานตํ ่าระดบั (underemployment)
การวางงานหรือการทํ างานตํ่ าระดับในประเทศใดนั้น ยอมแสดงวาในประเทศ

นั้นมีแรงงานมากเกินไปที่จะจางทํ างานภายในประเทศได ทํ าใหแรงงานสวนหนึ่งไมสามารถ       
หางานท ําไดและตองเปนผูวางงาน บางสวนกเ็ปนแรงงานตํ ่าระดบั ท ําใหท ํางานไมเตม็ความสามารถ
เปนการใชแรงงานอยางไมมปีระสิทธิภาพ ดงันัน้ผูทีว่างงานหรอืท ํางานตํ ่าระดบัยอมหาทางทีจ่ะท ําให
ตนเองมีงานทํ าและเปนงานที่ตรงกับความสามารถของตน ซ่ึงถาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศไมสามารถสรางงานไดเพียงพอ ในขณะเดียวกันมีโอกาสทํ างานในตางประเทศ แรงงาน
กลุมนี้ก็จะเคลื่อนยายไปสูตางประเทศ

(2)  ระดบัคาจางหรือเงินเดือนที่ตํ่ าเมื่อเทียบกับตางประเทศ
แรงงานคนใดทีป่ระกอบอาชพีทีม่คีวามคลองตวัในการเคลือ่นยายสงู คอื มโีอกาส

ทีจ่ะเขาไปท ํางานในอาชพีเดยีวกนัในตางประเทศได หากแรงงานกลุมนัน้ไดรับคาจางหรือเงนิเดอืน  
ตํ่ ากวาแรงงานที่ประกอบอาชีพเดียวกันในตางประเทศมาก แรงงานกลุมนี้ก็จะเคลื่อนยายออกไปสู
ตางประเทศเพื่อแสวงหารายไดที่สูงกวา

(3)  การขาดสิ่งจูงใจสํ าหรับความกาวหนาในอาชีพ
แรงงานที่มองไมเห็นโอกาสความกาวหนาในอาชีพโดยเฉพาะแรงงาน             

ที่มีความรูความชํ านาญระดับสูงยอมตองการที่จะเคลื่อนยายไปทํ างานในตางประเทศมากกวา            
ถาสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรี สาเหตุของการขาดสิ่งจูงใจสํ าหรับความกาวหนาในอาชีพ ไดแก 

                                                       
5 สุณี ฉัตราคม. แหลงเดิม. หนา 47-50.
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การขาดแหลงคนควาวิจัยเพื่อใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอ หรือระบบการพิจารณาคัดเลือกเขาทํ างาน
และการเลือ่นตํ าแหนงซ่ึงพิจารณาจากความสนิท เชน เปนญาติพี่นองหรือพรรคพวกเพื่อนฝูง โดย
ไมพจิารณาตามความสามารถ นอกจากนี้แรงงานที่มีความรูความสามารถสูงบางคนถูกกีดกัน ไมให
มีสวนรวมในการตัดสินใจหรือส่ังการตามที่ตนอยูในตํ าแหนงนั้นๆ ทํ าใหรูสึกวาขาดสิ่งจูงใจ
สํ าหรับความกาวหนาในอาชีพเชนกัน

(4)  นโยบายกํ าลังคนที่ไมเหมาะสม
ในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนาไมมีแบบแผนพัฒนากํ าลังคน

หรือมีการวางแผนที่ไมเหมาะสม ทํ าใหกํ าลังคนบางประเภทมีมากเกินไปไมสมดุลกับกํ าลังคน   
บางประเภททีม่ีนอยเกินไปไมเพียงพอกับความตองการ นอกจากนั้นกํ าลังคนบางประเภทอาจไดรับ
การฝกฝนอบรมในทางที่ไมตรงกับความตองการหรือไมเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศ 
จงึไมอาจใชก ําลังคนใหเกดิประโยชนได การทีน่โยบายก ําลังคนไมเหมาะสม ท ําใหมกี ําลังคนสวนหนึง่ 
ทีไ่มตรงกบัความตองการในประเทศท ํางานทีไ่มตรงกบัความสามารถ ในขณะทีป่ระเทศอืน่ตองการ
แรงงานประเภทนี้อยู กํ าลังคนสวนนี้หากมีโอกาสก็จะเคลื่อนยายออกไปยังตางประเทศเชนกัน

(5)  ปจจัยทางสังคมและการเมือง
ในประเทศตางๆ นั้น แรงงานอาจตองการที่จะเคลื่อนยายออกไปนอกประเทศ 

เนือ่งจากความไมพอใจในสภาพสังคมหรือการเมืองภายในประเทศ เชน การที่การเมืองวุนวายหรือ
มกีารกดขี่กีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน

2)  ปจจยัดึงดูด  (Pull Factors)
ปจจัยดึงดูด คือ ส่ิงซึ่งเปนสาเหตุดึงดูดใหแรงงานเคลื่อนยายจากประเทศบานเกิด 

เขาสูประเทศใดประเทศหนึ่ง มีหลายกรณี อาทิเชน
(1)  ระดบัคาจางหรือเงินเดือนที่สูงกวามากในประเทศบานเกิดของแรงงาน

ส่ิงจูงใจที่สํ าคัญสิ่งหนึ่งของแรงงาน คือ ระดับคาจางหรือเงินเดือนที่จะไดรับ 
หากแรงงานในอาชพีเดยีวกนัพบวาแรงงานประเภทเดยีวกนัในตางประเทศมรีะดบัคาจางหรอืเงนิเดอืน
สูงกวามาก ก็จะเปนสิ่งดึงดูดใจใหแรงงานเหลานี้ตองการเคลื่อนยายออกไปหากมีโอกาส ทั้งนี้เพื่อ
แสวงหารายไดที่สูงขึ้น

(2)  การขาดแคลนกํ าลังคนในบางสาขาอาชีพ
ในหลายประเทศแมแตประเทศพัฒนาแลว โอกาสที่จะขาดแคลนกํ าลังคน   

บางประเภทนั้นยอมมีอยูเสมอ หากแรงงานในตางประเทศทราบถึงการขาดแคลนและตองการ       
ทีจ่ะท ํางานนัน้ เมือ่มโีอกาสกอ็าจจะถกูดงึดดูใจใหเคลือ่นยายเขามาได ถาระดบัคาจางหรอืเงนิเดอืนสงูพอ
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(3)  โอกาสสํ าหรับความกาวหนาในอาชีพ
ประเทศทีพ่ฒันาแลวยอมมส่ิีงอ ํานวยความสะดวกในการคนควาวจิยัอยางพรอมมลู

และยงัเปนแหลงก ําเนดิของวทิยาการแผนใหมออกมาตลอดเวลา นอกจากนัน้การบรหิารกม็ปีระสทิธิภาพ
โดยใหความสํ าคัญตอความสามารถของแรงงานเปนหลักในการตัดสินใจซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ยอม
ดึงดูดใจใหผูที่มีความรูความชํ านาญระดับสูงจากประเทศที่พัฒนานอยกวาและขาดสิ่งอํ านวย   
ความสะดวกในดานวิชาการ พยายามเคลื่อนยายเขามาเพื่อโอกาสแหงความกาวหนาในอาชีพ    
นอกจากนี้แรงงานระดับอ่ืนก็อาจถูกดึงดูดใจได เนื่องจากมีการพิจารณาคุณสมบัติของแรงงานตาม
ความสามารถ ทํ าใหมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพ

(4)  การใหนักศึกษาตางประเทศมีโอกาสเขามารับการศึกษาอบรมได
ประเทศที่มีการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงและเปดโอกาสใหคนตางชาติ     

เขามาศกึษา ยอมทํ าใหเกิดสิ่งดึงดูดใหมีคนตางชาติเขามาตั้งถ่ินฐานหรือตั้งหลักแหลงในการทํ างาน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบแผนและเนื้อหาของการศึกษาอบรมนั้นเหมาะสมกับสภาพของประเทศ     
ที่ใหการศึกษามากกวาสภาพในประเทศบานเกิดของผูมารับการศึกษา หรือเพราะนักศึกษามาจาก
ประเทศกํ าลังพัฒนา เมื่อเขามารับการศึกษาในประเทศพัฒนาแลวไดรับความสะดวกสบาย ทํ าให
เกดิความพอใจและคุนเคย จึงไมตองการที่จะกลับไปสูประเทศบานเกิดของตน

(5)  ปจจัยทางสังคมและการเมือง
ส่ิงดึงดูดทางสังคมและการเมืองใหแรงงานเคลื่อนยายเขามาในประเทศนั้น  

อาจไดแก การไมกีดกันทางดานเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ฯลฯ ความผูกพันทางการเมืองระหวาง
ประเทศ และการมีเสรีภาพในระดับสูง เปนตน

ตลาดแรงงานระหวางประเทศนั้นเกิดขึ้นไดเนื่องจากการเคลื่อนยายไปมาของแรงงาน
ระหวางประเทศ โดยที่แรงงานตางประเภทกันจะมีความคลองตัวในการเคลื่อนยายตางกัน ดังนั้น
ลักษณะของแรงงานระหวางประเทศจึงแตกตางกันออกไปตามประเภทของแรงงานดวย ทั้งนี้     
การเคลือ่นยายแรงงานมผีลกระทบตอเศรษฐกจิไมเหมอืนกนัขึน้อยูกบัประเภทของแรงงานซึง่แบงออก
ไดเปนสามประเภท คือ

ก.  แรงงานที่มีความรูความชํ านาญระดับสูง
แรงงานประเภทนี้ประกอบไปดวยแรงงานฝมือ (skilled labour) อันไดแก                  

ผูมคีวามช ํานาญระดบัสูงในการท ําการผลติประเภทตางๆ หรือชางฝมอืทีม่คีวามช ํานาญงานเปนพเิศษ
นอกจากนีแ้รงงานประเภทนี้ยังรวมไปถึงผูมีความรูระดับสูง เชน แพทย วิศวกร ทนายความ เปนตน 
การเคลื่อนยายแรงงานประเภทนี้กอใหเกิดปญหากับประเทศบานเกิดของแรงงานระดับสูงเหลานี้ 
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ดังนั้นการเคลื่อนยายออกไปจึงถือวาเปนการสูญเสียชนชั้นมันสมองใหกับตางประเทศ หรือที่
เรียกกนัวา BRAIN DRAIN โดยรูปแบบของการเคลื่อนยายแรงงานประเภทนี้มีลักษณะเปนการที่
แรงงานจากประเทศก ําลังพฒันาเคลือ่นยายไปสูประเทศพฒันาแลวเปนสวนมากและเนือ่งจากแรงงาน
ประเภทนีม้ีคุณภาพสูงจึงเปนที่ยอมรับคอนขางมากในประเทศ  ที่รับเขา ซ่ึงแสดงวาความคลองตัว
ในการเคลื่อนยายของแรงงานประเทศนี้มีสูง

จะเห็นไดวาแรงงานที่มีความรู ความชํ านาญสูง เปนแรงงานที่มีความตองการ 
ระหวางประเทศอยูในระดับสูงโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว ดังเชนกรณีที่ประเทศในยุโรป
ตะวันตกหรือสหรัฐซึ่งมีการจํ ากัดและควบคุมผูอพยพเขามานั้น เปดโอกาสใหแรงงานที่มีความรู
ความช ํานาญสงูเคลือ่นยายเขามาไดโดยสะดวก อยางไรกด็เีนือ่งจากการใหการศกึษาอบรมและฝกฝน
เพื่อใหไดมาซึ่งแรงงานประเภทนี้ตองใชระยะเวลายาวนานและตองผานการคัดเลือกอยางมาก 
จํ านวนของแรงงานที่มีความรูความชํ านาญสูงนี้จึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ า ทํ าใหเกิดการขาดแคลน  
โดยเฉพาะในประเทศที่มีพัฒนาการใชเทคนิคการผลิตแบบแผนใหมอยางรวดเร็ว จนตองมีการวิจัย
คนควาระดับสูงและมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง ความตองการแรงงานที่มีความรู     
ความชํ านาญระดับสูงยอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อัตราคาจางหรือเงินเดือนของแรงงานประเภทนี้จึง
สูงมากและเปนทีด่งึดดูใจตอแรงงานประเภทเดยีวกนัในประเทศอืน่ซึง่ระดบัคาจางตํ ่ากวา ใหเคลือ่นยาย
เขามาในประเทศที่ระดับคาจางสูงกวา

ข.  แรงงานกึ่งฝมือ (semi-skilled labor)
แรงงานประเภทนี้เปนแรงงานที่มีความรูความชํ านาญในระดับปานกลาง ซ่ึงอยูใน

ลักษณะเปนผูชวยของแรงงานประเภทแรก เชน พยาบาล ผูชวยแพทย ชางเทคนิคตางๆ เปนตน  
โดยทั่วไปแรงงานประเภทนี้ไมคอยขาดแคลนและการฝกฝนไมตองใชเวลานาน การเคลื่อนยาย 
ออกไปท ํางานในตางประเทศจงึไมกอใหเกดิปญหากบัประเทศบานเกดิมากนกั เชน การทีช่างกอสราง
ของไทยไปทํ างานในตะวันออกกลาง เปนตน รูปแบบของการเคลื่อนยายแรงงานประเภทนี้อยูใน
ลักษณะทีแ่รงงานจากประเทศก ําลังพฒันาเคลือ่นยายไปสูประเทศก ําลังพฒันาดวยกนั หรือในบางกรณี
กเ็คลือ่นยายไปสูประเทศพฒันาแลวดวย สํ าหรบัความคลองตวัในการเคลือ่นยายของแรงงานกึง่ฝมอื
นัน้มนีอยกวาแรงงานประเภทแรก

จะเหน็ไดวาแรงงานกึง่ฝมอืเปนแรงงานระดบักลาง ซ่ึงใชเวลาในการฝกอบรมไมมาก
และสามารถผลิตเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็วและคราวละมากๆ ดังนั้นประเทศที่พัฒนาการศึกษาอบรม
ไดเพียงพอและมีการวางแผนเตรียมไวลวงหนาเปนระยะเวลาพอสมควร ความตองการแรงงาน
ประเภทนี้จากตางประเทศจะไมมีเลย เพราะสามารถสนองความตองการไดจากแรงงานภายใน
ประเทศ สวนในประเทศที่ยังไมไดพัฒนาการศึกษาเพียงพอนั้นยังมีความตองการแรงงานประเภทนี้
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จากตางประเทศอยู แตก็มีลักษณะเปนการชั่วคราว เชน ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ยังตองการ
ชางเทคนิคและชางกอสรางระดับกลางเปนจํ านวนมากจากประเทศตางๆ ในเอเชีย

ค.  แรงงานไรฝมือ (unskilled labor)
แรงงานประเภทนี้เปนประเภทใชกํ าลังและทํ างานที่ไมตองการความรูความชํ านาญ

มากนกั เชน แรงงานภาคการเกษตร หรือกรรมกรในทาเรือ ประมงเหมืองแร เปนตน แรงงาน
ประเทศนี้มีอยูอยางมากมายโดยเฉพาะในประเทศกํ าลังพัฒนา รูปแบบของการเคลื่อนยายแรงงาน
ประเภทนีเ้ปนการเคลื่อนยายชั่วคราวจากประเทศกํ าลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงมีเขตแดน
ติดตอกันเพื่อสนองความตองการเปนระยะๆ เชน ประเทศทางยุโรปตอนใตเคล่ือนยายไปสูยุโรป
ตอนเหนอื เปนตน บางครั้งก็เปนการเคลื่อนยายของแรงงานจากประเทศกํ าลังพัฒนาไปสูประเทศ
กํ าลังพัฒนาดวยกันโดยเปนแรงงานตามฤดูกาล เชน การเคลื่อนยายของประเทศในทวีปอัฟริกา  
ดวยกนั เปนตน ความคลองตัวในการเคลื่อนยายของแรงงานประเภทนี้มีนอยกวาสองประเภทแรก 
เพราะมีอยูอยางมากและไมตองเสียเวลาในการฝกอบรม ความจํ าเปนที่จะตองเคลื่อนยายแรงงาน  
มาจากทีอ่ื่นจงึมีนอยลงไปดวยแมแรงงานประเภทนี้จะเปนที่ตองการอยางมากในทุกประเทศ

2.2  แนวคดิและหลักการเคล่ือนยายแรงงานของสหภาพยุโรป

สหภาพยโุรปเปนการรวมตัวกันของประเทศในทวีปยุโรป เพื่อสรางเสถียรภาพทั้งดาน   
การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค แนวคิดการสรางใหเกิดสันติภาพในยุโรปเกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกและสงครามระหวางประเทศในภูมิภาค ในชวงแรกเปนความรวมมือดานเศรษฐกิจ  
เพือ่พฒันาใหเกิดตลาดเดียว (Single Market) ซ่ึงทํ าใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) 
เพิม่ความสามารถในการแขงขัน โดยการยกเลิกพรมแดนระหวางกัน ประชาชน สินคา บริการ และ
เงนิทุน สามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีในกลุมประเทศสมาชิก

ปจจบุนัสหภาพยโุรปประกอบดวยประเทศสมาชกิ 25 ประเทศ ไดแก ออสเตรยี เบลเยีย่ม
ไซปรสั สาธารณรัฐเชก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอรแลนด    
อิตาล ีลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบอรก มอลตา เนเธอรแลนด โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย 
สเปน  สวีเดน และสหราชอาณาจักร

แนวคดิในการกอตัง้สหภาพยโุรปเกดิขึน้จากความพยายามทีจ่ะสรางสนัตภิาพในทวปียโุรป
ไมใหประเทศในยุโรปใชทรัพยากรในประเทศของตนทํ าสงครามระหวางกัน ดังนั้นในป 1951 
ประเทศในทวีปยุโรป 6 ประเทศ ไดแก เบลเยี่ยม เยอรมันตะวันตก ลักเซมเบอรก ฝร่ังเศส อิตาลี 
และเนเธอรแลนด จึงรวมตัวกันกอตั้งประชาคมถานหินและเหล็กยุโรป (The European Coal and 
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Steel Community – ECSC) ขึน้ใหมอํี านาจตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเหล็กและถานหินของประเทศ
สมาชิก การจัดตั้ง ECSC ประสบความสํ าเร็จอยางมาก ประเทศสมาชิกจึงมีความคิดที่จะขยาย  
ความรวมมอืระหวางกันมากขึ้น เพื่อสรางใหเกิดตลาดเดียว (Common Market) โดยการลดอุปสรรค
ทางการคาระหวางกนั ดงันัน้ในป 1957 ทัง้ 6 ประเทศจงึลงนามในสนธสัิญญากรงุโรม (The Treaties
of Rome) กอตัง้ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community – EEC) ขึ้น      
ในเบื้องตนประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมุงเนนความรวมมือดานเศรษฐกิจและการคา แตตอมา
ความรวมมือนี้ไดขยายออกไป โดยประเทศสมาชิกไดลงนามรวมกันในสนธิสัญญามาสทริชท  
(The Treaty of Maastricht) ในป 1992 เพิ่มความรวมมือในดานการทหาร ความยุติธรรมและกิจการ
ภายใน (Justice and Home Affairs) ฯลฯ และเปลี่ยนชื่อเปนสหภาพยุโรป (European Union) และยัง
กอตัง้สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (Economic and Monetary Union – EMU) เพื่อใหระบบ
เศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศสมาชิก เปนระบบเดียวกันและใชเงินสกุลเดียวกันคือ  
เงินยูโร (EURO)

นับแตเร่ิมกอตั้งสหภาพยุโรปมีการรับสมาชิกเพิ่มอีกหลายครั้ง ครั้งลาสุดคือเมื่อวันที่    
1 พฤษภาคม 2004 โดยรับสมาชิกใหมอีก 10 ประเทศ ซ่ึงเปนการขยายสมาชิกภาพครั้งที่ใหญที่สุด 
ตัง้แตเร่ิมกอตัง้มา ประเทศสมาชกิใหมจะตองยกเลกิกฎหมาย ระเบยีบ มาตรการทีใ่ชอยูเดมิ และมาใช
กฎหมาย ระเบียบ มาตรการของสหภาพยุโรป อยางไรก็ตามประเทศสมาชิกใหม 10 ประเทศนี้จะยัง
ไมไดรับสิทธิทุกประการเทากับประเทศสมาชิกเดิม เชน ประชาชนของ 10 ประเทศสมาชิกใหม  
ไมสามารถอพยพยายถ่ินเขาไปในประเทศสมาชกิเดมิไดจนกวาประเทศเหลานีจ้ะเปนสมาชกิสหภาพ  
ยโุรปแลว 7 ป เปนตน

การขยายสมาชิกภาพในป 2004 เปนผลใหสหภาพยุโรปตองปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารใหมเนื่องจากมีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นจํ านวนมาก สงผลใหจํ านวนผูแทนในรัฐสภายุโรป 
คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป และคณะกรรมาธิการยุโรปตองปรับเปลี่ยนไปใหสอดคลอง กับ
จํ านวนประเทศสมาชิก แนวทางการบริหารสหภาพยุโรปใหมไดกํ าหนดไวในสนธิสัญญานีซ   
(The Treaty of Nice) ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2003

2.3  แนวคดิและหลักการเคล่ือนยายแรงงานของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of South East Asian 
Nations หรือ ASEAN) ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยผลของปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย              
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ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย โดยมวีตัถุประสงคเพือ่สงเสรมิการสรางสนัตภิาพและน ํามาซึง่เสถยีรภาพ
ทางการเมอืง ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก
รวมทัง้ส้ิน 10 ประเทศ โดยมีบรูไน ดารุสซาลาม เขารวมเปนสมาชิกในป 2527 เวียดนามในป 2538 
ลาวและพมาในป 2540 และกมัพชูาในป 2542 6 ประกอบดวยประชากรรวมทัง้สิน้ประมาณ 500 ลานคน
อาเซยีนมโีครงการความรวมมอืระหวางกนัทัง้ภายในและภายนอกสมาคมมากมาย ทัง้ทางดานการเมอืง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
ใหเจริญกาวหนา

แนวคดิของเขตการคาเสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) มขีึน้ในการประชมุ
สุดยอดอาเซยีนระหวางผูน ําประเทศสมาชกิอาเซยีน ครัง้ที ่4 ทีป่ระเทศสงิคโปร ระหวาง  วนัที ่27 – 28
มกราคม 2535 7 ดังนี้

1)   มเีปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน แนนอน และเปนที่ยอมรับเขาใจไดเปนสากล
2) ตองมีกํ าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอนและเหมาะสมเพียงพอที่จะบรรลุเปาหมาย     

ในการวางแผนการลงทุนและอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูระบบเขตการคาเสรีอาเซียน
3) รูปแบบในการปรับเปลี่ยนสูการเปนเขตการคาเสรีจะตองยืดหยุ นและอยูบน         

พื้นฐานของเหตุผลและความเหมาะสม มีความสมดุลระหวางการดํ าเนินการที่เปนไปตามกลไก     
ทีก่ ําหนดไวทัง้โดยอัตโนมัติและโดยการเจรจาระหวางกัน หากมีความจํ าเปนและเหมาะสม

4) มีกลไกที่นํ ามาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและการดํ าเนินการที่ไมสูญเปลา           
ส้ินเปลือง โดยคํ านึงถึงความเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถบังคับการและดํ าเนินงานใหเปนไปตาม
โครงการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน

อยางไรก็ตาม เขตการคาเสรีอาเซียนก็เปนเพียงรูปแบบในการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ซ่ึงภาคีสมาชิกตกลงที่จะขจัดขอจํ ากัดและสิ่งกีดกั้นทางการคาทุกชนิดระหวาง
สมาชิก แตยังคงความเปนอิสระและมีเสรีภาพในการกํ าหนดนโยบายทางการคาและเรื่องอื่นๆ     
กบัประเทศตางๆ นอกกลุมสมาชกิ ซ่ึงประเทศสมาชกิจะตองตรากฎหมายออกมารองรบัในเรือ่งตางๆ
ตามที่ไดตกลงกันไว เชน การอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายทุน แรงงาน และประชากรโดยเสรี 
เปนตน ทั้งนี้ประเทศสมาชิกจะไดกํ าหนดเปาหมายรวมกันและตรากฎหมายเพื่อใหบังคับการตาม
เปาหมายนัน้ๆ รวมกนัดวย การมุงเนนภารกจิดานการพฒันาเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
                                                       

6 “ความรวมมือของอาเซียนดานแรงงานกับยุทธศาสตรทาทีของไทย.” แรงงานสัมพันธ ฉบับพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน, 46, 1. มกราคม – กุมภาพันธ 2547, หนา 37.  

7 ลาวัณย (เขมะพนัธุมนสั) ถนดัศลิปกลุ. (2535,ธนัวาคม). “เขตการคาเสรอีาเซีย่น.” กฎหมายสโุขทยัธรรม
มาธริาช, 4, 2. หนา 117 – 118.
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จึงเปนปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่นํ าไปสูการเคลื่อนยายแรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ภายในภมูภิาค ดงันั้นการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงมี
ความสํ าคัญ

2.4  แนวคิดและหลักการเคล่ือนยายแรงงานของประเทศไทย

ในประเทศไทยมกีารเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศมาเปนเวลานานแลว โดยแรงงาน
ตางดาวไดเขามาอาศัยและประกอบอาชีพอยางมีอิสระ เชน อินเดีย จีน พมา มอญ ลาว เปนตน      
ในสมยัตนกรงุรัตนโกสนิทร การขาดแคลนแรงงานในเขตเมอืงเปนสาเหตสํุ าคญัทีท่ ําใหมกีารอนญุาต
ใหแรงงานจากจีนอพยพเขามาในประเทศไทยไทยเปนจํ านวนมากเพื่อมาทํ างานขุดคลอง กอสราง
ถนนในเมือง สรางรานคา ทํ างานทาเรือ สรางทางรถไฟและสรางบานเมืองในเขตเมืองซึ่งขยายตัว
อยางรวดเร็ว หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยไดดํ าเนินการนโยบายเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ในป พ.ศ. 2520 
เปนตนมา ไดมกีารขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและการสงเสรมิการลงทนุภาคเอกชนทัง้ในและนอก
ประเทศ ทํ าใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งแรงงานมีฝมือและไรฝมือ หลังจากนั้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2530 – 2539 สงผลทํ าใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงมี
การน ําเขาแรงงานตางดาวมาทํ างานในประเทศไทยเปนจํ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งแรงงานที่ไดรับอนุญาต
ใหทํ างานอยางถูกตองตามกฎหมายและผูที่ลักลอบเขามาทํ างานอยางผิดกฎหมาย จนประเทศไทย
ประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 – 2541 แรงงานไทยตองประสบปญหาการถูกเลิกจาง 
ท ําใหเกดิการวางงานเปนจ ํานวนมาก รัฐบาลจงึไดก ําหนดนโยบายทีจ่ะผลกัดนัแรงงานตางดาวทีลั่กลอบ
เขามาท ํางานอยางผดิกฎหมายใหออกไปจากประเทศไทยและสงเสรมิใหมกีารจางแรงงานไทยทดแทน
แรงงานตางดาวดังกลาว ดังนั้น แรงงานตางดาวที่เขามาทํ างานในประเทศไทยจึงแบงออกไดเปน    
2 ประเภท คือ

1. กลุมคนตางดาวที่เดินทางเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ     
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ที่มิใชนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน แตเปนคนตางดาวที่เดินทางเขา
ประเทศไทยตามชองทางที่กํ าหนดตามกฎหมาย มีหนังสือเดินทางและไดรับใบอนุญาตทํ างานให
ประกอบอาชีพไดจากกรมการจัดหางานหรือสํ านักจัดหางานจังหวัดตามพระราชบัญญัติการทํ างาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 สามารถยื่นขอใบอนุญาตทํ างานได ซ่ึงจะตองไมเปนงานที่กํ าหนดไวใน
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พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า จํ านวน 39 อาชีพ ซ่ึงแบง
พจิารณาได ดังนี้ 8

1)  ประเภทและเกณฑการอนุญาตใหทํ างาน
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 คนตางดาวที่มี

สิทธิขออนุญาตทํ างานได แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
(1) ประเภทชั่วคราว หมายถึง คนตางดาวซึ่งมีถ่ินฐานอยูในราชอาณาจักรไทย

และคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว โดยไมไดอยูในฐานะ  
นกัทองเทีย่วหรือผูเดินทางผาน โดยปกติระยะเวลาที่อนุญาตใหทํ างานได จะไมเกิน 1 ป

(2) ประเภทสงเสริมการลงทุน หมายถึง คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามา
ท ํางานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทนุหรือตามกฎหมายอืน่ทีม่บีทบญัญตัิ
เกีย่วกบัคนตางดาวในลักษณะเดียวกัน เชน พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม , พระราชบัญญัติ
ปโตรเลยีม เปนตน โดยมีระยะเวลาตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของอนุญาต

(3) ประเภทตามมาตรา 12  หมายถึง
(ก ) คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ซ่ึงไดรับ      

การผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางการรอเนรเทศ
(ข ) คนตางดาวที่ เข ามาอยู ในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และอยูในระหวางการรอสงกลับออกนอกราชอาณาจักร
(ค)  คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทย และ
(ง) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ โดยมีระยะเวลาที่อนุญาต

ปกติไมเกิน 1 ป
(4) ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนตางดาวซึ่งมีถ่ินฐานที่อยูในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายคนเขาเมืองและทํ างานอยูแลว (กอนวันที่ 13 ธันวาคม 2515) ใหใชไดตลอดชีวิตของ
คนตางดาวนั้น เวนแตจะเปลี่ยนอาชีพใหม

สํ าหรบัหลักเกณฑทีน่ ํามาใชในการพจิารณาอนญุาตนัน้ ปจจบุนัมรีะเบยีบกรมการจดัหางาน
วาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2547 ไดกํ าหนดระเบียบ
และวิธีการในการพิจารณาคํ าขอเพื่อออกใบอนุญาตใหกับคนตางดาว โดยพิจารณาถึงความจํ าเปน
และความเหมาะสม ใหคํ านึงถึง

                                                       
8 สุมาลี ปตยานนท. (2545). ตลาดแรงงานไทยกับนโยบายรัฐ. หนา 303 - 307.
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(1) ความมั่นคงของประเทศในดานการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม
(2) การแยงชิงอาชีพของคนไทย
(3) ประโยชนทางเศรษฐกิจ
(4) หลักมนุษยธรรม

ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดกํ าหนดขนาดของทุน และหลักเกณฑการชํ าระภาษีของนายจางหรือ      
สถานประกอบการ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการทํ างานของคนตางดาวตามมาตรา 7 หรือ
มาตรา 8 ยกเวนมาตรา 10 ที่ไดรับการอนุญาตจาก BOI หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

2)  จ ํานวนแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย
แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํ างานอยางถูกตองตามกฎหมายโดยเฉพาะประเภท

ช่ัวคราวและประเภทสงเสริมการลงทุน ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากที่เคยอนุญาตเพียง 4,619 คน  
ในป พ.ศ. 2529 มาเปนจํ านวน 17,352 คน ในป พ.ศ. 2544 การเพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาว   
ประเภทนีเ้กดิขึน้เนือ่งจากการมกีารลงทนุจากตางประเทศ แรงงานประเภทนีส้วนใหญจะเปนชาวญีปุ่น
จนี อเมรกิา อังกฤษ ไตหวัน และอินเดีย โดยแรงงานตางดาวเหลานี้จะเขามาทํ างานในดานบริหาร
จดัการ วิศวกร ชางเทคนิค ผูชํ านาญพิเศษ ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ การคา ครู อาจารย นักรองนักแสดง
และนักดนตรี เปนตน

3)  สาเหตุการเขามาทํ างานของแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย
 การที่ประเทศไทยอนุญาตใหมีการนํ าเขาแรงงานตางดาวบางสวนมาทํ างานใน
ประเทศไทย เนื่องจาก

(1)  การขาดแคลนแรงงานฝมือบางประเภท
การทีป่ระเทศไทยมไิดท ําการสงเสรมิพฒันาทกัษะและฝมอืแรงงานอยางตอเนื่อง

และจรงิจังมาตั้งแตอดีต เมื่อประเทศไทยไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจนถึงระดับที่ตองการแรงงาน
ฝมอืจ ํานวนมาก ปริมาณความตองการแรงงานมฝีมอืในตลาดแรงงานไทยเพยีงอยางเดยีว จงึไมเพยีงพอ
ตอความตองการของนายจางหรือสถานประกอบการ

(2)  การพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ในอดตีทีผ่านมาประเทศไทยมไิดมกีารสงเสรมิการวจิยัและพฒันาเทาทีค่วร ท ําให

ตองมีการนํ าเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซ่ึงการใชเทคโนโลยีดังกลาวตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและ
ชางเทคนิคจากตางประเทศ

(3) การมีบริษัทตางชาติมาลงทุนจํ านวนมากในประเทศไทย ทํ าใหตองมีการนํ าเขา
แรงงานของประเทศเจาของทุน ทั้งในระดับบริหารและชางเทคนิคที่ควบคุมการทํ างาน
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2. คนตางดาวที่ลักลอบเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
คนเขาเมอืง พ.ศ. 2522 เปนคนตางดาวที่เขามาในประเทศไทยโดยไมถูกตองและอยูในระหวางรอ
การสงกลับออกนอกราชอาณาจักร แตไดรับการผอนผันใหทํ างานไดช่ัวคราวแรงงานตางดาว
ประเภทนีจ้ะลักลอบเขาเมืองตามจังหวัดชายแดน ประกอบดวย 2 กลุม คือ

2.1 กลุมชนกลุมนอยที่อยูในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีช่ืออยูใน
ทะเบียนประวัติและมีบัตรประจํ าตัวที่กระทรวงมหาดไทยออกใหคนตางดาวดังกลาว สามารถอยู
ในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวและทํ างานได 27 อาชีพ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

2.2 กลุมแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและ
อนญุาตใหท ํางานโดยมตคิณะรฐัมนตรผีอนผันใหแรงงานตางดาวท ํางานไดช่ัวคราว 3 สัญชาต ิ ไดแก
พมา ลาว และกัมพูชา โดยสามารถทํ างานในประเภทงานรับใชในบานและงานกรรมกรในกิจการ
ประมงทะเล งานภาคการเกษตร ฟารมเลี้ยงสัตว เปนตน

ดงันัน้ รัฐจงึไดมมีาตรการจดัระบบแรงงานตางดาวเพือ่ควบคมุแรงงานตางดาวทีเ่ขาเมอืง
โดยผิดกฎหมายใหเขาสูระบบการควบคมุเพือ่ทีท่างราชการสามารถควบคมุ ดแูล ปองกนั และสกดักัน้
การลกัลอบเขามาใหม โดยคณะรฐัมนตรไีดมมีตเิพือ่จดัระบบควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง
คร้ังสํ าคัญๆ  ไดแก

- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 วันที่ 2 และ 16 กรกฎาคม 2539 และ

วันที่ 16 สิงหาคม 2539
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2540
- มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ 2541 วนัที ่28 เมษายน 2541 วนัที ่6 พฤษภาคม

2541 วนัที่ 9 มิถุนายน 2541 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2541
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และวันที่ 28 สิงหาคม 2544
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 วันที่ 27 เมษายน 2547 และวันที่         

14 กนัยายน 2547
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548

โดยมีสาระสํ าคัญดังตอไปนี้

DPU



31

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2535 9
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ออกมาเพื่อแกไขปญหาคนตางดาวสัญชาติพมาที่เขามา          

ตัง้หลักแหลงในประเทศไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 และมีช่ืออยูในทะเบียนประวัติ รวมทั้ง        
มบีตัรประจ ําตัวที่ทางราชการออกใหอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวเปนจํ านวนมาก ดังนั้น
เพื่อกํ าหนดเขตพื้นที่ควบคุมและใหอยูในระเบียบขอบังคับที่ทางราชการกํ าหนด รวมทั้งผอนผัน 
ใหทํ างานชั่วคราวตามความจํ าเปนภายใตเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ทั้งนี้เพื่อบรรเทา
การขาดแคลนแรงงานบางประเภทเฉพาะในบางพื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติคณะรัฐมนตรี      
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ผอนผันใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาที่เขามาในประเทศไทย      
หลังวนัที ่ 9 มีนาคม 2519 อยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และผอนผันใหทํ างานชั่วคราว 
ตามความจํ าเปนภายใตเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูก ําหนดระเบยีบและประกาศทีเ่กีย่วของ ทัง้นีโ้ดยอาศยัอํ านาจตามมาตรา 17
แหงพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 โดยใหกระทรวงมหาดไทยก ําหนดรายละเอยีดเรือ่งพืน้ที่
ผอนผันใหท ํางาน ชนดิของการประกอบการทีข่าดแคลน และจดัท ําทะเบยีนประวตัแิรงงานทีห่ลบหนี
มาจากพมา ขณะเดียวกันใหกวดขันการจางแรงงานโดยไมถูกตอง โดยใหมีการจับกุมและลงโทษ
อยางจรงิจงัตอผูหลบหนเีขาเมอืงทีรั่บจางท ํางาน และนายทนุทีลั่กลอบใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
ซ่ึงการทีม่ตคิณะรฐัมนตรกี ําหนดใหกระทรวงมหาดไทยมอํี านาจหนาทีต่าม พระราชบญัญตัคินเขาเมอืง
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521   จึงไดเสนอขอความเห็นชอบ
ในการก ําหนดแนวปฏิบัติและกํ าหนดขั้นตอนการดํ าเนินการตาม  มาตรการดังนี้

1. กรมการปกครองจดัส ํารวจท ําประวตัแิละบตัรประจ ําตวัผูหลบหนเีขาเมอืงใน 9 จงัหวดั
ไดแก เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ระนอง เชียงใหม แมฮองสอน ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร 
ซ่ึงจัดทํ าบัตรแลวเสร็จจํ านวน 100,356 คน

2. นายจางจายคาประกันตัวแกผูหลบหนีเขาเมืองที่มีบัตรประจํ าตัวตอเจาหนาที่    
ตรวจคนเขาเมืองเปนเงิน 5,000 บาท แลวนํ าไปขอใบอนุญาตทํ างาน

3. กรมการจัดหางานออกประกาศใหคนตางดาวดังกลาวมายื่นขอรับใบอนุญาตทํ างาน
ภายใน 90 วัน ซ่ึงกรมการจัดหางานไดออกประกาศไปแลวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2528

หลังจากป พ.ศ. 2535 รัฐบาลยงัไดมกีารก ําหนดนโยบายเกีย่วกบัแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองในป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2538 เพื่อแกไขปญหาชายแดนไทย-พมา และแกไขปญหา  

                                                       
9 ขัตติยะ แผนเดช.(2546). มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

(งานวิจัย).หนา 6-8.
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การขาดแคลนแรงงาน แตนโยบาย 2 คร้ังดังกลาวยังไมมีความชัดเจน จนกระทั่งป พ.ศ. 2539 ไดมี
การกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอีก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ลักลอบทํ างานอยูในประเทศไทยใหเขาสูระบบ  
การควบคุม ตรวจสอบ ปองกันและสกัดกั้นการลักลอบเขามาใหม โดยเนนเรื่องความมั่นคงของชาติ
และการพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมๆ กัน

มตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันท่ี 25 มิถนุายน 2539 , วนัที ่2 และ 16 กรกฎาคม 2539 และวนัที ่16 สงิหาคม
2539 10 (รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา)

ใหจัดระเบียบควบคุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ลักลอบทํ างานและอยูในประเทศ 
ใหเขาระบบเพือ่ทางราชการสามารถดแูลไดและเปนไปตามกฎหมาย ปองกนัและสกดักัน้การลกัลอบ
เขามาใหมโดยใหผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งผูประกอบการหรือนายจาง ผูใชแรงงาน ขาราชการ กลุมคน 
และประชาชนในพื้นที่มีสวนรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการดํ าเนินการดังตอไปนี้

1. ผอนปรนการจางแรงงานตางดาวผดิกฎหมาย โดยรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย
อาศยัอํ านาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 ประกาศใหผูหลบหนเีขาเมอืง
ผิดกฎหมายเหลานั้น มีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองระหวางรอการสงกลับ และกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมอนุญาตใหทํ างานชั่วคราวโดยมีการประกันตัวโดยนายจางและออกใบอนุญาต
ท ํางานโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2. รายละเอยีดการผอนผันใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวและผอนปรนการจางงาน
(1) สัญชาติ  แรงงานตางดาวที่จะไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก 

สัญชาตพิมา ลาว และกมัพชูา โดยจะตองเปนผูทีลั่กลอบเขาท ํางานอยูแลวกอนทีจ่ะมมีตคิณะรฐัมนตรี
(25 มถุินายน 2539)

(2) จ ํานวนผอนผัน การจางงานตามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมพจิารณา
ตามความขาดแคลน

(3) อาชีพ/ประเภทกิจการ
ก. งานกรรมกรในกิจการภาคเกษตรกรรม กิจการประมงทะเล กิจการตอเนื่อง

จากประมงทะเล ไดแก แพปลา แพกุง คดัเลอืก แยกประเภทท ําความสะอาดสตัวนํ ้าทีไ่ดจากการประมง
ทะเล กจิการกอสราง กิจการเหมืองแร ถานหินกิจการขนถายสินคาทางนํ้ า กิจการผลิตกะป กิจการ
ผลิตนํ ้าปลา กิจการอบและบมใบยาสูบ กิจการตากมันสํ าปะหลัง กิจการ  เก็บผลผลิตการเกษตรใน

                                                       
10 ขัตติยะ แผนเดช. แหลงเดิม. หนา 8-13.
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ไซโล กิจการเก็บสินคาในโกดัง กิจการแกะกุง กิจการทํ าปลาเค็ม ปลาหวาน กิจการทํ าปลาแลเนื้อ 
กจิการท ําหมึกตากแหง กิจการทํ าหมึกลอก กิจการทํ านาเกลือ กิจการโรงเลื่อยไม กิจการโรงโมหิน 
กจิการโรงสีขาว กิจการโรงงานทํ าโอง กิจการโรงงานทํ าอิฐ

ข. งานรับใชในบาน
กจิการอืน่นอกเหนอืจากกจิการขางตน ใหกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม

เปนผูกํ าหนดตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการทํ างานของคนตางดาว
(4) พื้นที่ 43 จังหวัด

กระบี ่ กาญจนบุรี กํ าแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร 
เชยีงราย เชียงใหม ตรัง ตราด ตาก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี
นราธวิาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พิษณุโลก เพชรบุรี ภูเก็ต 
แมฮองสอน ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลํ าพูน สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร

การก ําหนดพืน้ทีผ่อนผันเพิม่เตมิจาก 43 จงัหวดั ใหกระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร
สังคม กระทรวงมหาดไทย และสภาความมัน่คงแหงชาต ิรวมกนัพจิารณาตามความจ ําเปนและเหมาะสม
โดยไมใหกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติและไมกระทบกระเทือนตอการจางแรงงานไทย

(5) สภาพการจางและคาจาง  ใหนายจางจัดสภาพการจางใหแกแรงงานตางดาว
ตามกฎหมายแรงงานไทย

(6)  เงินประกัน  1,000 บาท ตอลูกจาง 1 คน
(7) ขัน้ตอนและวิธีการดํ าเนินการ  ใหด ําเนนิการในลกัษณะรวมการ (one stop service)

ลดและปรบัขั้นตอนพิธีการและรูปแบบที่ไมจํ าเปนออกไป เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถปฏิบัติ
ไดจริงและสอดคลองกับกฎหมายในประเทศ

(8) ระยะเวลาผอนผัน  ไมเกิน 2 ปเพื่อปองกันการอยูตอเนื่องเปนการถาวร โดยให
นายจางนํ าผูใชแรงงานมารายงานตัวในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และขอตออายุการทํ างานกับ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเมื่อครบ  1 ป

(9) ผูหลบหนเีขาเมอืงผิดกฎหมายทีไ่มไดรับอนญุาตใหท ํางานหรอืไมมผูีประกอบการ
ขอประกนัตน ใหมีการตรวจสอบโดยชัดเจนและดํ าเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด

คณะกรรมการพิจารณาการทํ างานของคนตางดาว
ใหคณะกรรมการพิจารณาการทํ างานของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการทํ างาน 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใหมี
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องคประกอบ คอื ประธานคณะอนกุรรมการหนึง่คน และมผูีแทนฝายนายจาง ฝายลูกจางและฝายราชการ
ในสัดสวนเทาๆ กัน

ใหคณะอนกุรรมการดงักลาวมอํี านาจหนาทีใ่นการพจิารณาเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการ
พจิารณาการทํ างานของคนตางดาว ดังตอไปนี้

(1) พิจารณาประเภทกิจการที่จํ าเปนจะตองใหมีการผอนผันการจางแรงงานตางชาติ
นอกเหนอืจากที่กํ าหนดไวในมติคณะรัฐมนตรีนี้

(2) พจิารณาจงัหวัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 43 จังหวัด ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
ใหผอนผันการจางไดแลวนัน้ ใหเสนอกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมเพือ่พจิารณาด ําเนนิการ
ตอไป

(3) กํ ากบัดแูล แกไขปญหา ตรวจตรา และบังคับใชกฎหมายแกนายจางและแรงงาน
ตางชาติ เพื่อใหปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรการการควบคุมตอไป

(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมแรงงานตางชาติตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมอบหมาย

ระบบการควบคุมและกํ ากับดูแล
ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม และส ํานกังานตรวจคนเขาเมอืง

รับผิดชอบ ดังนี้
1. จดัท ําระเบียบประวัติบุคคล ทะเบียนอนุญาตทํ างาน ใบอนุญาตทํ างาน
2. สกดักัน้และผลักดันการลักลอบเขามาใหมอยางจริงจังและตอเนื่อง
3. ใชมาตรการทางบรหิารและมาตรการทางกฎหมายตอนายจาง ผูใชแรงงาน ขาราชการ

และผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางจริงจัง
4. ยกเลิกการอนุญาตเมื่อนายจางหรือแรงงานตางชาติไมทํ าตามหลักเกณฑที่กํ าหนด 

เชน การรายงานตัวของแรงงานตางชาติ การายงานผลการดํ าเนินการตามเวลาที่กํ าหนด ฯลฯ
5. ลงโทษใหเปนแบบอยางตอผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับกุมและ  

การลงโทษการด ําเนนิการในลกัษณะขบวนการ (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร
สังคม และสํ านักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ)
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ความหมายของแรงงานตางชาติประเภทกิจการและอาชีพ
ท่ีอนญุาตใหแรงงานตางชาติทํ าตามมติคณะรัฐมนตรี

ก. แรงงานตางชาติซ่ึงเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
หมายถึง แรงงานตางชาติสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ซ่ึงลักลอบเขาเมืองโดยทางบก 

หรือทางเรอื ตามแนวเขตชายแดนระหวางไทย พมา ลาว และกมัพชูา และลักลอบท ํางานอยูในกจิการ
ตางๆ โดยไมมเีอกสารการเขาเมอืงโดยถูกตองและไมไดรับอนญุาตใหท ํางานจากเจาพนกังานตามกฎหมาย

ข. ประเภทกิจการ
1. กจิการเกษตรกรรม หมายถงึ กจิกรรมซึง่ด ําเนนิการเกีย่วกบัการเพาะปลกู การเลีย้งสตัว

และการบริการทางเกษตร แยกเปน
     การเพาะปลูกพืชไร  เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัว มันสํ าปะหลัง ฝาย ปอ ยาสูบ       

และออย การเพาะพันธุเมล็ด พันธุพืช ดอกไม
       การทํ าสวนผักผลไม กาแฟและชา
       การทํ าสวนยางพารา รวมทั้งการกรีดยาง

                          การเลีย้งสัตว ไดแก การเลี้ยงโค กระบือ สุกร สัตวปก มา ตุกแก จระเข แกะ สุนัข 
นก ตัวไหม และรังไหม

       การบริการ ไดแก การไถคราด  การพนยาพนแมลง การเก็บเกี่ยว การเก็บและบรรจุ 
การกระเทาะเปลือกเมล็ดพืชไร

2. กจิการประมงทะเล หมายถึง กจิการซึง่ด ําเนนิงานเกีย่วกบัการท ําประมงในมหาสมทุร
ตามชายฝงทะเล นอกฝงทะเล และบริเวณปากนํ้ า รวมทั้งการจับปลา กุง ปู การเก็บสาหรายทะเล
และสตัวนํ้ าอ่ืนๆ การเก็บและงมหอย การทํ าฟารมเลี้ยงหอย หอยมุก การเพาะพันธุ  ลูกปลา กุง และ
เตา เปนตน

3. กิจการตอเนื่องจากประมงทะเล ไดแก แพปลา แพกุง การคัดเลือกแยกประเภท      
ท ําความสะอาดสัตวนํ้ าที่ไดจากการประมงทะเล

4. กจิการการกอสราง หมายถึง งานกอสรางใหม งานตอเติม งานดัดแปลงและงานซอม 
อันประกอบดวยการกอสราง อาคารทีอ่ยูอาศยั อาคารอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม ส่ิงปลกูสรางในฟารม
งานสรางสาธารณปูโภคตางๆ เชน ถนน สะพาน ทางระบายนํ ้า ทาเรอื สะพานเทยีบเรอื ซ่ึงอาจแยกออก
เปนงานกอสรางเฉพาะงานได เชน การกออิฐ กอหนิ ฉาบปนู ปกูระเบือ้ง งานไม งานวางทอ งานคอนกรตี
งานมุงหลังคา งานขุดและวางรากฐานสิ่งกอสราง  และงานทาสีตกแตงอาคาร เปนตน
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5. กิจการเหมืองแร ถานหิน หมายถึง กิจการที่ดํ าเนินเกี่ยวกับการขุดแรและแตงแร      
ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ เชน ถานหิน ลิกไนต แรเหล็ก ดีบุก ทังสเตน แมงกานีส ตะกั่ว พลวง 
สังกะสี ทองแดง หินปูน ยิบซั่ม แร ใยหิน นํ้ ามันปโตรเลียม กิจการที่เกี่ยวกับการแตงแร               
จะประกอบดวยการยอย การรอน การลาง การทํ าความสะอาด การคัดขนาด การบด การลอยแร 
การถลงุ การทํ าใหเปนกอน หรือการแยกของเหลวออกจากกากเพื่อเตรียมจํ าหนาย

6. กิจการขนถายสินคาทางนํ้ า หมายถึง การขนถายสินคาขึ้นและลงจากเรือเดินทะเล 
ซ่ึงรวมถึงการขนสินคาเขาและออกจากโกดัง และการขนถายสินคาจากเรือเดินทะเลลงเรือลํ าเลียง 
หรือจากเรือลํ าเลียงขึ้นเรือเดินทะเล

ค. ประเภทอาชีพ
อาชีพที่อนุญาตใหแรงงานตางชาติที่เขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมายทํ าตามมติ 

คณะรฐัมนตรีนี้ ไดแก อาชีพกรรมกร และงานรับใชในบาน เทานั้น
กรรมกร หมายถงึ ผูที่ใชกํ าลังภายในการทํ างานมากกวากํ าลังความคิดและฝมือ โดยมี

ลักษณะการทํ างานที่สํ าคัญ คือ
1. ท ํางานโดยใชมือหรือกํ าลังกายเปนหลัก
2. เปนคนงานประเภทไมมฝีมอื หรือแมจะมฝีมอืหรือมคีวามรูกไ็มไดใชในการปฏบิัตงิาน
3.  ไมมีผูใตบังคับบัญชา
คนงานรบัใชในบาน หมายถงึ คนงานท ําความสะอาดในบานเรอืนสวนบคุคล ปรุงอาหาร

และเสริฟอาหาร ลางจานชาม และทํ างานอื่นๆ ในบานเรือนสวนบุคคล

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2540 11  (รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐบาลไดมนีโยบายทีจ่ะแกไขปญหาแรงงานตางชาตผิิดกฎหมายอยางตอเนือ่งและจรงิจงั

โดยด ําเนินการสกัดกั้น ปองกันและปราบปรามการเขามาใหม มีการควบคุมปองกันโรคในแรงงาน
ตางชาตอิยางเขมงวด และตอมาไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการอ ํานวยการแกไขปญหาผูหลบหนเีขาเมอืง
และแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
เพือ่ใหเปนองคกรรบัผดิชอบปญหาผูหลบหนเีขาเมอืงและแรงงานตางชาตผิิดกฎหมายเปนการเฉพาะ
มหีนาทีเ่สนอแนะนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และใหจัดตั้งขึ้นที่กระทรวงมหาดไทย 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติที่สํ าคัญ สรุปไดดังนี้

                                                       
11 ขัตติยะ แผนเดช. แหลงเดิม. หนา 14-15.
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1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2540
เห็นชอบนโยบายในการแกไขปญหาแรงงานตางชาติเพิ่มเติม ตามขอเสนอของ

สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 5 ประการ คือ
(1) ประกาศเปนนโยบายระดับชาติใหมีการตรวจจับแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย      

ในสถานประกอบการ และเอาโทษตามกฎหมายทั้งนายจางและลูกจาง
(2) ด ําเนนิการสกดักัน้ ปองกนั และปราบปรามการเขามาใหมอยางจรงิจงั และลงโทษ

อยางหนักตอผูที่เกี่ยวของ
(3) ใหมีการควบคุมจํ านวนของผูที่ไดรับการผอนผันและมารายงานตัวแลว และมี

การตรวจสอบจํ านวนโดยใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดํ าเนินการ
(4) ใหกระทรวงการตางประเทศดํ าเนินการเจรจาและทํ าความตกลงดานแรงงาน      

กบัประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะพมา เพื่อจัดระบบการจางงานที่ถูกตอง รวมทั้งสงเสริมการลงทุน
ประเทศเพื่อนบานเพื่อใหเกิดการจางงานในประเทศเหลานั้น

(5) ใหกระทรวงมหาดไทยเปนองคกรหลักรับผิดชอบในการแกไขปญหาผูหลบหนี
เขาเมืองและแรงงานตางชาติผิดกฎหมายตามแนวทางที่สภาความมั่นคงแหงชาติมอบหมาย และ
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมรวมกบัส ํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาต ิศึกษา ติดตามสถานการณตลาดแรงงานและการจางงาน เพื่อวางระบบการจางงานตางชาติ
ในระยะยาว

2. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2540
เห็นชอบคํ าส่ังคณะกรรมการอํ านวยการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและแรงงาน

ตางชาตผิิดกฎหมาย ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอนายกรฐัมนตรี
แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน เมื่อวันที่ 31 
มนีาคม 2540 เพือ่ใหเปนองคกรรับผิดชอบปญหาผูหลบหนเีขาเมอืงและแรงงานตางชาตผิิดกฎหมาย
เปนการเฉพาะ ซ่ึงมีหนาที่เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และใหจัดตั้งขึ้นที่
กระทรวงมหาดไทย
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มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2541 12  (รัฐบาลนายชวน หลีกภัย)
รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดจํ านวนแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย โดยการปรับปรุงแกไข

ระเบียบและหลักเกณฑในการผอนผันการจางแรงงานตางชาติใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของแตละพื้นที่ เพื่อใหการจัดระบบควบคุมแรงงานตางชาติผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยไดประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวของดํ าเนินการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํ าแรงงาน
ตางชาตผิิดกฎหมายเขาประเทศใหไดผลอยางจรงิจงั รวมทัง้การปองกนัและสกดักัน้การลกัลอบเขามาใหม
นอกจากนีย้งัมีนโยบายที่จะผลักดันแรงงานตางชาติผิดกฎหมายออกนอกประเทศ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติที่สํ าคัญสรุปไดดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2541
เหน็ชอบกรอบนโยบายการแกไขปญหาแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย โดยมีสาระสํ าคัญ

สรุปไดดังนี้
(1) ไมอนญุาตใหมกีารจดทะเบยีนและผอนผันแรงงานตางชาตเิขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย

ทํ างานอีก
(2) สวนทีม่กีารผอนผันแลว ใหจัดระเบียบควบคุม และไมควรมีการผอนผันใหงาน

ในโรงงาน
(3) สกัดกั้นและปองกันการเขามาใหม รวมทั้งการเรงตรวจจับผูลักลอบจางงาน      

โดยผิดกฎหมาย โดยเอาผิดทั้งนายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ของรัฐ และผูที่เกี่ยวของ
(4) ผูที่ไมไดรับอนุญาตใหทํ างาน ใหดํ าเนินการสงกลับประเทศภูมิลํ าเนา หากยัง     

ไมสามารถสงกลับไดใหอนญุาตท ํางานชัว่คราวระหวางรอการสงกลบั เฉพาะจงัหวดัชายแดนทีต่ดิตอ
กบัประเทศพมา ลาว กัมพูชา

(5) ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนหนวยงานหลักรวมกับสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ ศึกษาและเสนอแนวทางแกไขปญหาสํ าหรับกิจการบางประเภทที่มีปญหาขาดแคลน 
แรงงานและไมสามารถหาแรงงานไทยทํ างานได เชน การประมงทะเล กอสราง เปนตน และให
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรวมกับสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตเิตรยีมการเกี่ยวกับแนวทางในระยะยาวในการแกไขปญหาการจางแรงงานตางชาติ

(6) หากมกีจิการใดขาดแคลน ใหมกีารสัง่แรงงานตางชาตเิขามาโดยถกูตองตามกฎหมาย

                                                       
12 ขัตติยะ แผนเดช. แหลงเดิม. หนา 15-21.
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(7) ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและจริงจัง ใหเห็นภัยอันตรายของการจางแรงงาน
ตางชาตผิิดกฎหมาย เหตผุล ความจ ําเปนในการด ําเนนิการตามมาตรการตางๆ ของรฐับาล โดยมอบหมาย
ใหสํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรับไปดํ าเนินการ

2. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2541 และ 6 พฤษภาคม 2541
ผอนผันการจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย โดยมีสาระสํ าคัญสรุปไดดังนี้

2.1 ผอนผันใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา อยูในประเทศไทย 
เปนการชั่วคราวในจังหวัดชายแดนที่ติดตอกับประเทศพมา ลาว กัมพูชา และจังหวัดที่มีกิจการ
ประมงทะเล ดังนี้

(1) จงัหวดัชายแดน 13 จังหวัด ที่ติดตอกับประเทศพมา ลาว และกัมพูชา ไดแก 
จงัหวดัเชยีงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ระนอง มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี 
จนัทบุรี ตราด สระแกว และสุรินทร

(2) จังหวัดที่มีกิจการประมงทะเล 22 จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ประจวบคีรีขันธ 
ปตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ระนอง จันทบุรี 
และตราด

2.2 อนญุาตใหคนตางชาตสัิญชาตพิมา ลาว และกมัพชูา เขามาท ํางานแบบมาเชา-กลับเยน็
ได โดยในจงัหวัดชายแดนทั้ง 13 จังหวัด ไดกํ าหนดอาชีพไววา จะตองไมเปนงานที่หามคนตางดาว
ท ํา 39 อาชีพ ตามพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522 
และในจงัหวดัที่มีกิจการประมงทะเลจํ านวน 22 จังหวัดสามารถทํ างานไดเฉพาะอาชีพกรรมกรใน  
2 กจิการ คอื กจิการประมงทะเลและกิจการตอเนื่องประมงทะเล ซ่ึงไดแก กิจการที่เกี่ยวกับแพปลา 
แพกุง คดัเลือกแยกประเภททํ าความสะอาดสัตวนํ้ าที่ไดจากประมงทะเล

3. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2541
รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอมติคณะอนุกรรมการแกไข

แรงงานตางดาว ซ่ึงไดประชุมเมื่อวันจันทรที่ 25 พฤษภาคม 2541 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกํ าหนด
พืน้ทีแ่ละหรอืก ําหนดกิจการที่จะอนุญาตใหคนตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายทํ างานเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 ไมใหเพิ่มพื้นที่หรือกิจการที่จะอนุญาตใหคนตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมาย
ท ํางานชัว่คราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2541
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3.2 ใหดํ าเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาแรงงานในกิจการที่นายจางหรือเจาของ    
กจิการรองเรียนวาขาดแคลนแรงงาน ดังนี้

(1) ใหกรมการจัดหางานจัดนัดพบแรงงานในทุกจังหวัดที่มีการรองเรียนวา     
ขาดแคลนแรงงาน โดยใหนายจางแจงตํ าแหนงงาน คาจางและสวัสดิการที่ไมตํ่ ากวากฎหมาย
ก ําหนด เพื่อใหแรงงานไทยใชเปนขอมูลตัดสินใจที่จะเขาไปทํ างาน

(2) ใหผูวาราชการจังหวัดและสํ านักงานจัดหางานจังหวัดขอความรวมมือให   
นายจางประกาศหาแรงงานไทยเขาไปทํ างานในกิจการที่ขาดแคลน โดยใหประกาศใหชัดเจนทั้ง
เรือ่งคาจาง สวัสดิการ จํ านวน เพศ ที่ตองการแรงงาน  เขาไปทํ างานไวหนาสถานประกอบการ
พรอมทัง้ประสานใหขอมลูแกสํ านกังานจดัหางานจงัหวดัในการชวยด ําเนนิการจดัแรงงานไทยเขาไป
ท ํางานดวย

(3) จงัหวดัทีข่าดแคลนแรงงานและไดด ําเนนิการอยางจรงิจงัในการจดัแรงงานไทย
เขาไปทํ างานแลว แตหากไมสามารถจัดหาแรงงานไทยไดหรือได แตไมเพียงพอตอความตองการ
ของนายจาง ใหจังหวัดรายงานตอกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อสรุปหาแนวทางแกไข
ปญหาตอไป หากมคีวามจ ําเปนอยางแทจริง กอ็าจจะตองน ําเขาแรงงานตางดาวมาโดยถกูตองตามกฎหมาย
แทนการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย

3.3 คณะอนุกรรมการแกไขแรงงานตางดาวผิดกฎหมายมีมติใหลดจํ านวนจังหวัด
ชายแดนที่ไดผอนผันใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายทํ างานไดช่ัวคราวระหวางรอการสงกลับจาก 
13 จงัหวดั เหลือ 11 จังหวัด โดยใหลดจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดหนองคาย ซ่ึงทั้ง 2 จังหวัด 
ไมตองการใหผอนผัน เนือ่งจากเหน็วา การผอนผันจะกระทบตอการแกไขปญหาการวางงานของจงัหวดั

4. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2541
รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอมติคณะอนุกรรมการแกไข

แรงงานตางดาว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และกิจการ             
ทีน่ายจางรองขอใชแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมาย และพิจารณาแผนดํ าเนินการเพื่อผอนผัน
ใหคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงผิดกฎหมายและอยูระหวางการรอสงกลับท ํางานชัว่คราว ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วันที่ 6 พฤษภาคม 2541 โดยมีสาระสํ าคัญสรุปไดดังนี้

4.1 ใหเพิม่พืน้ทีก่ารผอนผันอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม 
สวนประเภทงานและกิจการที่ผอนผันใหแรงงานตางดาวทํ างานได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมพิจารณาตามความจํ าเปน
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4.2 ใหเพิม่กจิการที่ขาดแคลนแรงงานไทย กิจการที่อยูระหวางการปรับปรุงกระบวน 
การผลิตเพื่อใหสามารถจางแรงงานไทยได รวม 5 กิจการ คือ

(1) กจิการสวนยางพารา  ใหท ํางานไดในอาชพีกรรมกรกรดียางในพืน้ที ่13 จงัหวดั
คอื ตราด สระแกว ประจวบคีรีขันธ นครพนม กระบี่ ชุมพร ชลบุรี พังงาภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี 
สตูล และสงขลา

(2) กจิการไรออย  ใหทํ างานไดในอาชีพกรรมกรกรีดยางในพื้นที่ 5 จังหวัด 
คอื อุทัยธานี สระแกว กาญจนบุรี ราชบุรี และกํ าแพงเพชร

(3) กจิการเลีย้งหมู  ใหทํ างานไดในอาชีพกรรมกรกรีดยางในพื้นที่ 11 จังหวัด 
คอื นครปฐม อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พิจิตร ลํ าพูน ขอนแกน 
และนครราชสีมา

(4) กจิการโรงสขีาว ใหท ํางานไดในอาชพีกรรมกรกรดียางในพืน้ที่ 43 จงัหวดั
คอื กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ชลบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ลพบุรี สิงหบุรี สมุทรสาคร 
สมทุรปราการ สระบุรี อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว กาญจนบุรี 
ราชบรีุ สุพรรณบุรี กํ าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม นครสวรรค พะเยา พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ 
สุโขทัย นครพนม นครราชสีมา สุรินทร สตูล และสงขลา

(5) กจิการขนถายสินคาทางนํ้ า ใหทํ างานไดในอาชีพกรรมกรกรีดยางในพื้นที่ 
1 จงัหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

4.3    ระยะเวลาในการผอนผัน 1 ป
4.4 รายละเอียดอื่นๆ ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2541      

ซ่ึงผอนผันใน 11 จังหวัดชายแดน และ 22 จังหวัดที่มีกิจการประมงทะเล แตทั้งนี้ใหเพิ่มในสวน
ของเงินกองทุน ซ่ึงนายจางจะตองรับผิดชอบในอัตราที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประกาศก ําหนดตอไป และสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นอกจากนีย้งัรับทราบมาตรการระยะยาวในการสัง่แรงงานตางดาวเขามาท ํางานโดยถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยมอบใหสํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาตินํ าไปพิจารณารวมกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

5. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2542
รับทราบมาตรการแกไขแรงงานตางดาวผิดกฎหมายตามที่กระทรวงแรงงานและ     

สวัสดิการสังคมเสนอ สรุปสาระสํ าคัญไดดังนี้
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5.1 นโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
(1) ผลักดนั จับกุม และสกัดกั้นแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายอยางจริงจัง 

เขมงวดและตอเนื่อง โดยเอาผิดตามกฎหมายทั้งนายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ของรัฐ และผูที่เกี่ยวของ
(2)   เปดโอกาส สงเสริม สนับสนุนและจัดคนไทยเขาไปทํ างาน
(3) กิจการใดที่ยังไมสามารถเขาไปทํ างานไดในทันทีและยังมีความจํ าเปนตอง

จางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายไปอีกระยะหนึ่ง ตองจัดการใหแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย
ทีไ่ดรับการอนุญาตทํ างานอยูในระบบที่สามารถควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2  การอนญุาตจํ านวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายทํ างานในพื้นที่ กิจการตองเปนไป 
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกํ าหนดตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521

5.3 สัญชาติ กิจการ พื้นที่ และจํ านวนที่จะอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขาเมือง           
ผิดกฎหมายที่อยูระหวางรอการสงกลับ ทํ างานไดช่ัวคราวตามความจํ าเปน คือ สัญชาติพมา ลาว 
และกมัพูชา ใน 18 กิจการ พื้นที่ 37 จังหวัด จํ านวนไมเกิน 86,895 คน

5.4  ระยะเวลาการดํ าเนินการตามมาตรการดังกลาว ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแต
วันที่ 4 สิงหาคม 2542

6. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2542
รับทราบและเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ใหจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในพื้นที่ 37 จังหวัด 18 กิจการเดิม จํ านวน

160,684 คน ตามจํ านวนที่มารายงานตัวและประกันตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2542
6.2 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มจํ านวน

และกจิการใหสอดคลองกับขอ 6.1 และใหแตละจังหวัดดํ าเนินการตรวจสุขภาพและออกใบอนุญาต
ท ํางานใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายทีป่ระกนัตวัแลว ใหแลวเสรจ็ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2542

6.3 ใหสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติจับกุมดํ าเนินคดีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ไมได
รับการประกันตัวและสงกลับออกนอกราชอาณาจักร โดยเอาผิดทั้งลูกจาง ผูวาจาง ผูนํ าหรือพา    
คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต ตลอดจนผูใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือ
ชวยดวยประการใดๆ แกคนตางดาวเหลานั้นอยางเด็ดขาดและตอเนื่อง
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7. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2543
รับทราบและอนุมัติใหดํ าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการแกไขแรงงานตางดาวตามที่

รองนายกรฐัมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) ประธานอนุกรรมการแกไขแรงงานตางดาวเสนอ ดังนี้
7.1 ใหจังหวัดใชอํ านาจตามพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 

และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 อนุญาตใหคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 
ท ํางานไดเฉพาะอาชีพกรรมกรในทองที่ 37 จังหวัด 18 กิจการ รวม 106,684 คน ได 1 ป จนถึงวันที่         
31 สิงหาคม 2544 ในพื้นที่ กิจการและจํ านวนเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 โดยมีระยะเวลา
ด ําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543

7.2 ใหผู ว าราชการจังหวัดออกประกาศจังหวัด แจงใหคนตางดาวเขาเมือง              
ผิดกฎหมายมารายงานตัว และผูบังคับการตํ ารวจภูธรจังหวัดจัดทํ าทะเบียนประวัติ ออกคํ าสั่ง       
สงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.35) ในกรณีที่ยังไมสามารถสงกลับได อนุญาตใหประกันตัว
เพื่ออยูในราชอาณาจักรระหวางรอการสงกลับตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง     
พ.ศ. 2522 (ตม.69)

7.3 ใหจัดหางานจังหวัดพิจารณาอนุญาตการทํ างานใหแกแรงงานตางดาวเขาเมือง   
ผิดกฎหมายและอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร ตามงาน กิจการ พื้นที่และ
จํ านวนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกํ าหนดตามมาตรา 12    
แหงพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต ดังนี้

(1)   ใหทํ างานเฉพาะงานกรรมกร
(2) ใหทํ างานในประเภทกิจการและจํ านวนที่แตละจังหวัดไดรับอนุญาตตามมติ

คณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ใหจังหวัดพิจารณาจัดสรรจํ านวนคนตางดาวในแตละประเภท    
กจิการได โดยใหสิทธินายจางเดิมกอน

(3) อนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรและทํ างานได 1 ป โดยส้ินสุด     
การอนุญาตในวันที่ 31 สิงหาคม 2544

(4) แรงงานตางดาวที่จะเขาทํ างานนั้น ตองไมมีสมาชิกในครอบครัวติดตาม       
มาดวย หากเปนหญิง ถาตั้งครรภ จะตองสงตัวกลับ

7.4 มอบใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคมอนุญาตใหคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทํ างานได 1 ป ส้ินสุด   
การอนญุาตในวนัที ่31 สิงหาคม 2544 ในอาชพีกรรมกร ทองที ่37 จงัหวดั 18 กจิการ รวม 106,684 คน

7.5 เมือ่พนระยะเวลาดํ าเนินการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 แลว มอบใหสํ านักงาน
ต ํารวจแหงชาตจิบักมุด ําเนนิคดแีรงงานตางดาวผดิกฎหมายทีไ่มไดรับการประกนัตวัและรบัใบอนญุาต
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ท ํางาน สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยใหสวนราชการที่เกี่ยวของตรวจสอบสถานประกอบการ
ทีจ่างแรงงานตางดาว เพื่อบังคับใชกฎหมายที่รับผิดชอบอยางจริงจัง เพื่อเปนการสนับสนุนดํ าเนิน
ภารกิจของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ

8. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2544
อนมุตัใินหลักการใหใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2544 งบกลาง 

รายการเงนิสํ ารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจํ าเปนและเงินราชการลับ เพื่อเปนคาใชจายในการจับกุม
และผลักดันแรงงานตางดาวตามทีร่องนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) ประธานอนุกรรมการ  
แกไขแรงงานตางดาวเสนอ สํ าหรับรายละเอยีดใหสํ านกังานต ํารวจแหงชาตติกลงกบัสํ านกังบประมาณ
ตามสภาพความเปนจริง โดยใหสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติเบิกจายงบประมาณ   ดังกลาวไดโดยตรง 
ทัง้นีใ้หตดิตามและประเมินผลการดํ าเนินงาน แลวรายงายผลตอคณะรัฐมนตรีดวย

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2544 13  (รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ ชินวัตร)
รัฐบาลมนีโยบายดานพัฒนาแรงงาน โดยตระหนักวา ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสํ าคัญ

ในระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจแผนใหม รัฐบาลจึงกํ าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
แรงงาน โดยก ําหนดมาตรการทีเ่หมาะสมส ําหรบัแรงงานตางดาว โดยค ํานงึถึงความตองการแรงงาน
ของภาคเอกชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอยและความมัน่คงภายใน รวมทัง้การสงเสรมิการพฒันา
แรงงานไทยขึ้นทดแทน คณะรัฐมนตรีไดมีมติที่สํ าคัญ สรุปไดดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2544
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 โดยปรับปรุงอัตรา

คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ดังนี้
1.1   ใบอนุญาต  จากอัตราเดิม 1,000 บาท เปน 10,000 บาท
1.2 การตออายใุบอนญุาตท ํางานหรอืการขยายระยะเวลาท ํางาน จากอตัราเดมิ 1,000  บาท

เปน 10,000 บาท
1.3   ใบแทนใบอนุญาต จากอัตราเดิม 300 บาท เปน 3,000 บาท
1.4  การอนุญาตใหทํ างานอื่น หรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํ างาน จากอัตรา

เดิม 500 บาท เปน 5,000 บาท
1.5   เพิ่มเติมคายื่นคํ าขอ 100 บาท

                                                       
13 ขัตติยะ แผนเดช. แหลงเดิม. หนา 22-26.
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2. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2544
เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามที่กระทรวง   

แรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ ซ่ึงสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีมติเห็นชอบดวยแลว โดย
2.1 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับไปดํ าเนินการใหแรงงานตางชาติ   

ผิดกฎหมายที่ทํ างานอยูกับนายจางในประเทศไทยมารายงานตัวข้ึนทะเบียนและขออนุญาตทํ างาน
กบัทางราชการ โดยใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2544

2.2 การดํ าเนินการในป 2544 ใหใชจายจากงบกลางรายการสํ ารองจายเพื่อกรณี      
ฉกุเฉนิและจํ าเปน เทาที่จํ าเปน สวนปตอๆ ไป เห็นชอบในหลักการใหสํ านักงบประมาณจัดสรร  
งบประมาณใหจํ านวนเทากับรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่จัดเก็บได ทั้งนี้ใหกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมประสานงานในรายละเอียดกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง
ตอไป

2.3 เมื่อพนกํ าหนดการรายงานตัวและขออนุญาตทํ างานแลว ใหทํ าการจับกุม     
ด ําเนนิคดตีามกฎหมายอยางเด็ดขาดและจริงจัง ทั้งตอตัวแรงงาน นายจาง และผูที่เกี่ยวของ

2.4 ใหดํ าเนินการสกัดกั้นและปองกันการอพยพเขามาใหมอยางเขมงวดและจริงจัง 
โดยการผนึกกํ าลังทุกฝายรวมกันปฏิบัติงาน

2.5 ด ําเนนิการอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เสนอ เพื่อใหการแกไขปญหาในเรื่องนี้บรรลุผล เชน การเจรจาและการขอความรวมมือจากประเทศ
เพื่อนบาน การใหเอกชนเขามารวมมือในการแกไขปญหา การประชาสัมพันธ และการจัดตั้ง   
สํ านักงานรับผิดชอบในการบริหารแรงงานตางชาติผิดกฎหมายขึ้นในกระทรวงแรงงานและ      
สวัสดิการสังคม เปนตน

2.6 ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการดํ าเนินการในเรื่องนี้
อยางเต็มที่

มาตรการดํ าเนินการ
1. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย อาศยัอํ านาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญัติ

คนเขาเมอืง พ.ศ. 2522 โดยอนมุตัขิองคณะรฐัมนตร ี ประกาศผอนผันใหคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืง
อยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับและทํ างานไดตามที่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมกํ าหนด

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกประกาศกํ าหนดงาน
และเงือ่นไขการผอนผันใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองทํ างานได
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3. กระทรวงกลาโหมเปนหนวยงานหลัก ตรึงกํ าลังตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นและ
ปองกันคนตางดาวที่อาจลักลอบเขามาในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งประสานงานอยางใกลชิดกับ
กระทรวงมหาดไทยและสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ

4. กระทรวงสาธารณสขุด ําเนนิการประกนัสขุภาพคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีไ่ดรับ
การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํ างานระหวางรอการสงกลับ

5. เมือ่พนระยะเวลาดํ าเนินการ ใหทํ าการจับกุมดํ าเนินคดีคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ทีไ่มไดรับใบอนญุาตท ํางาน รวมทัง้นายจาง ตลอดจนเจาของสถานประกอบการทีจ่างแรงงานตางดาว

6. ตัง้ส ํานกังานคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.)14 ขึ้น               
ในกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เพือ่เปนหนวยงานกลางส ําหรับด ําเนนิการในเรือ่งคนตางดาว
หลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ในระยะตอไป

เงือ่นไขการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวและทํ างาน
1. สัญชาติ  เปนคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามา

หรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตกอนวันที่ 28 สิงหาคม 2544 หรือ คนตางดาวหลบหนี
เขาเมอืงสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่ไดรับการผอนผัน    ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
อยูแลว ซ่ึงการผอนผันส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2544 โดยใหมารายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่
ตามทีอ่ธิบด ี  กรมการจัดหางานมอบหมาย เพื่อจดทะเบียนประวัติและขอรับใบอนุญาตทํ างานตาม
เงือ่นไขและระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกํ าหนด

2. ระยะเวลาผอนผัน  ผอนผันจนถงึวนัที ่28 ตลุาคม 2544 หรือส้ินสุดระยะเวลาทีไ่ดรับ
ใบอนญุาตท ํางานแลวแตกรณ ี โดยไดรับยกเวนการประกนัตวัตอพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญตัิ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

3. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชากลุมอื่นซึ่งไดมีมติ
คณะรฐัมนตร ีมตสิภาความมัน่คงแหงชาต ิหรือคํ าสัง่กระทรวงมหาดไทยก ําหนดแนวทางเปนการเฉพาะ
ไมอยูในขายการผอนผัน

พืน้ท่ีผอนผัน
ผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทยและทํ างานไดระหวางรอการสงกลับในทุกจังหวัด

                                                       
14 ดูภาคผนวก ก. หนา 165.
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อาชีพและประเภทกิจการ
อนญุาตใหทํ างานใชแรงงานใน 10 ประเภทกิจการ คือ

1. ประเภทกิจการที่ 1 ประกอบดวย สวนผักผลไม ไรออย สวนยางพารา สวนปาลม 
พชืไร สวนกาแฟ

2.  ประเภทกิจการที่ 2 ประกอบดวย เหมืองแรและเหมืองหิน
3. ประเภทกิจการที่ 3 ประกอบดวย โรงงานทํ าอิฐ โรงงานทํ าโอง เครื่องเคลือบ    

ดินเผา
4.  ประเภทกิจการที่ 4 ประกอบดวย กอสราง คานเรือ
5.  ประเภทกิจการที่ 5 ประกอบดวย โรงสีขาว
6.  ประเภทกิจการที่ 6 ประกอบดวย เล้ียงหมู เล้ียงกุง และสัตวเล้ียงอ่ืน
7. ประเภทกจิการที่ 7 ประกอบดวย ประมงทะเล กิจการตอเนื่องจากประมงทะเล 

โรงงานปลาปน
8. ประเภทกิจการที่ 8 ประกอบดวย การใชแรงงานเคลื่อนยายสินคาในโกดังหรือ    

ที่เก็บสินคา
9.  ประเภทกิจการที่ 9 ประกอบดวย ผูรับใชในบาน
10.  ประเภทกิจการพิเศษ (พ)

  พ 1  ประกอบดวย กิจการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวใน 1-9 กรณีมีนายจาง
  พ 2  ประกอบดวย  กิจการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวใน 1-9 กรณีไมมีนายจาง

การควบคุม
คนตางดาวทีไ่ดรับการผอนผันจะถกูยกเลกิการผอนผันและสงตวัออกนอกราชอาณาจกัร

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1.   เปนโรคตองหามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกํ าหนด
2. ตองโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษาถึงที่สุดของศาล เวนแตความผิดซึ่งไดกระทํ า   

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ภายหลังไดรับใบอนญุาตท ํางานตามกฎหมายวาดวยการท ํางานของคนตางดาวแลว

ออกนอกพืน้ทีจ่งัหวดัทีไ่ดรับอนญุาต เวนแตไดรับอนญุาตจากผูวาราชการจงัหวดัหรอืผูไดรับมอบหมาย
สํ าหรบัพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ตองไดรับอนญุาตจากปลดักระทรวงมหาดไทย หรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย
ยกเวนการทํ างานในกิจการประมงทะเล ใหเคล่ือนยายออกนอกพื้นที่จังหวัดที่ไดรับอนุญาตใหอยู
เพือ่ไปทํ างานตามที่ไดรับอนุญาตยังทองที่ที่มีทาเรือทํ าการประมงทะเลได
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4.   มคี ําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหเพิกถอนใบอนุญาตทํ างาน
5.   ไมมารายงานตัวตามที่พนักงานเจาหนาที่กํ าหนด

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2545 15  (รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ ชินวัตร)

1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 สงิหาคม 2545
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบมตคิณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง (กบร.)

ซ่ึงมรีองนายกรฐัมนตร ีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เปนประธาน ดงันี้
1.1 ใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารแรงงาน

ตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. 2544
1.2 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ

บริหารงานของสํ านักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนี เขาเมืองและจัดใหมีการ
ขึน้ทะเบยีนและการอนุญาตใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทํ างาน รวมทั้งจัดทํ าระบบทะเบียน
ประวตัขิองแรงงานตางดาวโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดํ าเนินการในรายละเอียด

1.3 ใหกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใชอํ านาจตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ผอนผันให
ผูหลบหนีเขาเมืองอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับตอไปไดอีก 1 ป 
เฉพาะผูที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนไวแลว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 
ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2544 จํ านวน 568,249 คน

1.4 ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงาน   
ทีเ่กีย่วของ การประกาศก ําหนดคาธรรมเนยีม การตรวจสขุภาพและการประกนั สุขภาพ การปองกนั
รักษา และการควบคมุการแพรระบาดของโรค การใหความรูทางดานการปองกนัรกัษาของโรคตดิตอ
รายแรง การคมุก ําเนดิ การส ํารวจตรวจสอบขอมลูผูตดิตามหรอืคนในครอบครวั (คูสมรสโดยเปดเผย
รวมถึงบุตร ผูสืบสันดานโดยตรง) ของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาตใหทํ างาน 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

1.5 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกประกาศและกฎกระทรวง เรื่อง
การก ําหนดประเภทงาน อาชีพ และเงื่อนไขที่จะอนุญาตใหคนตางดาวทํ างานได และกํ าหนดแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการขอรับใบอนุญาตทํ างาน การกํ าหนดคาธรรมเนียมการทํ างานสํ าหรับคนตางดาว

                                                       
15 ขัตติยะ แผนเดช. แหลงเดิม. หนา 26-27.
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หลบหนเีขาเมือง 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) ที่เคยไดรับอนุญาตไวเมื่อป 2544 และประสงค
จะท ํางานตอไป โดยผอนผันใหท ํางานไดในต ําแหนงกรรมกรหรอืผูใชแรงงานในประเภทกจิการตางๆ
โดยเสียคาธรรมเนียมตามที่ระบุไวในกฎกระทรวง

1.6 ใหกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง (กบร.) รับผิดชอบด ําเนนิการ
ก ํากบั ดแูล ประสานงาน และพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ พิจารณาสนับสนุนคาใชจาย 
ในการดํ าเนินงานของสํ านักงาน และการกํ าหนดวงเงินงบประมาณ สํ าหรับเรื่องนี้ใหใชวิธีการ    
คิดคํ านวณวิธีเดียวกับการคิดคํ านวณสํ าหรับขาราชการพลเรือนและขาราชการทุกประเภทในสังกัด
ฝายบริหาร

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2546 16  (รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ ชินวัตร)
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 อนุมัติตามมติคณะกรรมการ        

กล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 คือ อนุญาตใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
สัญชาตพิมา ลาว และกัมพูชา อยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวและทํ างานตอไปไดอีกไมเกิน 
1 ป ส้ินสดุในวันที่ 25 กันยายน 2547 จํ านวน 409,339 คน และไมตออายุใหกรรมกรในโรงงาน 
จ ํานวน 12,161 คน ที่ทํ างานในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) บางสวน ซ่ึงสามารถ  
หาคนไทยทํ างานได กิจการปมนํ้ ามัน ซักอบรีด รานเสริมสวย โรงแรม รานอาหาร รานคา อูซอมรถ 
และรับซือ้ของเกา เนื่องจากเห็นวาเปนกิจการที่มีลักษณะงานไมสกปรก ไมยาก ไมอันตรายมากนัก 
สามารถหาคนไทยเขาทํ างานแทนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองได โดยไมกระทบตอการดํ าเนิน
ธุรกิจและในบางกิจการ หากอนุญาตใหจางแรงงานตางดาวแลว อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง 
ของชาติได

มาตรการดํ าเนินการ
ผอนผันใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชา          

ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับและอนุญาตใหทํ างานได 
ทีไ่ดมาขึน้ทะเบียนและตออายุใบอนุญาตทํ างานตามมติคณะรัฐมนตรีป 2544 จํ านวน 430,074 คน 
และกลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดมาขึ้นทะเบียนไวแลว แตไมไดมาดํ าเนินการตออายุ
ใบอนญุาตทํ างาน เมื่อครบกํ าหนด 6 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีป 2544 จํ านวน 138,175 คน          

                                                       
16 ขัตติยะ แผนเดช. แหลงเดิม. หนา 27-28.

DPU



50

ทีม่คีวามประสงคจะทํ างานตอไป มาดํ าเนินการตออายุใบอนุญาตทํ างาน โดยอนุญาตใหทํ างานได
ในต ําแหนงกรรมกรหรือผูใชแรงงานในประเภทกิจการตางๆ 6 ประเภท ไดแก

1)   กรรมกรทั่วไป
2)   กรรมกรในกิจการประมง
3) ลูกจางที่ใชแรงงานเปนหลักในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการหรือตองใช

ทกัษะที่ไมซับซอน แตซ้ํ าๆ ตลอดเวลาในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ
4)   ผูรับใชในบาน
5)   ลูกจางในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวบก สัตวนํ้ า
6)   ลูกจางในแปลงเพาะปลูกพืช

และจายคาธรรมเนยีมในการด ําเนนิการตามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมประกาศก ําหนด

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2547  (รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ ชินวัตร)

1. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2547 17 เหน็ชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทาง
การบรหิารจดัการแรงงานตางดาว ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ ทัง้นีใ้หกระทรวงแรงงานไปปรบัปรงุ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและแผนปฏิบัติการบริหารงานตางดาว ใหเกิดการ
บูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพครอบคลุมการปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวในมิติตางๆ 
ทัง้ระบบครบวงจรและลดความซํ ้าซอนในการปฏบิตัิ แลวน ําเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้หนึง่

 กระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เก่ียวของ ไดนํ าความเห็นของคณะรัฐมนตรี          
ไปประกอบการพิจารณาแลกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการจัดระบบบริหารแรงงานตางดาว ดังนี้

 ระยะท่ีหนึ่ง ผอนผันใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง อาศัยอยูในราชอาณาจักร         
เปนการชั่วคราวขณะยังมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมือง ดังนี้

1) การจัดทํ าทะเบียนราษฎรคนตางดาว เปนการดํ าเนินการใหคนตางดาวหลบหนี     
เขาเมอืงมารายงานตัว เพื่อจัดทํ าทะเบียนประวัติ พิมพลายนิ้วมือ และออกเลขประจํ าตัวคนตางดาว 
ณ ที่วาการอํ าเภอหรือสํ านักงานเขต และใหคนตางดาวมีสถานะเปนผูอยูระหวางรอการสงกลับ  
เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป และไมตองปฏิบัติตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.2522 รวมทั้งการจัดทํ าฐานขอมูลคนตางดาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันได

                                                       
17 กัลยานี คงวีระวัฒน. (2547). ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอนโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนี

เขาเมือง (สัญชาติพมา ลาว กัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี ป 2547. หนา 23-25.
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2) การรบัจดทะเบยีนนายจาง เพือ่ทราบจ ํานวนความตองการจางแรงงานตางดาวทีแ่ทจรงิ
โดยใหนายจางยื่นแบบแจงความตองการแรงงานได ณ ที่วาการอํ าเภอ สํ านักงานเขต  สํ านักงาน   
จดัหางานจงัหวดั หรือสํ านกัจดัหางานกรงุเทพ นายจางรายใดทีไ่มไดมาจดทะเบยีนในชวงระยะเวลา
ทีก่ ําหนด จะจางแรงงานตางดาวไมได

3) การตรวจสุขภาพ คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่อยู ระหวางรอการสงกลับ           
หากประสงคจะขออนญุาตท ํางานตองไดรับการรบัรองของผุประกอบวชิาชพีเวชกรรม (ใบรบัรองแพทย)
ซ่ึงรับรองวาไมเปนโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกํ าหนด

4) การอนุญาตใหคนตางดาวที่อยูระหวางรอการสงกลับทํ างาน เพื่อใหคนตางดาว      
ทีจ่ดัท ําทะเบยีนราษฎรคนตางดาวไวแลว มาขออนญุาตท ํางานกบันายจางทีจ่ดทะเบยีนไวตามจ ํานวน
ทีไ่ดรับอนญุาตใหจางแรงงานตางดาว (โควตา) ณ สํ านกังานจดัหางานจงัหวดัหรอืสํ านกัจดัหางานกรงุเทพ

5) การปองกนัและสกดักัน้การเขามาใหม ระหวางการจดัท ําทะเบยีนราษฎรคนตางดาว
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาภาพดํ าเนินการปองกันและสกัดกั้นการเขามาของแรงงาน
ตางดาวรายใหม โดยใหกํ าลังทหาร ตํ ารวจ และพลเรือนในพื้นที่ตรึงกํ าลังตามแนวชายแดน เพื่อ
สกดักัน้และปองกันการลักลอบเขามาในประเทศไทย

ระยะท่ีสอง ปรับเปล่ียนสถานะใหคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืง เปนผูเขาเมอืงโดยถกูตอง
ตามกฎหมาย ด ําเนนิการเพือ่ใหคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืงท่ีจัดทํ าทะเบยีนราษฎรคนตางดาวไวแลว
ในระยะหนึง่ ไดรับการรับรองสถานะใหเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้

1) เจรจากบัประเทศคูภาค ี(พมา ลาว และกมัพชูา) เพือ่ใหด ําเนนิการจางแรงงานตางดาว
ตามบนัทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืดานการจางแรงงาน (MOU) ตามทีรั่ฐบาลไทยไดท ําขอตกลงไว

2) การปรบัเปลีย่นสถานะใหเปนผูเขาเมอืงโดยถูกตองตามกฎหมาย เพือ่ใหประเทศพมา
ลาว และกัมพูชา ดํ าเนินการพิสูจนและรับรองสถานะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่อยูระหวางรอ
การสงกลับโดยการออกหนังสือเดินทาง (Passport) เวนแตประเทศตนทางไมสามารถออกหนังสือ
เดินทางได ใหใชเอกสารรับรองบุคคลของประเทศตนทางแทนหนังสือเดินทาง และกระทรวง   
การตางประเทศหรือสํ านักงานตรวจคนเขาเมืองออกวีซาใหอยูในราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการทํ างานเปนกรรมกร

3) การอนุญาตทํ างานใหกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ที่ปรับเปลี่ยนสถานะ   
เปนผูเขาเมอืงโดยถูกตองตามกฎหมาย แรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีไ่ดรับการปรบัเปลีย่นสถานะ
และไดรับวซีาเพือ่การท ํางานใหขออนญุาตท ํางานกบันายจางตามจ ํานวนทีไ่ดรับอนญุาต ใหจางแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง (โควตา)
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4) การเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว (Levy) เพือ่ใหนายจางซึ่งเปนผูไดรับ
ประโยชนจากการใชแรงงานตางดาวมีสวนรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองเขามาใชส่ิงอํ านวยความสะดวกพื้นฐาน (Infra-Structure) และสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ    
เชนเดียวกับประเทศสิงคโปร หรือมาเลเซีย จึงควรจัดเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมือง (Levy) จากนายจาง

5) การอนุญาตใหเขามาทํ างานแบบมาเชา-กลับเย็น ซ่ึงถือเปนการเดินทางเขามา   
ท ํางานโดยถกูตองตามกฎหมายเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน จึงเห็นควรใหกระทรวงการตางประเทศ 
และหนวยงานทีเ่กีย่วของเจรจารวมกบัประเทศพมา ลาว และกมัพชูา เพือ่ก ําหนดเอกสารการเขาเมอืง
และแนวทางการปฏิบัติรวมกันตอไป

6) การอนุญาตใหเขามาทํ างานตามฤดูกาล ซ่ึงถือเปนการเดินทางเขามาทํ างาน          
โดยถูกตองตามกฎหมาย ในภาคเกษตรกรรม เชน สวนสม ไรออย ฯลฯ เห็นควรใหกระทรวง     
การตางประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของเจรจากับประเทศพมา ลาว และกัมพูชา เพื่อกํ าหนด
เอกสารการเขาเมืองและแนวทางการปฏิบัติรวมกันตอไป

2. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันอังคารที่ 27 เมษายน 2547 18 เหน็ชอบเกี่ยวกับแนวทาง     
การบรหิารจัดการแรงงานตางดาวที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยยึดหลักการวา

1) แนวทางการบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ มุงใหแรงงานตางดาวทั้งหมดที่มีอยู
ในประเทศไทย ทั้งที่จดทะเบียนไวแลวเดิมอยางถูกตองตามกฎหมายและที่ลักลอบเขาเมืองมา      
จดทะเบียนใหมใหถูกตองครบถวนตรงตามขอเท็จจริงมากที่สุด

2) แรงงานตางดาวที่จดทะเบียนดังกลาว ใหมีสถานะเปนผูอยูระหวางรอสงกลับ  
เปนระยะเวลา 1 ป หากแรงงานตางดาวคนใดประสงคจะกลับประเทศของตนกอนครบกํ าหนด
ระยะเวลา 1 ป ก็ใหกลับไดทันที และเมื่อครบ 1 ป แลว แรงงานตางดาวคนใดยังไมไดรับการจาง    
ก็ใหสงกลับทันที

3) คาใชจายในการจดทะเบยีนแรงงานตางดาว ใหเรียกเกบ็จากผูใชแรงงานใหนอยทีสุ่ด
โดยแรงงานตางดาวที่มีงานทํ าอยูแลว ควรใหนายจางเปนผูรับภาระคาจดทะเบียนดังกลาว

4) การจดทะเบยีนนายจางจะตองกํ าหนดมาตรการดํ าเนินการ ระเบียบ ขอบังคับ และ
การควบคมุอยางชดัเจน นายจางรายใดทีป่ระสงคจะจางแรงงานตางดาว ตองเปนนายจางทีไ่ดจดทะเบยีน
ไวตามจ ํานวนทีไ่ดรับอนญุาต (โควตา) เทานัน้ หากนายจางรายใดฝาฝนตองลงโทษอยางเขมงวดและจรงิจงั

                                                       
18 กัลยานี คงวีระวัฒน. แหลงเดิม. หนา 26-29.
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5) การดํ าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ 
(Action plan) นัน้ ใหปรบัปรงุก ําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม และใหเริม่ด ําเนนิการเมือ่ทกุหนวยงาน
มคีวามพรอมในทุกๆ ดานแลว และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดํ าเนินการตอไป โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํ าหนดมาตรการที่ชัดเจนและ
รัดกมุ เพือ่ปองกนัไมใหมแีรงงานตางดาวทะลกัเขามาในชวงการเปดใหจดทะเบยีน โดยเนนการลงโทษ
กบัขบวนการน ําพาและผูใหทีพ่กัพงิอยางเขมงวด เพราะการใชมาตรการสกดักัน้ ปองกนั ดวยการตรงึ
กํ าลังตามแนวชายแดนอาจมีปญหาในการปฏิบัติ เนื่องจากความยาวของพรหมแดนที่ติดตอกับ
ประเทศเพือ่นบาน สํ าหรับงบประมาณเพื่อดํ าเนินการดานตางๆนั้น ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ด ําเนนิการปรบัแผนการใชจายจากงบประมาณทีไ่ดรับในป พ.ศ.2547 ไปด ําเนนิการกอน ถาปรบัแผน
การใชจายงบประมาณทีไ่ดรับแลวยงัไมเพยีงพอ กข็อใหพจิารณาใชจากเงนิคาธรรมเนยีมใบอนญุาต
ทํ างานคนตางดาวของกรมการจัดหางาน ที่ตั้งงบประมาณรายจายประจํ าปรองรับตามความจํ าเปน
โดยประหยัดตอไป ตามความเห็นของสํ านักงบประมาณโดยใหความเห็นของคณะรัฐมนตรีไป
พจิารณาดํ าเนินการเพิ่มเติมดวย ดังนี้

(1) การบรหิารจดัการเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงในขัน้ตอนตางๆ
กระทรวงแรงงานและหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของควรพจิารณาหามาตรการหรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่ขมงวด
รัดกมุ และระมดัระวงัมใิหมกีารทจุริตหรือแสวงหาประโยชนโดยมชิอบของเจาหนาทีห่รือผูทีเ่กีย่วของ

(2) การดํ าเนินงานในขั้นตอนใดที่เอกชนมีความพรอมและสามารถทํ าไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหเอกชนเขามามีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อแบงเบาภาระ
ของภาคราชการ

(3) เพือ่ใหแรงงานตางดาว นายจาง ผูเกี่ยวของ และประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และมี
ความเขาใจเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจดัการแรงงานตางดาวอยางถูกตอง ซ่ึงจะท ําใหการด ําเนนิการ
จัดทํ าทะเบียนราษฎรคนตางดาวและทะเบียนนายจางเปนไปไดอยางรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 
กระทรวงแรงงานควรด ําเนนิการใหมกีารประชาสมัพนัธเผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ อยางกวางขวาง
และทั่วถึง

การจดัระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา)
การจัดระบบแรงงานตางดาวมี 4 ขั้นตอน คือ
1. การจดัทํ าทะเบียนราษฎรสํ าหรับคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้

เพือ่ใหทราบจ ํานวนคนตางดาวสญัชาตพิมา ลาว และกมัพชูา ทีห่ลบหนเีขาเมอืงเขามาอยูในราชอาณาจกัร
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2. การจดทะเบยีนนายจางและแจงความตองการจางแรงงานตางดาว  คนตางดาวทีม่าขึน้
ทะเบยีนไวแลว เมือ่ประสงคจะท ํางาน จะตองท ํางานกบันายจางทีไ่ดรับอนญุาตใหใชแรงงานตางดาว
นายจางที่จะไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว คือ เจาบานบุคคลทั่วไป เจาของสถานประกอบการ 
ทีม่าขอแจงความตองการใชแรงงานตางดาวเขาทํ างาน

3. การตรวจสขุภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว  คนตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียน
คนตางดาวแลว มีความประสงคที่จะทํ างานกับนายจางที่ไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวจะตอง
ไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด กอนไปยื่นขออนุญาตทํ างาน

4. การขออนญุาตท ํางาน  เมือ่ผานการตรวจสขุภาพแลว นายจางทีไ่ดรับหนงัสอืแจงผล
ใหจางคนตางดาวหรือใบโควตา พาคนตางดาวที่มีบัตรประจํ าตัวบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือแบบ 
ทร.38/1 พรอมทัง้ผลการตรวจโรคและประกนัสขุภาพ ไปยืน่ขออนญุาตท ํางาน ณ สํ านกังานจดัหางาน
จงัหวดัหรือสํ านักจัดหางานกรุงเทพ

การจดัระบบแรงงานตางดาวครั้งนี้ จะเปนการเปดใหคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองที่อยู
ในประเทศไทย มาขึน้ทะเบยีนเปนครัง้สุดทาย เมือ่คนตางดาวเหลานีไ้ดรับบตัรประจ ําตวัคนตางดาว
จากกรมการปกครองแลว จะมสิีทธใินการขออนญุาตท ํางาน ฉะนัน้คนตางดาวทีอ่ยูในราชอาณาจกัร
ทุกคนตองมาขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิเอาไว หากไมมาดํ าเนินการตามกํ าหนดนี้แลว จะไมมีสิทธิอยู
ในราชอาณาจกัร 1 ปขึน้ไป และไมมสิีทธิขออนญุาตท ํางานตอไป คนตางดาวทีม่บีตัรและขออนญุาต
ท ํางาน เมื่อครบ 1 ปแลว ก็จะตอสัญญาจางงานในปหนาไดอีก

  3.  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2547 19 เหน็ชอบการรับจดทะเบียนนายจาง
และคนตางดาวเพิ่มเติมใน 2 กรณี ดังนี้

1. กรณนีายจางพาคนตางดาวไปรายงานตัวจัดทํ าทะเบียนประวัติ ณ สํ านักทะเบียน
อํ าเภอหรอืสํ านักทะเบียนทองถ่ิน แตไมไดจดทะเบียนนายจาง ใหดํ าเนินการดังนี้

1.1 ใหนายจางกรอกแบบคํ ารองขอความเปนธรรมเพื่อขอจดทะเบียนนายจาง   
ภายหลังวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2547

1.2 ใหนายจางกรอกแบบแจงความตองการจางแรงงานตางดาวเพือ่ขอรบัการจดัสรร
จ ํานวนการอนุญาตใหจางแรงงานตางดาว (โควตา)

                                                       
19  กัลยานี คงวีระวัฒน. แหลงเดิม. หนา 34-37.   
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1.3 เจาหนาที่รับแบบคํ ารองขอความเปนธรรมและแบบแจงความตองการจาง
แรงงานตางดาว โดยลงลายมอืช่ือเจาหนาทีผู่รับแบบพรอมทัง้วนัเดอืนปทีรั่บแบบ ลงในมมุบนดานขวา
และมอบส ําเนาแบบแจงความตองการจางแรงงานตางดาวใหนายจางไวเปนหลักฐาน 1 ฉบบั

1.4 จัดแยกประเภทแบบแจงความตองการจางแรงงานตางดาวเพื่อประกอบการ
พจิารณาจัดสรรจํ านวนการอนุญาตใหจางแรงงานตางดาว (โควตา) โดยพิจารณาการจัดสรรจํ านวน 
(โควตา) ใหกับนายจางใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่นายจางยื่นแบบแจงความตองการ 
จางแรงงานตางดาว กํ าหนดใหแลวเสร็จวันสุดทายภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2547

1.5 บนัทกึขอมลูนายจางและต ําแหนงงานวางตามแบบแจงความตองการจางแรงงาน
ตางดาวลงในระบบคอมพิวเตอร

1.6 รายงานผลการรับจดทะเบียนนายจางใหกรมการจัดหางานทราบตามแบบ
รายงานผลการขอความเปนธรรม เพื่อขอจดทะเบียนนายจางและจดทะเบียนคนตางดาวสัญชาติพมา 
ลาว และกัมพูชา ที่กํ าหนด

2.   กรณนีายจางและคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํ างานตามมติคณะรัฐมนตรี ป 2546 
และใบอนญุาตทํ างานจะหมดอายุในวันที่ 25 กันยายน 2547 ใหดํ าเนินการดังนี้

2.1 กรณขีอจดทะเบียนนายจาง
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบวาเปนนายจางรายเดิมที่ไดจางแรงงานตางดาวในป 

2546 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานดังนี้
1) ตรวจสอบจากฐานขอมูลการตออายุใบอนุญาตทํ างานป 2546
2) ตรวจสอบจากใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาววามีรายช่ือของนายจาง 

ตรงกนักับนายจางที่มาขอจดทะเบียนนายจางหรือไม
3) เมือ่ตรวจสอบแลวถูกตอง ใหดํ าเนินการเชนเดียวกับขอ 1.1-1.6

2.2 กรณขีอจดทะเบียนคนตางดาว
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบวาเปนคนตางดาวรายเดิมที่ไดรับอนุญาตใหทํ างาน  

ในป 2546 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานดังนี้
1) ตรวจสอบจากฐานขอมูลการตออายุใบอนุญาตทํ างานป 2546
2) ตรวจสอบจากใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาว (ตท.14) ซ่ึงจะหมดอายุ

ในวนัที่ 25 กันยายน 2547
 3) ตรวจสอบจากตนขั้วใบอนุญาตทํ างาน (ตท.16)

4) ตรวจสอบจากเอกสารที่อ่ืนซึ่งเชื่อถือไดวาคนตางดาวไดรับอนุญาตให
ท ํางานในป 2546 จริง เชน ใบเสร็จรับเงิน เปนตน
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5) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํ างานในทองที่ใด ตองยื่นขอจดทะเบียน
ในทองทีน่ัน้ เชน ไดรับอนญุาตใหท ํางานในทองทีก่รงุเทพมหานคร ตองยืน่ขอจดทะเบยีนคนตางดาว
ที่กรุงเทพมหานคร จะไปยื่นขอจดทะเบียนในทองที่อ่ืนไมได มิฉะนั้นจะผิดเงื่อนไขตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การขออนุญาตใหคนตางดาวบางจํ าพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณพีิเศษ ลงวันที่ 12 กันยายน 2546

6) เมือ่ตรวจสอบแลวถูกตอง ใหคนตางดาวยืน่ค ํารองขอจดทะเบยีนคนตางดาว
สัญชาตพิมา ลาว และกมัพชูา (ตท.1) โดยกรอกขอมลูใหครบถวนพรอมทัง้ลงลายมอืช่ือเจาของบาน
ใหเรยีบรอย หากคนตางดาวมีรูปถาย  ก็ใหติดรูปถายดวย

2.3 การดํ าเนินการของเจาหนาที่
1) รับแบบคํ ารองขอจดทะเบียนคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 

(ตท.1) เสนอจัดหางานจังหวัดหรือผูอํ านวยการสํ านักจัดหางานกรุงเทพ
2) จัดหางานจังหวัดหรือผูอํ านวยการสํ านักจัดหางานกรุงเทพลงนามในชอง

เจาหนาที่พรอมประทับตราสํ านักงานฯ ใหคาบเกี่ยวระหวางสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ของแบบ ตท.1 
และฉีกสวนที่ 3 ของแบบ ตท.1 ใหคนตางดาวถือไวเปนหลักฐาน

3) เมือ่ครบก ําหนดระยะเวลาในวนัที ่25 กนัยายน 2547 ใหสํ านกังานจดัหางาน
จงัหวดัหรือสํ านักจัดหางานกรุงเทพ รวบรวมแบบ ตท.1 สวนที่ 1 และสวนที่ 2 สงใหสํ านักทะเบียน
อํ าเภอหรอืสํ านกัทะเบยีนทองถ่ิน เพือ่บนัทกึขอมลู ถายรปู พมิพลายนิว้มอื และออกหลกัฐานรบัรอง
รายการทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ใหคนตางดาวตอไป

4) รายงานผลการรับจดทะเบียนคนตางดาวใหกรมการจัดหางานทราบ  
ตามแบบรายงานผลการขอความเปนธรรมเพื่อขอจดทะเบียนนายจางและจดทะเบียนคนตางดาว
สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
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มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2548 (รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ ชินวัตร)

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2548 20

คณะรฐัมนตรอีนมุตัติามมตกิารจดัระบบแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง ป 2548 ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ แลวมมีตเิหน็ชอบตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมอืง ซ่ึงมรีองนายกรฐัมนตร ี(นายสรุเกยีรต ิเสถียรไทย) เปนประธาน เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2548
ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ และใหด ําเนนิการตอไปโดยใหรับความเหน็ของกระทรวงการตางประเทศ
และกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการดํ าเนินงานดวย

1. การอนญุาตใหคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืงสญัชาตพิมา ลาว และกมัพชูา ทีจ่ดทะเบยีน
ราษฎรคนตางดาวและไดรับอนุญาตทํ างานป 2547 และผูติดตาม อยูในราชอาณาจักรชั่วคราว
ระหวางรอการสงกลับและทํ างานตอไปไดอีก 1 ป ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยใหหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของดํ าเนินการดังนี้

1.1 กระทรวงมหาดไทย อาศยัอํ านาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง
พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพือ่ขยายระยะเวลาใหคนตางดาวกลุมนีอ้ยูในราชอาณาจกัรชัว่คราว
ระหวางรอการสงกลับตอไปอกี 1 ปส้ินสดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2549 โดยยกเวนการบงัคบัใชมาตรา 54
แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 แตใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองดํ าเนินการจัดทํ า    
บัตรประจํ าตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และ
ก ําหนดเงือ่นไขอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ใหครอบคลุมคนตางดาวติดตามนายจางดวย

1.2 กระทรวงสาธารณสขุ ด ําเนนิการก ําหนดอตัราคาตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพ
โรคทีใ่หอนุญาตใหคนตางดาวทํ างาน และสถานพยาบาลที่จะตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว

1.3 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศใหนายจางที่ตองการจางแรงงานตางดาว มาจด
ทะเบียนนายจาง และแจงความตองการภายในระยะเวลาที่กํ าหนด อนุญาตใหคนตางดาวหลบหนี
เขาเมืองอยูระหวางรอการสงกลับทํ างานได

2. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนไวกับ
กรมการปกครองแลว ใหดํ าเนินการตรวจสุขภาพและขอรับใบอนุญาตทํ างานใหแลวเสร็จภายใน 
วนัที ่ 30 มถุินายน 2548 หากไมดํ าเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

                                                       
20 บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ. เหลียวหลังแลหนา วิกฤติการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ.

หนา 41-43.
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ด ําเนนิการใหเปนไปตามคณะรัฐมนตรี ป 2547 คือ จับกุมและดํ าเนินคดีที่นายจางและคนตางดาว
หลบหนีเขาเมืองอยางเครงครัด

3. การด ําเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ี เกีย่วกบัการบรหิารจดัการแรงงานตางดาวทัง้ระบบ
ป 2547 ในระยะที่ 2 เพื่อใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่จัดทํ าทะเบียนราษฎรคนตางดาวไวแลวใน
ระยะที ่ 1 ไดรับการรบัรองสถานะใหเปนคนตางดาวเขาเมอืงโดยถูกกฎหมายและท ํางานไดตามบนัทกึ
ความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน (MOU) หนวยงานที่เกี่ยวของไดดํ าเนินการแลว
บางสวนและจะตองดํ าเนินการตอไป ดังนี้

3.1 กระทรวงมหาดไทย อาศยัอํ านาจตามมาตรา 17 แหงหระราชบญัญตัคินเขาเมอืง
พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพื่อยกเวนการบังคับใชมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
เพื่อใหคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา ที่ไดรับการรับรองสถานะแลวใชเอกสารรับรองสถานะ 
ทีอ่อกใหโดยประเทศตนทางแทนหนังสือเดินทาง เพื่อใหคนตางดาวที่ไดรับการรับรองสถานะ และ
คนตางดาวรายใหมสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายทํ างานกรรมกรได ซ่ึง
การรบัรองสถานะขณะนี้ไดดํ าเนินการแลว คือ ลาวและกัมพูชา สวนพมาอยูระหวางการเจรจา

3.2 กระทรวงแรงงาน เสนอเพื่อขอแกไขพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่หามคนตางดาวเพื่อใหคนตางดาวที่ไดรับการรับรองสถานะและคนตางดาวรายใหม   
3 สัญชาติที่เขาเมืองถูกกฎหมายทํ างานเปนกรรมกรได

3.3 ผูตดิตามของคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีไ่ดรับการรบัรองสถานะหากผูตดิตาม
ไดรับการรับรองสถานะดวย ใหขอวีซาอยูในราชอาณาจักรไดเชนเดียวกับคนตางดาวรายนั้น    
สวนคนตางดาวรายใหมใหเขามาเฉพาะตัวแรงงานตางดาวเทานั้น

4. การอนุญาตใหเขามาทํ างานในลักษณะมาเชา-เย็นกลับ และการเขามาทํ างานตาม   
ฤดกูาลบรเิวณชายแดน ซ่ึงถือเปนการเดินทางเขามาทํ างานโดยถูกกฎหมาย ประเทศกัมพูชาและลาว 
เห็นชอบในหลักการที่จะดํ าเนินการรวมกัน ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการเจรจารายละเอียด    
เพื่อนํ าเขาพิจารณาในการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสในครั้งตอไป ซ่ึงประเทศกัมพูชาและลาว 
จะเปนเจาภาพ เมื่อมีการเจรจาในรายละเอียดแลวเหนควรมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ด ําเนินการ ดังนี้

4.1 กระทรวงมหาดไทย อาศยัอํ านาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง
พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพื่อยกเวนการบังคับใชมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
เพื่อใหคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ใชเอกสารอื่นแทนหนังสือเดินทาง และเขามา
ท ํางานเปนกรรมการหรอืรับจางท ํางานดวยก ําลังกายได ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวกของคนตางดาวทีเ่ขามา
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ท ํางานในลกัษณะนี้ ในการออกวีซาควรมอบใหหนวยงานของสํ านักตรวจคนเขาเมือง ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองบริเวณชายแดนมีหนาที่ออกวีซาได

4.2 กระทรวงแรงงาน พจิารณาก ําหนดคาธรรมเนยีมการท ํางานลกัษณะนีใ้หเหมาะสม
และมอบอํ านาจใหผูวาราชการจังหวัดชายแดนอนุญาตใหคนตางดาวทํ างานกรรมกรไดตาม     
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่

4.3 การควบคมุคนตางดาวทีเ่ขามาท ํางานในลกัษณะมาเชา – กลับเยน็ หรือตามฤดกูาล
บริเวณชายแดนใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเขามามีสวนรับผิดชอบดูแลคนตางดาว 
ใหกลับประเทศของตนเมื่อเสร็จสิ้นการจางงานตามลักษณะดังกลาว

5. ใหกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพหลักในการรวบรวมและจัดทํ าฐานขอมูลคนตางดาว
หลบหนเีขาเมอืง และใหดํ าเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการดํ าเนินการจับกุมดํ าเนินคดี
คนตางดาวและนายจางที่ไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสกัดกั้น 
การเขามาใหมของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอยางเครงครัด

หมายเหตุ  อธิบดกีรมการจัดหางาน ไดออกประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง กํ าหนดระยะเวลาและ
สถานที่ยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตทํ างานและออกใบอนุญาตทํ างานสํ าหรับคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว 
และกมัพชูา ที่หลบหนีเขาเมือง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ขยายเวลายื่นคํ าขอรับ         
ใบอนุญาตทํ างานถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2548

อยางไรก็ดี แมปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเขามาทํ างานจํ านวน
กวาลานคนและรัฐผอนผันใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชา     
มาจดทะเบยีนขอใบอนญุาตท ํางานได แตกเ็ปนเพยีงมาตรการหนึง่ในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายเทานัน้ ซ่ึงรัฐพยายามด ําเนนิมาตรการหลายรปูแบบทีจ่ะปรบัสถานะของแรงงานตางดาว
เหลานั้น จากสถานะที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายมาเปนสถานะที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
และเปนแรงงานที่มีสัญญาจางที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้รัฐบาลไทยไดมีการลงนามในบันทึก
ความเขาใจระหวางรฐับาลไทยกบัรัฐบาลพมา21 รัฐบาลลาว22 และรัฐบาลกมัพชูา23 วาดวยความรวมมอื
ดานการจางแรงงาน ซ่ึงจะทํ าใหแรงงานตางดาวรายใหม 3 สัญชาตินี้ สามารถเขามาทํ างานเปน

                                                       
21 ดูภาคผนวก ข. หนา 175.
22 ดูภาคผนวก ค. หนา 184.
23 ดูภาคผนวก ง. หนา 191.
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กรรมกรหรือรับจางทํ างานดวยกํ าลังกายโดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการใน
ประเทศไทยไดโดยถูกกฎหมาย

2.5  ผลดีและผลเสียอันเกดิจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว

การเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวเขามาในประเทศนั้น เปนเหตุการณปกติของโลก  
ในยุคปจจุบัน การเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวมีทั้งผลดีและผลเสียตอประเทศผูรับแรงงาน      
ในขณะเดียวกันจะตองควบคุมและจัดใหแรงงานตางดาวเหลานั้นเอื้อประโยชนตอประเทศผูรับ 
แรงงานใหมากที่สุดและสงผลเสียใหนอยที่สุด ซ่ึงการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวเขามาใน
ประเทศไทยนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียดังนี้

2.5.1 ผลดขีองแรงงานตางดาวที่เคล่ือนยายเขามาในประเทศไทย
1)  ดานเศรษฐกิจ

- ในดานของกํ าลังคนระดับสูงนั้น จะมีผลดีในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ   ซ่ึงจะทํ าใหโอกาสในการจางแรงงานที่มีความรูความชํ านาญสูงมีมากขึ้น

- การรวมมือกันระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้น ทํ าใหสามารถจัดตั้ง
ศูนยวิจัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงในเขตขึ้น ซ่ึงประเทศเล็กๆ เพียงประเทศเดียวไมอาจทํ าได 
นอกจากนีย้งัจะทํ าใหแรงงานที่มีความรูความชํ านาญถูกดึงดูดใจใหอยูในประเทศมากขึ้น

- การเคลือ่นยายของแรงงานตางดาว จะท ําใหตลาดแรงงานในแตละประเทศ
ไมเกดิภาวะทีม่แีรงงานมากเกนิไปหรอืขาดแคลนแรงงานขึน้ ซ่ึงถามกีารจ ํากดัการเคลือ่นยายแรงงาน
ระหวางประเทศแลว กอ็าจท ําใหประเทศหนึง่มแีรงงานลนตลาด ในขณะทีอี่กประเทศหนึง่ขาดแคลน
แรงงานได

- การพัฒนาดานกํ าลังคนอันเปนผลมาจากการวางแผนที่สอดคลองกัน
ระหวางประเทศ จะทํ าใหแตละประเทศสามารถที่จะดํ าเนินการผลิตอยางมีประสิทธิภาพแขงขันกับ
ประเทศอืน่ๆ ได ทั้งยังสรางความมั่นคงและความมั่งคั่งใหกับประเทศมากยิ่งขึ้นดวย

- เปนการลดปญหาทางสังคมและการเมืองที่เกิดจากการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศ หากมีขอตกลงอยางชัดเจนในการยอมรับแรงงานจากประเทศหนึ่ง ใหเขามา
ท ํางานไดอยางเทาเทียมกับแรงงานในประเทศของตน รวมทั้งมีขอตกลงในเรื่องของการรับผิดชอบ               
ดานสาธารณูปโภคสํ าหรับแรงงานที่เคล่ือนยายเขามาเพื่อไมใหเกิดปญหาขึ้น
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2)  ดานธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศ
- แรงงานตางดาวทีเ่คล่ือนยายเขามาในประเทศไทยนัน้ไดกระจายอยูทัว่ทกุภาค

ของประเทศ แรงงานตางดาวบางสวนไดทํ าใหเกิดการขยายตัวในธุรกิจดานอื่นๆ เชน ธุรกิจเกี่ยวกับ
ทีพ่กัอาศยั รานอาหาร สถานบริการตางๆ เปนตน ซ่ึงชวยใหแรงงานไทยมีงานทํ าและชวยใหเกิด
การไหลเวียนเงินตราในประเทศ ทํ าใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

3)  ดานแรงงาน
- การเขามาของแรงงานตางดาวประเภทมฝีมอืนัน้ กอใหเกดิผลดใีนการชวย

แกปญหาการขาดแคลนแรงงานไทยบางสวนและเพิม่ก ําลังแรงงานในประเทศไทย เนือ่งจากประเทศไทย
ยงัขาดแคลนแรงงานมีฝมือ สงผลใหธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยเปนไปไดอยางตอเนื่อง ทํ าให 
ผูประกอบการไมยายฐานการลงทุนไปนอกประเทศ

4)  ดานเทคโนโลยี
- มกีารน ําเทคโนโลยสีมยัใหมตางๆ เขามาชวยในการผลติ ท ําใหแรงงานไทย

มีประสบการณและความรูความชํ านาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในระยะยาวเทคโนโลยีสมัยใหมนั้น
สามารถทดแทนแรงงานตางดาวได

5)  ดานการศึกษา
- การอนญุาตใหแรงงานตางดาวประเภทมฝีมอืเขามาท ํางานในประเทศไทยนัน้

สงผลใหเกดิการพฒันาทางการศกึษา มกีารเพิม่มาตรฐานและขยายฐานการศกึษาในประเทศ มกีารเพิม่
เนื้อหาความรูและเปดหลักสูตรใหมเพื่อใหสามารถติดตอและรวมงานกับแรงงานตางดาวมีฝมือได 
เชน ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ คอมพิวเตอร วิศวกรรมแขนงใหมๆ เปนตน

- มกีารจางผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เขามาถายทอดความรูทั้งในสถานศึกษา
ของรฐับาลและเอกชน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

- การรวมมือกันของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนอาจเปนในรูปของ
การวางแผนการศึกษาเพื่อดํ าเนินการใหผลิตกํ าลังคนของแตละประเทศสอดคลองไมขัดแยงกัน 
และสามารถจัดสรรกํ าลังคนไปในประเทศที่ตองการ แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

6)  ดานวฒันธรรม
- การท ํางานรวมกบัแรงงานตางดาว ท ําใหแรงงานไทยเกดิการเรยีนรูและเขาใจ

ในวฒันธรรมการทํ างานของแรงงานตางดาวที่เขามาในประเทศไทย เปนการแลกเปลี่ยนกันทั้งทาง
วฒันธรรมและความเปนอยู ทํ าใหแรงงานไทยมีความรู ความเขาใจในวฒันธรรมของคนชาติตางๆ 
สงผลใหคนไทยสามารถสื่อสารและประกอบธุรกิจกับคนตางชาติไดดีขึ้น
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2.5.2 ผลเสยีของแรงงานตางดาวที่เคล่ือนยายเขามาในประเทศไทย
1)  ดานแรงงาน

- การอนญุาตใหแรงงานตางดาวเขามาท ํางานในประเทศไทยโดยขาดการบรหิาร
จดัการทีด่นีัน้ หากมกีารอนญุาตใหแรงงานตางดาวเขามาท ํางานอยางมากมายและตอเนือ่งเปนระยะเวลา
นานๆ หรือมกีารน ําเขาแรงงานตางดาวอยางเสร ี กอ็าจสงผลใหเกดิการแยงงานของแรงงานไทยอยางถาวร
เพราะผูประกอบการสามารถจางแรงงานตางดาวไดในอัตราคาจางที่ถูกกวาการจางแรงงานไทย ซ่ึง
อาจเปนปจจยัผลัดดนัใหแรงงานไทยตองตกงานและตองยายออกนอกประเทศเพือ่ไปแสวงหางานท ํา
ในตางประเทศ   และกลายเปนปจจัยดึงดูดใหแรงงานในตางประเทศ เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส พมา 
ลาว เวยีดนาม กัมพูชา เปนตน ยายเขามาทํ างานในประเทศไทยมากขึ้น

- ในการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทํ างานในประเทศไทยนั้น หากมี
การจํ ากัดหรือเครงครดัมากเกนิไป ก็จะทํ าใหรัฐขาดรายได เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนใน
การขอรบัใบอนญุาตท ํางานยุงยากซบัซอน เสียเวลาและเสยีคาใชจายสงูส ําหรับผูวาจาง ประกอบกบั
การตรวจใบอนุญาตทํ างานของแรงงานตางดาวไมทั่วถึง ทํ าใหผูวาจางลักลอบจางแรงงานตางดาว              
ผิดกฎหมายทํ างาน ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหมีการแยงงานแรงงานไทยอีกทางหนึ่ง

2)  ดานปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชีวิต
- ในสวนของปจจยัพ้ืนฐานในการด ํารงชวีตินัน้ ยอมสงผลใหเกดิการขาดแคลน

ปจจยัทีเ่ปนบรกิารขัน้พืน้ฐานและเปนการเพิม่ภาระใหแกรัฐในการจดัสรรปจจยัขัน้พืน้ฐาน เพือ่รองรบั
การเพิม่ขึน้ของประชากรในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว ไมวาจะเปน
ไฟฟา นํ้ าประปา เปนตน ในขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของมลภาวะที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม 
เชน ขยะมูลฝอย นํ้ าเสีย เปนตน

3)  ดานทรัพยากรธรรมชาติ
- เมือ่แรงงานตางดาวเขามาในประเทศไทยยอมตองใชทรัพยากรทางธรรมชาติ

ของประเทศไทยอยางมากโดยไมค ํานงึถึงผลเสยีท่ีจะตามมา อันเปนการท ําลายทรพัยากรของประเทศไทย
ไปโดยไมสามารถสรางกลับคืนมาได เชน ภูเขา ปาไม สัตวปา สัตวสงวน ดอกไมปา เปนตน

4)  ดานสังคม
- แรงงานตางดาวสวนใหญจะเขามาในลกัษณะตวัคนเดยีว ซ่ึงหากอยูอาศยันานๆ

กจ็ะมเีรือ่งของการแตงงานขามชาติ ทํ าใหเกิดประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น
- การที่แรงงานตางดาวเคลื่อนยายเขามาในประเทศไทย มักกอใหเกิด

ปญหาทางสังคมหลายอยาง เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาชนกลุมนอย ปญหาการคาประเวณี 
ปญหายาเสพติด เปนตน ทํ าใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทย
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2.5.3 ผลกระทบอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
การเคลือ่นยายของแรงงานตางดาวทีเ่ขามาในประเทศไทยนัน้ มทีัง้แรงงานตางดาว

ที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายและแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอประเทศไทยดังตอไปนี้

1)  ดานเศรษฐกิจ
- แรงงานไทยถูกแยงงาน โดยเฉพาะแรงงานไทยในสถานบริการทั่วไปและ

ในโรงงานอุตสาหกรรม
- การที่มีแรงงานตางดาวจํ านวนมาก ทํ าใหรัฐมีภาระมากขึ้นในการจัดหา

สาธารณูปโภคเพื่อตอบสนองความตองการจากการเขามาของแรงงานตางดาว นอกจากนี้ยังตองเสีย
คาใชจายในการควบคุมดูแลและคารักษาพยาบาลแรงงานตางดาวเปนจํ านวนมาก

- การใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเปนชองทางใหนายจางหลีกเล่ียงไมปฏิบตัิ
ตามกฎหมายอนัสงผลกระทบตอการจางแรงงานไทย รวมทัง้โอกาสทีแ่รงงานไทยจะไดรับสวสัดกิาร
และสภาพการจางที่ดีมีนอยลงเพราะมีแรงงานตางดาวเปนทางเลือก นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่ม
ปญหาการลดคาจาง ทํ าใหการปรับโครงสรางคาจางเปนไปไดยาก นายจางไมสนใจในการปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการผลิตและยกระดับคุณภาพแรงงานในประเทศ

- การใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมายนั้น ประเทศตางๆ อาจใชเปนขออางใน
การกดีกนัทางการคาระหวางประเทศคูคา ท ําใหการสงออกสนิคาของประเทศไทยไดรับความเสยีหาย

- การทีแ่รงงานตางดาวมีลูกหลานในประเทศไทย ทํ าใหรัฐตองมีภาระดาน
งบประมาณในสวนของการศึกษาเพิ่มขึ้น

2)  ดานสังคม
- แรงงานตางดาวเขามาประกอบอาชญากรรม กอใหเกิดคดีตางๆ มากมาย 

เชน ฆานายจาง ปลนทรพัย ชิงทรพัย ลักทรพัย ขมขนืกระท ําช ําเรา ลักลอบตดัไมท ําลายปา หรือกอคดี
ยาเสพตดิ เปนตน แลวหลบหนี ทํ าใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทย และ
ยงัเปนการสรางภาระใหแกรัฐในการควบคุมและดํ าเนินการตามกฎหมายดวย

- ในสวนของแรงงานตางดาวทีลั่กลอบเขามาโดยผดิกฎหมายนัน้ หากแรงงาน
ตางดาวแตงงานกันเอง หรือแตงงานกับคนไทย ลูกหลานที่เกิดมาจะเกิดปญหาทางสังคมตามมาได
เนือ่งจากไมไดสัญชาติไทยและไมสามารถเขาโรงเรียนได สงผลใหเกิดปญหาสังคมในระยะยาว

- กอใหเกดิปญหาการคาประเวณี เนื่องจากแรงงานตางดาวหญิงจํ านวนมาก
ตองการประกอบอาชพีทีง่าย สบาย และมรีายไดด ีจงึยดึอาชพีคาประเวณ ี ซ่ึงมทีัง้ทีเ่ปดเผยและแอบแฝง
เชน พนกังานเสรฟิในรานอาหาร พนกังานในสถานอาบอบนวด หรือพนกังานในรานเสรมิสวย เปนตน

DPU



64

- การลักลอบทํ างานของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอาจเปนชองทางหนึ่ง
ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของแสวงหาประโยชนโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีตํ าแหนงหนาที่

- กอใหเกดิปญหาการเกลือ่นกลืนกนัทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี
เนื่องจากแรงงานตางดาวที่เขามาทํ างานในประเทศไทยยอมนํ าวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศาสนาของตนเองเขามาดวย ทํ าใหวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนวัฒนธรรมเดิมของ
สังคมไทยถูกกลืนหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไมรูตัว

3)  ดานสาธารณสุข
- เมือ่แรงงานตางดาวเจบ็ปวย เขารับการรกัษาในสถานพยาบาลโดยไมมเีงนิ

จายคารักษาพยาบาล ทํ าใหเปนภาระดานงบประมาณของรัฐ
- เนื่องจากแรงงานตางดาวในภูมิภาคอาเซียนสวนใหญมาจากชุมชนที่ดอย

พฒันากวาประเทศไทย เวชศาสตรปองกนัโรคและสขุภาพอนามยัจงึมนีอยเมือ่เทยีบกบัประเทศไทย
แรงงานตางดาวเหลานั้นจึงเปนพาหะในการนํ าโรคมาลาเรีย โรคเทาชาง วัณโรค โรคทองรวงและ
โรคเอดส มาสูคนไทย ทํ าใหคนไทยไดรับอันตรายจากโรคดังกลาว นอกจากนี้ยังสงผลใหรัฐตอง
สูญเสยีทรัพยากร ไมวาจะเปนบคุลากร งบประมาณ วสัดอุุปกรณ ในการดแูลแรงงานตางดาวเหลานัน้
ทั้งยังมีภาระที่จะตองเสียคาใชจายในการรักษาโรคเหลานี้เปนจํ านวนมาก เพราะแรงงานตางดาว
เหลานัน้ไมมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพียงพอ สงผลใหเกิดการแยงทรัพยากรดานสาธารณสุข
และบริการที่จะรองรับคนไทย

- นอกจากนีย้งัมผีลกระทบตอการพฒันาสาธารณสขุ เนือ่งจากการทีแ่รงงาน
ตางดาวเปนพาหะนํ าโรคตางๆ ที่ทางภาครัฐปราบหมดสิ้นไปจากประเทศไทยแลว กลับเขามาสู
สังคมไทยอกีโดยเฉพาะแรงงานตางดาวสตรทีีลั่กลอบเขามาประกอบอาชีพเปนแมบานและคนรับใช
จะนํ าโรคเขามาสูลูกหลานเจาของบานได ทํ าใหภาครัฐตองยอนกลับไปควบคุมโรคติดตอตางๆ         
ขณะเดียวกันยังตองทุมเทปจจัยตางๆ ในการพัฒนาสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคอื่นๆ เชน โรคหัวใจ 
มะเรง็ อุบัติเหตุ เปนตน ซ่ึงโรคเหลานี้เปนสาเหตุสํ าคัญของการตายอันดับตนๆ ของคนไทย ทํ าให
เจาหนาที่ตองมีภาระมากขึ้น

4)  ดานการเมือง
- กรณแีรงงานตางดาวสญัชาตพิมาทีเ่ปนชนกลุมนอย นกัการเมอืง หรือนกัศกึษา

ทีอ่ยูในประเทศไทย มกีารลกัลอบตอตานรฐับาลพมา ทัง้ดานการเมอืงและการใชพืน้ทีใ่นประเทศไทย
เปนฐานในการกอการราย ซ่ึงอาจทํ าใหเกิดผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศพมา นอกจากนั้นประเทศพมาอาจสงสายลับเขามาหาขาวใหกับทางการพมาหรือหาขาว
เกีย่วกบักลุมตอตานแฝงมาในหมูแรงงานพมาดวย
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- การทีผ่อนผันใหแรงงานตางดาวเขามาจ ํานวนมาก จะมปีญหาในการสงกลบั
และอาจกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศได

5)  ดานความมั่นคงของประเทศ
- การทีแ่รงงานตางดาวลักลอบท ํางานเขามาท ํางาน ท ําใหภาครฐัไมทราบจ ํานวน

คนตางดาวที่แทจริง รัฐไมสามารถเขาไปควบคุมดูแลได อาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
- การเขามาของแรงงานตางดาวอาจมีวัตถุประสงคอยางอื่นแอบแฝงอยู เชน

การเขามาเพื่อกอความวุนวายหรือกอการราย
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานตางดาว

ตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและของตางประเทศกับกฎหมายไทย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานตางดาวในสวนของประเทศผูรับแรงงาน 
(ประเทศปลายทาง) นัน้ เปนมาตรการซึง่แตละประเทศเหน็วาเปนสิง่ส ําคญัทีจ่ะตองมี ดงันัน้จงึจ ําเปน
ตองศึกษามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับแรงงานอพยพ และศึกษามาตรการทาง
กฎหมายของตางประเทศ ไมวาจะเปนมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป มาตรการทาง
กฎหมายของประเทศสิงคโปร และมาตรการทางกฎหมายของประเทศฟลิปปนสกับมาตรการทาง
กฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อมุงหมายใหเกิดความเปนธรรมและเกิดประโยชนแกผูใชแรงงาน 
นายจาง และประเทศชาติตอไป

3.1  มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่เก่ียวกับแรงงานอพยพ

3.1.1 อนสุญัญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศทีเ่ก่ียวกับแรงงานอพยพ
องคการแรงงานระหวางประเทศไดประกาศใชอนุสัญญา (Convention) และขอแนะ 

(Recommendation) เกีย่วกับการใชแรงงาน สํ าหรับในสวนที่เกี่ยวกับคนงานอพยพนั้น ไดบัญญัติ 
ไวในหมวด 11 วาดวยคนงานอพยพ ไดแก

- อนุสัญญาฉบับที่ 21  การตรวจสอบผูอพยพออกจากประเทศ พ.ศ. 2469 (Inspection  
of Emigrants, 1926) 1

อนุสัญญาฉบับนี้ไดกํ าหนดขั้นตอนในการตรวจสอบผูอพยพออกนอกประเทศบนเรือ
โดยสาร โดยใหรัฐที่ใหสัตยาบันยอมรับหลักการวา การตรวจสอบผูอพยพบนเรืออยางเปนทางการ 
จะกระทํ าไดไมเกินหนึ่งรัฐบาล

                                                       
1  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สํ านักงานปลัดกระทรวง. สรุปสาระสํ าคัญมาตรฐานแรงงาน

ระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ. หนา 42.
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- อนุสัญญาฉบับที่ 97 การอพยพเพื่อการทํ างาน (ฉบับแกไข) พ.ศ. 2492 (Migration   
for Employment (Revised) , 1949 - ขอแนะฉบับที่ 86) 2

อนุสัญญาฉบับนี้ใหรัฐซึ่งใหสัตยาบันดูแลชวยเหลือใหบริการแกผูอพยพเขามาหา
งานทํ าโดยไมคิดมูลคา โดยเฉพาะการใหขอมูลท่ีถูกตอง รัฐที่ใหสัตยาบันจะตองดํ าเนินการโดย   
ไมเลือกปฏิบัติเพราะสาเหตุที่ผูหางานทํ ามีสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แตกตางกัน นอกจากนั้นรัฐ
ที่ใหสัตยาบันจะตองปฏิบัติตอคนตางชาติใหเทาเทียมคนในสัญชาติของตนเองในเรื่องเกี่ยวกับ
สภาพการจาง คาตอบแทน การประกันสังคม ภาษีอากร การคุมครองทางดานกฎหมายอื่นๆ

- อนุสัญญาฉบับที่ 143 คนงานอพยพ (บทบัญญัติเพิ่มเติม) พ.ศ. 2518 (Migrant 
Workers (Supplementary Provisions), 1975) 3

อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดกฎเกณฑการควบคุมแรงงานอพยพที่ไมถูกตองตาม
กฎหมาย โดยใหประเทศสมาชิกขจัดผูอพยพแรงงานซึ่งทํ างานในลักษณะลักลอบและการอพยพ 
เขามาทํ างานโดยไมถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งขจัดผูหาคนมาทํ างานในลักษณะดังกลาว วิธีการ
ขางตนใหกระท ําโดยการก ําหนดกฎหมายหรอืกฎเกณฑในการสบืหาวามกีารวาจางแรงงานทีไ่มถูกตอง
แหงใด รวมทัง้การกํ าหนดวิธีการบริหารและการกํ าหนดโทษ

วิธีการนี้ไมคลุมถึงผูอพยพแรงงานที่เขามาหางานทํ าโดยถูกตอง แตตองวางงานลง
ภายหลัง หรือสิทธิของเขาอาจตองถูกลิดรอนลงอันเนื่องจากกรณีดังกลาว และที่สํ าคัญเขาจะถูก
เลือกปฏบิัติไมได ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงในการทํ างานและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ

ในสวนของโอกาสและการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน อนุสัญญานี้ระบุใหประเทศสมาชิก 
จะตองกํ าหนดนโยบายเพื่อสงเสริมและใหหลักประกันแกคนงานอพยพที่ถูกตองใหไดรับโอกาส 
ตลอดจนการปฏิบัติที่เทาเทียมกับคนงานอื่นๆ ในประเทศในเรื่องของอาชีพ การประกันสังคม    
การวาจาง สิทธิในดานสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ภายใตกฎหมายและกฎเกณฑที่ใชในประเทศนั้นๆ

อนึง่ ลูกจางคนงานอพยพนั้นไมนับรวมถึงลูกเรือเดินทะเลตางชาติ บุคคลซึ่งเขามา
ในฐานะนักศึกษาหรือผูเขารับการฝกอบรม บุคคลที่เขามาชั่วคราวอันเนื่องมาจากการขออนุญาต
ของนายจางภายในประเทศเพื่อทํ างานเฉพาะดานและตองกลับไปเมื่อเสร็จโครงการนั้น เปนตน

                                                       
2 แหลงเดิม. หนา 43.
3 แหลงเดิม. หนา 43.
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นอกจากนั้นยังกํ าหนดใหประเทศสมาชิกเสาะหาความรวมมือกับองคกรนายจางและ
องคกรลูกจางและหนวยงานอื่นที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหมีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายที่
ก ําหนดไว รวมทั้งการประกันวาจะมีการปฏิบัติที่เทาเทียมกันแกคนงานอพยพที่ถูกตอง

- ขอแนะฉบับที่ 100 การคุมครองคนงานอพยพ (ประเทศดอยพัฒนา) พ.ศ. 2498  
(Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries),1955) 4

- ขอแนะฉบับที่ 151  คนงานอพยพ พ.ศ. 2518 (Migrant Workers , 1975) 5

ขอแนะฉบับนี้ใหประเทศสมาชิกที่ยอมรับขอแนะฉบับนี้ จะตองปฏิบัติตอแรงงาน
อพยพที่เขามาโดยถูกตองตามกฎหมายในเรื่องคาจาง ช่ัวโมงทํ างาน การประกันสังคม และอ่ืนๆ  
เทาเทียมกับแรงงานภายในประเทศ และตองพยายามสงเสริมความสามัคคีระหวางคนงานภายใน
ประเทศและคนงานอพยพ

ใหจ ํากดัขอบเขตและประเภทการจางงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนแกประเทศ โดยคํ านึง
ถึงความตองการของประเทศทีค่นงานนัน้อพยพมาและประเทศทีรั่บคนงานนัน้ รวมถึงผลทีจ่ะเกดิขึน้
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งสอง

นอกจากนี้ควรใหมีองคกรนายจางและลูกจางเพื่อใหคํ าปรึกษาถึงสิทธิ ระเบียบ
ปฏิบัติ ความรูดานภาษา และการปรับตัวใหเขากับสังคมของประเทศนั้นๆ รวมถึงประสบการณ
ดานตางๆ

ควรมมีาตรการการปองกนัอันตรายจากการประกอบอาชพี โดยใหไดรับการฝกอบรม
หรือมวีธีิการใหเขาเขาใจโดยชัดแจงตามภาษาของเขา

ใหโอกาสคนงานอพยพที่ทํ างานมานานตามสมควรไดกลับไปเยี่ยมครอบครัว หรือ
ใหครอบครัวมาอยูดวย โดยที่ครอบครัวของเขาตองไดรับการปฏิบัติดานการบริหารสังคมและอื่นๆ 
เชนเดียวกับคนงานภายในประเทศ

                                                       
4 แหลงเดิม. หนา 43.
5 กระทรวงมหาดไทย, กรมแรงงาน. ตัวบท คํ าแปลและสรุปความเห็นประกอบอนุสัญญา และขอแนะ

ขององคการกรรมกรระหวางประเทศ สมัยประชุมท่ี 58 – 60 (พ.ศ. 2516 - 2518). หนา 48 ก.
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3.1.2 ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับแรงงานอพยพ
ปฏิญญาสากลถือไดวาเปนมาตรฐานทั่วไปสํ าหรับประชาชนทุกคน ทุกเชื้อชาติ   

ทกุศาสนา และเปนทีย่อมรบัของประเทศตางๆ โดยถือเปนแนวทางในการปฏบิตั ิ สํ าหรบัปฏญิญาสากล
วาดวยสิทธิมนษุยชนทีเ่กีย่วกบัแรงงานอพยพนัน้ มปีรากฏอยูในขอ 1 ขอ 2 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 14 ขอ 23 
ขอ 24 และขอ 25 (1) ซ่ึงมีสาระสํ าคัญดังนี้ 6

ขอ 1 ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความ
เปนมนษุย ตางมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ 7

ขอ 2 (1) ทกุคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามทีก่ ําหนดไวในปฏิญญานี้ โดย
ปราศจากความแตกตางอยางใดๆ เชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอื่นๆ ชาติเผาพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ถ่ินกํ าเนิดหรือสถานะอื่นๆ

 (2)  อนึง่ จะไมมีความแตกตางใดๆ ตามมูลฐานแหงสถานะทางการ
เมืองทางศาล หรือทางการระหวางประเทศของประเทศหรอืดนิแดนทีบ่คุคลสงักดั ไมวาดนิแดนนีจ้ะ
เปนเอกราช อยูในความพิทักษมิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํ ากัดอธิปไตยใดๆ ทั้งส้ิน 8

ขอ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมาย  
ทุกแหงทกุที่ 9

ขอ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุม
ครองเทาเทียมกนัจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ อันเปนการลวงละเมดิปฏิญญา และจากการยยุงใหเกดิการ
เลือกปฏบิตัดิงักลาว 10

ขอ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และมีสิทธิที่จะพักอาศัยในประเทศอื่น
เพือ่ล้ีภัยจากการเขนฆา

 (2)   จะอางสิทธินี้ไมได ในกรณีที่การดํ าเนินคดีสืบเนื่องมาจากความผิด    
ทีไ่มใชทางการเมือง หรือจากการกระทํ าอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ 11

                                                       
6  United Nations.(1988). Human Rights A Compilation of International Instruments

1948 – 1988. p.2.
7  The International Bill of Human Rights 1948, Art 1.
8  Ibid. Art 2.
9  Ibid. Art 6.
10 Ibid. Art 7.
11 Ibid. Art 14.
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ขอ 23 (1) ทกุคนมสิีทธิในการงาน ในการเลอืกงานโดยอสิระในเงือ่นไขทีย่ตุธิรรม
และเปนประโยชนแหงการงาน และในการคุมครองตอการวางงาน

(2) ทกุคนมสิีทธิทีจ่ะไดรับเงนิคาจางเทาเทยีมกนั สํ าหรบังานทีเ่ทาเทยีม
กนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ

(3) ทุกคนที่ทํ างานมีสิทธิที่จะไดรับคาจางทีย่ตุธิรรมและเปนประโยชน
ที่จะเปนหลักประกนัแกตนเองและครอบครวัซ่ึงความเปนอยูอันคูควรแกศกัดิศ์รีความเปนมนษุย และ
ถาจ ําเปนกจ็ะตองไดรับความคุมครองทางสังคมอื่นๆ เพิ่มเติมดวย

(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน เพื่อคุมครอง    
ผลประโยชนของตน 12

ขอ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผอนและมีเวลาวาง รวมทั้งการจํ ากัดเวลาทํ างาน
ตามสมควร และมวีนัหยุดงานเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง 13

ขอ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพเพียงพอสํ าหรับสุขภาพและ
ความเปนอยูทีด่ขีองตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และการดูแลรักษา
ทางแพทยและบริการสังคมที่จํ าเปน และไดรับสิทธิประกันเมื่อวางงาน ทุพพลภาพ เปนหมาย ชรา
ภาพ หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการณที่นอกเหนืออํ านาจของตน 14

3.1.3  อนสุญัญาขององคการสหประชาชาติท่ีเก่ียวกับแรงงานอพยพ
อนสัุญญาขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวกับแรงงานอพยพ ไดแก อนุสัญญา

ขององคการสหประชาชาตปิ ค.ศ.1990 วาดวยสทิธิของคนงานอพยพทกุคนและสมาชกิในครอบครวั 15

อนสัุญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาป ค.ศ. 1990 เกี่ยวกับคนงานอพยพ มี 93 มาตรา 
เปนหนึ่งในอนุสัญญาที่ยาวที่สุดและละเอียดที่สุด อยางไรก็ตาม อนุสัญญาฉบับนี้จัดไดวาเปน
หนึง่ในสทิธมินษุยชนทัว่ไปทีถู่กน ําไปใชและเผยแพรอยางกวางขวางเพราะมมีาตรฐานเปนทีย่อมรบั 
โดยมีเนื้อหาและโครงสรางดังนี้

สวนที่ 1 เกีย่วกับนิยามของแรงงานอพยพ
สวนที่ 2 เกีย่วกับการเลือกปฏิบัติในการใชสิทธิ

                                                       
12  Ibid. Art 23.
13  Ibid. Art 24.
14  Ibid. Art 25 (1).
15 United Nations. (1990).The Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of 

Their Family.
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สวนที่ 3 เกีย่วกบัสิทธิมนุษยชนของคนงานอพยพทั้งหมด
สวนที่ 4 เกีย่วกับสิทธิของคนงานอพยพที่จดทะเบียน
สวนที่ 5 เกีย่วกบับทบัญญัติที่ใชกับคนงานอพยพบางประเภท
สวนที ่6 เกีย่วกบัความรวมมอืระหวางประเทศ การแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร และ

การสงเสรมิการอพยพแรงงานระหวางประเทศทีช่อบดวยกฎหมาย
สวนที ่7 เกี่ยวกับการปรับใชอนุสัญญาฉบับนี้และขอผูกพันของประเทศสมาชิก

กบัสหประชาชาติ และกฎเกณฑทั่วไป

ขอผูกพันที่สํ าคัญของประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ
อนสัุญญาฉบบันี้ โดยเฉพาะในสวนที่ 3 ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนงานอพยพทุกคนรวมทั้ง
สมาชิกในครอบครัวของคนงานเหลานั้นดวย เชน

1.    มอิีสระทีจ่ะเดนิทางออกและเดนิทางกลบัเขาประเทศตนทางได (มาตรา 1 - 2) 16

2.  สิทธทิีจ่ะมีอิสระจากการถูกทรมาน การควบคุมดูแลหรือการลงโทษอยางโหดเหี้ยม
หรือไรความปรานี (มาตรา 10) 17

3.   สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย (มาตรา 14) 18

4.   สิทธทิีจ่ะไดอยูในทุกๆ ที่ ในฐานะคนๆ หนึ่ง (มาตรา 24) 19

5. สิทธิที่จะเขารวมประชุมและทํ ากิจกรรมของสหภาพแรงงานหรือสมาคมอื่นโดย
ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 26) 20

6. สิทธิที่จะไดรับขอมูลขาวสารทุกอยาง (ขอมูลขาวสารของประเทศตนทางและ
ประเทศที่จางงาน รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ที่สามารถนํ ามาใชเกี่ยวกับงานของพวกเขา ที่พักอาศัย และ
คาชดเชยที่พวกเขาจะไดรับ) (มาตรา 33 และมาตรา 37) 21

7. สิทธิที่จะไดรับการคุ มครองและชวยเหลือจากสถานกงสุลหรือสถานทูตของ 
ประเทศตนทาง (มาตรา 23) 22

                                                       
16 Ibid. Art 1-2.
17 Ibid. Art 10.
18 Ibid., Art 14.
19 Ibid. Art 24.
20 Ibid. Art 26.
21 Ibid. Art 31 , 37.
22 Ibid. Art 23.
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8. สิทธิที่จะไดรับขอมูลขาวสารทุกอยาง (ขอมูลขาวสารของประเทศตนทางและ
ประเทศที่จางงาน รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ที่สามารถนํ ามาใชเกี่ยวกับงานของพวกเขา ที่พักอาศัย และ
คาชดเชยที่พวกเขาจะไดรับ) (มาตรา 37) 23

9. คนงานอพยพมีสิทธิเขารวมในกิจกรรมสาธารณะของประเทศตนทาง และลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง หากประเทศตนทางมีการเลือกตั้ง (มาตรา 41) 24

10. ประเทศสมาชกิควรหามาตรการทีเ่หมาะสมในการคุมครองครอบครวัของคนงานอพยพ
(หมายความวาประเทศตนทางควรหามาตรการในการชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวของคนงาน
อพยพที่อยูในประเทศตนทาง) (มาตรา 44) 25

11.   สิทธิที่จะสงเงินและออมเงิน (มาตรา 47) 26

12.  ประเทศสมาชิกควรจะปรึกษาหารือและเขารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไข
ในการจาง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพื่อมนุษยธรรม (มาตรา 64) 27

13. ประเทศสมาชิกควรใหบริการเกี่ยวกับคํ าถามของการอพยพระหวางประเทศ เชน 
การบัญญัติและผลของนโยบาย การแลกเปลี่ยนขอมูล การหาขอมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบาย 
การติดตอกับสถานกงสุล รวมทั้งการบริการอื่นที่จํ าเปน (มาตรา 65) 28

14. ประเทศสมาชกิจะตองรวมมอืกนัเพือ่สกดักัน้และปราบปรามการเขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย
หรือการจางงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 68) 29

15. ประเทศสมาชกิควรทีจ่ะด ําเนนิการสงคนงานอพยพทีเ่สยีชีวติกลับสูประเทศตนทาง
(มาตรา 71) 30

ในทางปฏิบัติ อนุสัญญาฉบับนี้เปนกลไกหนึ่งในการบังคับใชทางออม ทั้งนี้ประเทศ
สมาชกิจะตองหามาตรการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และมาตรการ
อ่ืนทีจ่ ําเปน เพื่อดํ าเนินการใหเปนไปตามอนุสัญญา (มาตรา 84) 31

                                                       
23 Ibid. Art 37.
24 Ibid. Art 41.
25 Ibid. Art 44.
26 Ibid. Art 47.
27 Ibid. Art 64.
28 Ibid. Art 65.
29 Ibid. Art 68.
30 Ibid. Art 71.
31 Ibid. Art 84.
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3.2  มาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาว

สหภาพยุโรปไดกํ าหนดจุดมุงหมายพื้นฐานของการรวมตัวกันปรากฏอยางเดนชัดใน
เสรีภาพพื้นฐาน 4 ประการ 32 ซ่ึงไดแก

-  หลักการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคาภายในสหภาพยุโรป
-  หลักการเคลื่อนยายอยางเสรีของบุคคล (คนงาน) ภายในสหภาพยุโรป
-  หลักการเคลื่อนยายอยางเสรีของบริการภายในสหภาพยุโรป
-  หลักการเคลื่อนยายอยางเสรีของเงินทุนภายในสหภาพยุโรป
ส่ิงทีรั่บรองหลักการเหลานี ้ไดแกความคดิทีว่าตองไมเลือกปฏบิตัโิดยอาศยัเหตแุหงสญัชาติ

รากฐานของหลักการเคลื่อนยายอยางเสรีของบุคคลขึ้นอยูกับการขจัดการปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
สัญชาต ิหลักดงักลาวท ําใหคนสญัชาตติางๆ ของประเทศสมาชกิสามารถท ํางานในประเทศสมาชกิใดๆ
ของสหภาพยุโรปไดโดยที่ประเทศสมาชิกไมสามารถหามคนเหลานั้น เพราะเหตุวาคนเหลานั้น   
ถือสัญชาติของประเทศอื่น ซ่ึงมีบทบัญญัติที่สํ าคัญเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนยายอยางเสรีของบุคคล 
ดังตอไปนี้

3.2.1 สนธิสัญญาการสรางรัฐธรรมนูญแหงยุโรป (Treaty Establishing A 
Constitution for Europe)

สนธิสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายอยางเสรีของบุคคล จะปรากฏอยูในสวนที่ 
3 นโยบายและภารกิจของสหภาพ (Part III The Policies and Functioning of The Union) บรรพ 3 
นโยบายและกิจกรรมภายในประเทศ (Title III Internal Policies and Action) ตอนที ่1 ตลาดภายใน
ประเทศ (Chapter I Internal Market) หมวด 2 การเคลื่อนยายเสรีของบุคคลและบริการ        
(Section 2 Free Movement of Persons and Services) หมวดยอยที่ 1 คนงาน                    
(Subsection 1 Workers) 33 ซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา 133 มาตรา 134 มาตรา 135 และมาตรา 136    
โดยมีสาระสํ าคัญดังนี้

                                                       
32  วิทิต มันตราภรณ. (2523).“ศาลแหงประชาคมเศรษฐกิจยุโรป กับ หลักการเคลื่อนไหวโดยเสรีแหง

บุคคล (คนงาน).” กฎหมายจุฬาลงกรณ ,5, 1. หนา 103.
33  http://www.europarl.org.uk/constitution/treatySingleColumn/p022-Constitution-Part3-title03-ch01-

s02.htm
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มาตรา 133
1. คนงานมีสิทธิที่จะเคลื่อนยายอยางเสรีภายในสหภาพยุโรป
2. เสรีภาพเชนวานี้จะนํ ามาซึ่งการเลิกการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเนื่องมาจากสัญชาติ           

ในระหวางคนงานของประเทศสมาชิก ไมวาในเรื่องการจาง รายได สภาพของงานและการจาง     
ในขออ่ืนๆ

3. คนงานมีสิทธิตางๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ แตทั้งนี้จะตองอยูภายใตขอจํ ากัดแหง        
ความสงบเรียบรอย ความมั่นคงแหงรัฐ และการสาธารณสุข กลาวคือ

ก. สิทธิทีจ่ะรับคํ าเสนอในการจางงานที่ไดมีการเสนอกันจริง
ข . สิทธิที่จะเคลื่อนไหวโดยเสรีภาพในอาณาเขตของหมูประเทศสมาชิกเพื่อ        

วตัถุประสงคนี้
ค. สิทธิทีจ่ะอาศยัอยูในประเทศสมาชกิเพือ่การจางงาน ทัง้นีต้ามบทบญัญตัวิาดวย    

การจางแรงงานคนสัญชาติของรัฐนั้นๆ ตามที่กํ าหนดในกฎหมาย ขอบังคับ หรือคํ าสั่งในทาง
บริหาร

ง . สิทธิที่จะคงอยูในดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งหลังจากไดรับการจางงาน               
ในประเทศนัน้ ทัง้นีภ้ายใตเงื่อนไขที่จะรวมอยูในขอบังคับซึ่งคณะกรรมาธิการจะไดตราขึ้น

4. บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชบังคับแกการจางงานบริการสาธารณะ 34

มาตรา 134
กฎหมายยุโรปหรือโครงรางทางกฎหมายตองกํ าหนดมาตรการที่จํ าเปนเพื่อกอใหเกิด     

การเคลื่อนยายแรงงานเสรีตามที่ระบุไวในมาตรา 133 เปนขั้นๆ ทั้งนี้หลังจากไดมีการปรึกษาหารือ
กบัคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายยุโรปหรือโครงรางทางกฎหมายตองมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ก . สรางความรวมมือระหวางประเทศในดานการบริการการจางงานใหมี         

ความมั่นคงยิ่งขึ้น
ข. ยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหาร และมาตรการที่จํ ากัด  

ระยะเวลาการมีสิทธิที่จะไดรับการจางงาน ไมวามาตรการนี้จะเกิดขึ้นจากกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ หรือมาจากขอตกลงที่เกิดขึ้นในอดีตระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงมาตรการนี้ ถายังคงมีอยู     
จะเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรี

                                                       
34  Treaty establishing a Constitution for Europe Part III Title III Chapter I Section 2 Subsection 1, Art

III-133.
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ค. ยกเลิกการจํ ากัดระยะเวลาและขอจํ ากัดอ่ืนๆ ที่ใชกับแรงงานตางดาวภายใต
กฎหมายของแตละประเทศหรือภายใตขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงเปนขอจํ ากัดเกี่ยวกับ
การเลอืกจางงานโดยเสรีนอกเหนือจากขอจํ ากัดที่ใชกับแรงงานในประเทศนั้นๆ

ง. จัดตั้งวิธีการที่เหมาะสมในการประกาศรับสมัครงานใหเปนที่รับรูโดยทั่วไป
และมาตรการที่จะชวยใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในตลาดแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยง
ความรนุแรงที่จะคุกคามคุณภาพชีวิตและการจางงานในหลายๆ ภูมิภาคและอุตสาหกรรม 35

มาตรา 135
ประเทศสมาชิกตองสงเสริมในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีอายุนอยภายใตโครงการ      

ความรวมมือระหวางกัน 36

มาตรา 136
ในสวนของการประกันสังคม กฎหมายยุโรปหรือโครงรางทางกฎหมายตองกํ าหนด    

มาตรการที่จํ าเปนเพื่อกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีโดยจัดใหมีระบบประกันแกลูกจาง         
ผูประกอบกิจการสวนตัวรวมทั้งการใหความคุมครองแกผูที่ตองพึ่งพาแรงงานเหลานั้นดวย โดย

ก. รวบรวมระยะเวลาทัง้หมดในการคดิค ํานวณสทิธิทีจ่ะไดรับและคงไวซ่ึงผลประโยชน
และการค ํานวณหาผลประโยชนที่จะไดรับภายใตกฎหมายในหลายๆ ประเทศ

ข. การจายผลประโยชนแกบุคคลที่อาศัยอยูในดินแดนของประเทศสมาชิก 37

3.2.2 ขอบังคับของคณะมนตรีท่ี 1612/68 (ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) (Regulation 
(EEC) No. 1612/68 of The Council)

ขอบงัคบัของคณะมนตรทีี ่1612/68 นีอ้อกเมือ่ 19 ตลุาคม ค.ศ. 1968 เกีย่วกบัการเคลือ่นยาย
แรงงานเสรีภายในประชาคม (ขอบังคับนี้ ปจจุบันสหภาพยุโรปยังนํ ามาใชบังคับ)โดยมีหลักเกณฑ
ที่สํ าคัญ 3 ประการ คือ

                                                       
35  Ibid. Art III-134.
36  Ibid. Art III-135.
37  Ibid. Art III-136.
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1.  หลักเกณฑในการจางงาน
มาตรา 1
1. คนของชาติสมาชิกไมวาจะเปนคนชาติใดมีสิทธิที่จะถูกจางและทํ างานในดินแดน

ของประเทศสมาชิกอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย กฎขอบังคับและการบริหารจัดการที่ควบคุม
ดแูลการจางงานของพลเมืองของประเทศนั้นๆ

2. แรงงานมีสิทธิที่จะเลือกงานทํ าในดินแดนของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ โดยมีสิทธิพิเศษ
เหมือนเปนพลเมืองของประเทศนั้นๆ 38

มาตรา 2
พลเมืองของประเทศสมาชิกและนายจางที่ประกอบกิจการในดินแดนของประเทศ

สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนใบสมัครงานและเสนองาน ทั้งยังสามารถตัดสินใจและทํ าสัญญาวาจาง
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎขอบังคับและการบริหารจัดการโดยปราศจากการ      
แบงแยกใดๆ 39

 มาตรา 3
1. ภายใตขอบังคับนี้ การวางกฎระเบียบหรือการกํ าหนดวิธีการในการบริหารจัดการ

ของประเทศสมาชิก จะตองไมมีกรณีตอไปนี้
- กรณีที่มีการจํ ากัดการสมัครงานและการเสนอการจางงาน หรือจํ ากัดสิทธิ       

ของพลเมืองประเทศอื่นในการเขาทํ างาน หรือวางเงื่อนไขที่ไมไดใชกับพลเมืองของตน หรือ
- กรณีที่ซ่ึงจุดมุงหมายหลักหรือความพยายามหลัก คือ เพื่อจะขัดขวางไมให      

พลเมืองของประเทศอื่นไดรับการวาจางใหทํ างาน
ขอบงัคบันี้ไมควรนํ าไปใชเปนเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับความรูดานภาษาในตํ าแหนง

ทีจ่ะบรรจุ
2. ระหวางขอบังคับและการปฏิบัติของประเทศสมาชิกตามยอหนายอยของยอหนาแรก   

ใหหมายความรวมถึงส่ิงตอไปนี้
ก.   การกํ าหนดขั้นตอนพิเศษสํ าหรับการรับสมัครงานของพลเมืองประเทศอื่น
ข. การจํ ากัดการโฆษณาโดยกํ าหนดเงื่อนไขที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ใชกับ

นายจางในประเทศสมาชิกนั้นๆ

                                                       
38  Regulation (EEC) No. 1612/68 of The Council, Art 1.
39  Ibid. Art 2.
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ค. การบังคับใหผูมีสิทธิที่จะไดรับการจางงานตองดํ าเนินการตามเงื่อนไขของ                
การลงทะเบียนกับบริษัทผูวาจางหรือกีดขวางการจางแรงงานรายยอยที่เปนพลเมืองของประเทศ
สมาชิกอื่น 40

มาตรา 4
1. การบัญญัติกฎหมาย กฎขอบังคับหรือการบริหารจัดการของประเทศสมาชิก             

ที่ควบคุมจํ านวนหรืออัตราการจางแรงงานตางดาวในกิจการระดับทองถ่ินหรือระดับชาตินั้น        
จะตองไมนํ ามาใชกับประเทศสมาชิกอ่ืน

2. เมือ่ประเทศสมาชิกหนึ่งใหผลประโยชนกับแรงงานประเทศอื่นและผลประโยชนนั้น
เปนผลประโยชนนอยที่สุดที่แรงงานของประเทศนั้นจะไดรับ ใหแรงงานจากประเทศสมาชิกอื่น    
ที่ไดรับผลประโยชนเหลานั้นถูกนับรวมเปนแรงงานของประเทศสมาชิกนั้นดวย ภายใตขอบังคับ
ของคณะมนตรีลงวันที่ 15 ตุลาคม 1963 41

มาตรา 5
พลเมืองของประเทศสมาชิกที่หางานในเขตแดนของประเทศสมาชิกอ่ืน ควรไดรับ           

การชวยเหลือประหนึง่วาสํ านักจัดหางานในประเทศนั้นกํ าลังหางานใหกับพลเมืองของตน 42

มาตรา 6
1. สัญญาและการสรรหาพลเมืองของประเทศสมาชิกเพื่อสงไปยังประเทศสมาชิกอื่น

นั้น จะตองไมขึ้นอยูกับการผานการตรวจรางกายหรือตองไมผานการทดสอบหรือหลักเกณฑอ่ืนๆ        
ที่เปนการเลือกปฏิบัติตามสัญชาติ โดยนํ าไปเปรียบเทียบกับพลเมืองของประเทศสมาชิกอื่นที่
ตองการทํ างานอยางเดียวกัน

2. อยางไรกต็าม หากพลเมอืงคนใดไดรับการเสนองานจากนายจางในประเทศสมาชกิอืน่
พลเมืองคนนั้นอาจตองผานการทดสอบเพื่อความเหมาะสมในอาชีพนั้น เมื่อนายจางแสดงความ
จ ํานงนี้ขณะทํ าการเสนองานดังกลาว 43

                                                       
40  Ibid. Art 3.
41  Ibid. Art 4.
42  Ibid. Art 5.
43  Ibid. Art 6.
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2.  การจางงานและการดูแลท่ีเทาเทียมกัน
มาตรา 7
1. แรงงานทีเ่ปนพลเมอืงของประเทศสมาชกิหนึง่จะตองไมไดรับการปฏบิตัทิีแ่ตกตางไป

จากพลเมืองของประเทศสมาชิกนั้นๆ ดวยเหตุผลของสัญชาติที่แตกตางไปในเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไข
และลักษณะการจางงานและการทํ างานโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคาตอบแทน การเลิกจาง    
การท ําใหตกงาน การรับเขาทํ างานในตํ าแหนงเดิม หรือการจางงานใหม

2. แรงงานผู นั้นควรไดรับผลประโยชนทางสังคมและภาษีเชนเดียวกับแรงงาน         
ของประเทศนั้นๆ

3. แรงงานผูนั้นควรมีสิทธิที่จะเขาฝกอบรมในสถาบันพัฒนาฝมืออาชีพตามสิทธิ     
และเงือ่นไขเชนเดียวกับแรงงานของประเทศนั้นๆ

4.  ขอสัญญาหรอืขอตกลงใดๆ ทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสมในการสมคัรงาน สภาพการจางงาน
คาตอบแทน และเงือ่นไขอืน่ในการท ํางานหรอืการเลกิจาง จะตองไมมแีละเปนโมฆะตลอดระยะเวลา
ที่ถูกละเลยหรือมีการกํ าหนดเงื่อนไขในการเลือกปฏิบัติกับแรงงานที่เปนพลเมืองของประเทศ
สมาชิกอื่น 44

มาตรา 8
แรงงานที่เปนพลเมืองของประเทศสมาชิกและถูกวาจางในเขตแดนของประเทศสมาชิก

อ่ืนตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับพลเมืองของประเทศสมาชิกนั้นในเรื่องของการเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงานและการใชสิทธิจากการเปนสมาชิกซึ่งรวมถึงการมีสิทธิออกเสียงลงมติใดๆ 
และมสิีทธเิขารับเลือกในตํ าแหนงบริหารของสหภาพแรงงาน นอกจากนี้แรงงานผูนั้นจะตองมีสิทธิ
ในการสมคัรเปนตัวแทนของกลุมแรงงานดวย อยางไรก็ตาม ขอบังคับนี้จะไมมีผลตอกฎหมายหรือ
กฎขอบังคับของประเทศสมาชิกบางประเทศที่ใหสิทธิกับแรงงานจากประเทศสมาชิกอ่ืนมากกวา  
ที่ขอบังคับนี้ให 45

มาตรา 9
1. แรงงานที่เปนพลเมืองของประเทศสมาชิกและถูกวาจางในเขตแดนของประเทศ

สมาชกิอ่ืนตองไดรับสทิธแิละประโยชนทกุอยางเชนเดยีวกบัพลเมอืงของประเทศสมาชกินัน้ในเรือ่งของ
การอยูอาศัย ซ่ึงรวมถึงการมีกรรมสิทธิ์ในบานเทาที่แรงงานผูนั้นตองการ

                                                       
44  Ibid. Art 7.
45  Ibid. Art 8.
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2. แรงงานเหลานั้นมีสิทธิเชนเดียวกับคนชาติที่จะไดรับการจดทะเบียนในทะเบียนบาน
ในทองถ่ินที่แรงงานผูนั้นไดรับการจางงาน ซ่ึงการจดทะเบียนนี้ แรงงานผูนั้นจะไดรับประโยชน
และบุริมสิทธิในทรัพยสิน ถาครอบครัวของเขายังคงอาศัยอยูในที่ที่จากมา พวกเขาควรจะไดรับ  
ผลประโยชนเชนเดียวกับอาศัยอยูในดินแดนดังกลาวตามขอสันนิษฐานเดียวกันเสมือนคนในชาติ
นั้นๆ 46

3.  ครอบครัวของแรงงาน
มาตรา 10
1. บคุคลตอไปนีม้สิีทธทิีจ่ะพกัอาศยัอยูกบัแรงงานซึง่เปนพลเมอืงของประเทศสมาชกิหนึง่

และถูกวาจางในอีกประเทศสมาชิกหนึ่งไดโดยไมคํ านึงถึงสัญชาติ
ก. คูสมรสและบุตรหลานที่มีอายุไมเกิน 21 ปบริบูรณ รวมทั้งบุคคลที่อยูใน

อุปการะ
ข.    ญาตลํิ าดับเหนือข้ึนไปที่อยูในความดูแลของแรงงานและคูสมรส

2. ประเทศสมาชกิจะตองใหความสะดวกในการเขามาของสมาชิกในครอบครัวที่ไมได
เขามาตามวรรคแรก ถาผูนั้นไดกลาวอางขอความดังกลาวขางตน หรือที่เปนบริวารของเขาใน
ประเทศกอนที่แรงงานจะเขามาทํ างานในประเทศนี้

3.  เพือ่เปนไปตามจดุประสงคของวรรคแรกและวรรค 2 แรงงานตองมบีานใหกบัครอบครวั
ของเขาซึ่งถือวาเปนปกติสํ าหรับพลเมืองในประเทศที่แรงงานผูนั้นไดรับการวาจางใหทํ างาน 47

มาตรา 11
เมื่อพลเมืองของประเทศสมาชิกไดทํ างานในฐานะลูกจางหรือประกอบธุรกิจสวนตัว

ในประเทศสมาชิกอ่ืน คูสมรสหรือบุตรที่อายุไมเกิน 21 ปบริบูรณหรือบุคคลที่อยูในอุปการะ     
ของแรงงานผู นั้นมีสิทธิที่จะทํ างานหรือไดรับการจางงานในประเทศที่แรงงานนั้นทํ างานอยู         
ถึงแมวาบุคคลเหลานั้นจะไมใชพลเมืองของประเทศสมาชิก 48

มาตรา 12
บุตรของพลเมืองของประเทศสมาชิกที่ไดรับการวาจางใหทํ างานในประเทศสมาชิกอื่น 

จะตองไดรับการยอมรับและยอมใหเขาไปรับการศึกษาจากภาครัฐ การฝกงานและการฝกอาชีพ  
ภายใตเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขที่ใชกับพลเมืองของประเทศสมาชิกนั้น

                                                       
46  Ibid. Art 9.
47  Ibid. Art 10.
48  Ibid. Art 11.
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ประเทศสมาชิกตองสงเสริมใหเยาวชนเหลานั้นไดเขารับการศึกษาและการฝกอบรม        
ในหลกัสตูรเหลานั้นภายใตเงื่อนไขที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได 49

อยางไรก็ตาม สํ าหรับขอบังคับหรือคํ าส่ังชักนํ าของคณะมนตรีหรือคณะกรรมาธิการ
แหงสหภาพยุโรปนั้น ตองพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 251 ของสนธิสัญญาการสรางรัฐธรรมนูญ
แหงยโุรป (Treaty establishing a Constitution for Europe) ซ่ึงกลาวไววา “ขอบังคับนั้น จะมีผล    
ใชบงัคับเปนการทั่วไป ขอบังคับจะมีผลผูกมัดเต็มที่และใชบังคับไดโดยตรงในทุกประเทศสมาชิก 
สวนคํ าส่ังชักนํ าจะมีผลผูกมัดประเทศสมาชิกเพื่อใหเกิดผลที่หวังจะไดรับตามคํ าส่ังชักนํ านั้น       
จะระบุมายังประเทศใด แตจะปลอยใหเจาหนาที่ของประเทศนั้นเลือกใชแบบแผนและวิธีการ       
ในการนั้นๆ เอง”

3.3  มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปรเก่ียวกับการควบคุมแรงงานตางดาว 50

การควบคุมการทํ างานของแรงงานตางดาวในประเทศสิงคโปรนั้น มีกฎหมายที่สํ าคัญ  
ทีใ่ชบังคับควบคุมดังตอไปนี้

3.3.1 กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ไดแก พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ตอนที่ 133)
(Immigration Act (Chapter 133)) โดยมีกฎหมายรองรับที่เรียกวา ขอบังคับการเขาเมือง
(Immigration Regulations) ซ่ึงในสวนของ Immigration Act (Chapter 133) นั้น เปนการควบคุม
เกี่ยวกับการเดินทางเขา–ออกประเทศสิงคโปรและการทํ างานของคนตางดาวในระดับฝมือขึ้นไป
ซ่ึงมสีวนทีเ่กีย่วของกบัการเขามาท ํางานของคนตางดาว กลาวคอื ตามกฎหมายฉบบัดงักลาว นอกจาก
จะไดบญัญตัหิามบคุคลทีไ่มใชพลเมอืงของสงิคโปรเขาประเทศ หากไมมเีอกสารการเขาเมอืงทีเ่รียกวา
Enter Permit ทีก่องตรวจคนเขาเมอืงออกใหแลว ยงัหามบคุคลทีไ่มใชพลเมอืงของสงิคโปรเขาประเทศ
หากไมมีใบอนุญาตที่เรียกวา Pass ดวย (Immigration Act , Part II   Section 6) โดย Pass นี้จะออก
ใหแกคนตางดาวทุกคนที่ตองการเขามาทํ างานในสิงคโปร

ประเภทของ Pass เปนไปตาม Immigration Regulations ซ่ึงไดกํ าหนดประเภทของ 
Pass ไว 8 ประเภท คือ

                                                       
49  Ibid. Art 12.
50  ชุมพร  ปจจุสานนท และคณะ.(2543). ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการควบคุมการทํ างานของ

คนตางดาวในประเทศไทยกับนานาประเทศและแนวทางการพัฒนาในอนาคต (งานวิจัย). หนา 93-116.
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1) Employment Pass
2) Dependent’s Pass
3) Visit Pass
4) Transit Pass
5) Student Pass
6) Special Pass
7) Landing Pass
8) Work Permit Pass
ในอดีต Employment Pass จะอยูในสวนความรับผิดชอบของ Singapore Immigration 

& Registration (SIR) ซ่ึงเปนหนวยงานใน Ministry of Home Affairs และให Work Permit อยูในสวน
ความรับผิดชอบของ Ministry of Manpower แตนบัแตวันที่ 1 กันยายน 1998 เปนตนไป สิงคโปร
ไดมกีารเปลี่ยนระบบการควบคุมจัดการเกี่ยวกับการทํ างานของคนตางดาวใหม โดยให Ministry of
Manpower เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทํ างานของคนตางดาวแตเพียงหนวยเดียว และ
จัดทํ าระบบ Pass ที่เกี่ยวกับการทํ างานใหม โดยกํ าหนดขึ้นตามระดับการทํ างานของคนตางดาว 
ระดบัเงินเดือน และระดับการศึกษา

ดังนั้น ระบบการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวในสิงคโปรดวยระบบ Pass นั้น  
นอกจากเปนการควบคุมตามระดับของการทํ างานแลว ยังเปนการควบคุมตามประเภทของงานดวย 
อยางไรก็ตาม ลักษณะรวมของการทํ างานของคนตางดาวในสิงคโปร คือ การอิงระบบ                 
Pre Arranged  Job  ซ่ึงหมายถึง การที่นายจางและลูกจางไดทํ าการติดตอสมัครและตกลงรับทํ างาน
โดยมีสัญญาการจางงานกันแลว ซ่ึงสัญญาการจางงานนี้ถือเปนเอกสารสํ าคัญในการแสดง            
ตอเจาหนาทีผู่มอํี านาจตัง้แตขัน้ตอนของการเขาเมอืงและการออกใบอนญุาตท ํางาน ในขณะเดยีวกนั
ระบบการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวในสิงคโปร ยังควบคุมที่ตัวนายจาง กลาวคือ ผูที่
ประสงคจะจางงานคนตางดาวไมสามารถทํ าการจางงานคนตางดาวไดทุกคน เพราะ Immigration
Regulations จะอนญุาตใหเฉพาะนายจางทีไ่ดสถานภาพ sponsorship เทานัน้ทีท่ ําการวาจางคนตางดาวได
ซ่ึงการไดสถานภาพ sponsorship นัน้ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด คือ ตองเปน
บริษัทที่มีความมั่นคงแลว (well - established) เทานั้น โดยตองแสดงความรับผิดชอบตอการจางงาน
คนตางดาว ทั้งในแงของการพํ านักอยูในสิงคโปรและการเดินทางกลับภูมิลํ าเนาเดิมของคนตางดาว 
หรือในแงของการวางเงินมัดจํ า (Security Deposit) เปนจ ํานวนเงินตามที่กฎหมายกํ าหนด

ในสวนกระบวนการขอใบอนุญาตสํ าหรับ Employment Pass หรือ P Pass, Q Pass นั้น 
ตามกฎหมายสิงคโปร คนตางดาวนั้นจะตองผานกระบวนการหางาน เจรจาตกลงเกี่ยวกับลักษณะ
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การท ํางานและเงื่อนไขในการทํ างานและไดรับการเสนองานจากนายจาง ซ่ึงเมื่อคนตางดาวยอมรับ
ขอเสนอการจางงานของนายจางแลว ก็สามารถเขาสูขั้นตอนของการขอ Pass เพื่อการทํ างานได    
ซ่ึงเปนขั้นตอนสํ าคัญ เนื่องจากกฎหมายสิงคโปรกํ าหนดใหคนตางดาวตองไดรับ Pass เพื่อการ
ท ํางานกอน จึงจะสามารถทํ างานในสิงคโปรได

ในการเขาสูกระบวนการขอ Employment Pass หรือ P Pass, Q Pass ในระบบใหม   
เพือ่การทํ างานในสิงคโปรนั้น มีขั้นตอนสํ าคัญที่อาจกลาวได 7 ขั้นตอน คือ

- ขัน้ตอนที่ 1  การไดรับการเสนอจางงาน
กฎหมายสิงคโปรกํ าหนดใหตองมีผูสนับสนุนที่เปนบุคคลทองถ่ิน (local sponsor) 

ซ่ึงในทางปฏิบัติโดยทั่วไป ไดแก บริษัทที่ตองการจางงานคนตางดาวนั้น
- ขั้นตอนที่ 2  การขอใบสมัคร

หมายถึง Form 8 จ ํานวน 2 ฉบับ และ acknowledgement card จาก Employment 
Pass Department , Ministry of Manpower

- ขั้นตอนที่ 3  การสงใบสมัคร
หมายถึง การสงใบสมัครผานผูสนับสนุนทองถ่ิน โดยการกรอกรายละเอียดลงใน 

Form 8 ทั้ง 2 ฉบับ ซ่ึงตองกรอกทั้งตัวคนตางดาวที่ตองการสมัครและผูวาจาง ในทางปฏิบัติ     
หมายถึงตัวแทนที่ไดรับมอบอํ านาจจากบริษัทที่ตองการวาจางหรือสนับสนุนการเขามาทํ างาน 
พรอมประทับตราของบริษัทนั้น ทั้งนี้ตองกรอกรายละเอียดใน acknowledgement card ดวย        
เพื่อแนบไปพรอมกับ Form 8 ทัง้ 2 ฉบับนั้น โดยอาจสงทางไปรษณีย หรือใหตัวแทนที่ไดรับ    
มอบอํ านาจ ไปยื่นที่ Employment Pass Department , Ministry of Manpower ก็ได

- ขัน้ตอนที่ 4  รวบรวมเอกสารแนบอื่นๆ ที่จํ าเปน
เอกสารแนบอืน่ๆ ทีจ่ ําเปนนัน้ อาจแตกตางกนัไปส ําหรบัผูสมคัรแตละรายขึน้อยูกบั

สถานภาพของผูสมัครแตละราย ทั้งนี้ เอกสารแนบที่จํ าเปนสวนใหญ ไดแก
- หลักฐานการศึกษาของคนตางดาว (ผูสมัคร) 1 ฉบับ
- ใบรับรองจากนายจางคนกอน 1 ฉบับ
- ภาพถายขนาดทํ าพาสปอรต 2 ใบ (ถายไมเกิน 3 เดือน)
- สํ าเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (กรณีที่สมรสแลว)
- หลักฐานการศึกษาของคูสมรส หากคูสมรสนั้นเปนพลเมืองของสิงคโปร 

หรือเปนผูไดรับสถานภาพเปนผูมีถ่ินพํ านักถาวรในสิงคโปร หรือกํ าลังทํ างานอยูในสิงคโปร
- ในกรณทีี่คนตางดาว (ผูสมัคร) ตองการประกอบวิชาชีพ ตองแนบหนังสือ  

รับรองการสนับสนุนการทํ างาน (sponsorship letter) จากบริษัททองถ่ิน ซ่ึงตามกฎหมายสิงคโปร
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นัน้ก ําหนดใหตองเปนบริษัทที่มีความมั่นคงแลว (well - established) เทานั้น โดยในหนังสือรับรอง
ฉบับดังกลาวตองระบุความรับผิดชอบตอการพํ านักอยู ในสิงคโปรตลอดจนการเดินทางกลับ        
ภูมิลํ าเนาเดิมของคนตางดาว (ผูสมัคร) หรือมิฉะนั้นตองมีการวางมัดจํ า (Security Deposit)         
เปนจ ํานวนเงนิ 3,000 ดอลลารสิงคโปร 51 ตอคนตางดาว (ผูสมคัร) แตละรายในรปูของหนงัสอืค้ํ าประกนั
ของธนาคาร (Banker’s Guarantee)

- ในกรณีที่คนตางดาว (ผูสมัคร) เปนตัวแทนภูมิภาคของบริษัท (regional 
representative) ตองมีเอกสารเพิ่มเติมตอไปนี้ คือ

- จดหมายจาก Trade Development Board ระบุคํ าอนุมัติใหจัดตั้ง      
สํ านักงานตัวแทน (Representative Office)

- จดหมายจากสํ านักงานใหญของสํ านักงานตัวแทน (Representative’s
Office Headquarters) ระบุวัตถุประสงคของการสมัคร ระยะเวลาที่ผูสมัครไดรับมอบหมาย           
ใหด ําเนนิการ ภาระหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูสมคัรในส ํานกังานทีสิ่งคโปร และความรบัผิดชอบ
ของสํ  านักงานใหญต อการพํ  านักอยู ในสิงคโปรตลอดจนการเดินทางกลับภูมิลํ  าเนาเดิม                
ของคนตางดาว (ผูสมัคร) นั้น

- ขั้นตอนที่ 5  การสงใบสมัคร
หมายถึงการสง Form 8 ทั้ง 2 ฉบับ พรอม acknowledgement card และเอกสาร

แนบทั้งหมดไปยัง Employment Pass Department , Ministry of Manpower หรืออาจสงใบสมัคร
ผานตูรับใบสมัครที่เรียกวา Deposit Box ที่ Information Counter ซ่ึงตั้งอยูที่ช้ัน 1 ของตึก             
SIR Building ซ่ึงเปนที่ทํ าการของ Singapore Immigration & Registration

- ขั้นตอนที่ 6  การรับทราบผลการสมัคร
ทั้งคนตางดาว (ผูสมัคร) และบริษัทที่สนับสนุนการสมัครจะไดรับการแจงผล   

ของการสมัครภายใน 2 สัปดาหหลังการสมัคร ซ่ึงหากไมไดรับผลภายในระยะเวลาดังกลาว 
สามารถโทรศัพทติดตอสอบถามไดที่ Employment Pass Department โทร : (65) 297-5443

- ขัน้ตอนที่ 7  การจัดการที่จํ าเปน
เมื่อ Employment Pass หรือ P Pass, Q Pass ในระบบใหมนั้น ไดรับอนุมัติใหออก

แกคนตางดาวแลว คนงานตางดาวหรือนายจางหรือผูที่นายจางมอบอํ านาจใหดํ าเนินการแทน
สามารถมารับใบอนุญาตทํ างานนั้นไดภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันอนุมัติ โดยตองชํ าระ      

                                                       
51  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ

2548, 1 ดอลลารสิงคโปร เทากับ 23.78 บาท
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คาธรรมเนียมเปนเงิน 30 ดอลลารสิงคโปรตอป สํ าหรับ Employment Pass แตละใบตลอดเวลา          
ที่ Employment Pass นัน้มอีายุใชงานได ซ่ึงโดยทั่วไป Employment Pass มีอายุ 2 – 5 ป และ
สามารถตออายุไดถึง 3 ปในการตออายุแตละครั้ง นอกจากนี้หากตองขอวีซาดวย ก็ตองชํ าระ         
คาธรรมเนียมสํ าหรับวีซาเปนเงิน 20 ดอลลารสิงคโปรตอฉบับ ทั้งนี้หากไมมีการมารับภายใน   
ระยะเวลาที่กํ าหนด ถือวาใบอนุญาตดังกลาวไดรับการยกเลิก (Void)

สํ าหรับการออกใบอนุญาตทํ างานแกคนตางดาวในสวนของการทํ างานระดับทักษะฝมือ 
ระดบัวิชาชีพและบริหารจัดการนั้น อยูในความรับผิดชอบของ Employment Pass Department ใน
Ministry of Manpower โดยเกณฑการพิจารณานั้นแยกตามประเภทของ Pass วาเปน P Pass หรือ   
Q Pass โดย P Pass นั้น ออกใหกับคนตางดาวที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ ผูประกอบการ ผูลงทุน ซ่ึงมีอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต 3,500 ดอลลารสิงคโปรขึน้ไป ในขณะที่ Q Pass นั้นออกใหสํ าหรับคนตางดาวระดับฝมือ
และมีความชํ านาญเฉพาะดานที่เปนที่ตองการในระดับเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาของสิงคโปร
โดยมอัีตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานมากกวา 2,000 ดอลลารสิงคโปร

การรับใบอนุญาตทํ างานนั้น อาจเปนคนงานตางดาวรับเอง หรือนายจางหรือบุคคล      
ทีน่ายจางมอบอํ านาจใหเปนตัวแทนในการรับใบอนุญาตในนามของคนงานตางดาวก็ได

โดยทั่วไปอายุใบอนุญาตของ P Pass และ Q Pass มีอายุ 2 – 5 ป และสามารถตออายุได
ถึง 3 ปในการตออายุแตละครั้ง โดยอาศัยแบบฟอรมซ่ึงตองยื่นประมาณ 2 เดือนกอนที่ใบอนุญาต
ทํ างานที่มีอยูหมดอายุลง พรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานการศึกษาของคนตางดาว  
และหนังสือรับรองการทํ างานในอดีต ในกรณีที่ไมไดยื่นตอเจาหนาที่ในการสมัครครั้งกอนนั้น    
ทัง้นีก้ารพจิารณาจะตองพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยใชระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห

นอกจากนี้ใบอนญุาตท ํางานประเภท P Pass และ Q Pass กฎหมายก ําหนดใหผูถือใบอนญุาต
ทํ างานและนายจางของคนตางดาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตทั้งหมด การใช   
ใบอนญุาตท ํางานของคนตางดาวนั้น จะใชไดเฉพาะตามที่ระบุไวในใบอนุญาตทํ างานที่คนตางดาว
แตละคนไดรับ เวนแต Controller of Employment จะระงับหรือยกเลิกตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้      
ใบอนญุาตท ํางานของคนตางดาวนัน้ใชไดเฉพาะกบัคนตางดาวทีไ่ดรับเทานัน้และไมสามารถโอนได
โดยคนตางดาวแตละคนตองเกบ็ใบอนญุาตการท ํางานของตนไวกบัตวัและพรอมใหเจาหนาที่ของรัฐ
(Employment Inspector) ตรวจสอบไดตลอดเวลา
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนายจาง สํ าหรับผูถือ P Pass และ Q Pass ตองยื่นใบสมัครขอ       
P Pass และ Q Pass ใหม ซ่ึงการพิจารณาอนุมัติจะพิจารณาเปนกรณีไป ทั้งนี้การยื่นขอใบอนุญาต
ทํ างานใหมในกรณีที่เปลี่ยนนายจางจะกระทํ าไดตอเมื่อผูสมัครไดทํ าการยกเลิกใบอนุญาตทํ างาน
ฉบับเดิมแลวเทานั้น สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตํ าแหนงหนาที่ในการทํ างานโดยไมได  
เปล่ียนนายจางนั้น ตองมีหนังสือจากนายจางแจงตอ Employment Pass Department เกี่ยวกับ       
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยระบุรายละเอียดของงานใหมดวย นอกจากนี้ในกรณีที่ตองยายไป
ทํ  างานในบริษัทลูก  บริษัทผู จ างงานตองทํ  าหนังสือร องขอการโอนย ายคนตางด าวนั้น                    
ตอ Employment Pass Department โดยแนบพาสปอรตและเอกสารที่เรียกวา  ROCAB  Information  
Printout  สํ าหรับบริษัทลูกไปพรอมหนังสือดวย ซ่ึงทางการจะพิจารณาเปนรายๆ ไป

เมื่อใบอนุญาตทํ างานหมดอายุลง ในกรณีของผูถือ P Pass และ Q Pass นัน้ กฎหมาย
กํ าหนดใหตองทํ าการยกเลิกใบอนุญาตทํ างานเมื่อการจางงานยุติลง และสงผลใหคนตางดาวนั้น
ตองเดนิทางออกนอกประเทศ มฉิะนัน้จะตองมสีถานภาพของการอาศยัอยูในสงิคโปรอยางผดิกฎหมาย
เวนแตคนตางดาวนั้นไดรับสิทธิใหอาศัยอยูตอไดตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
(Immigration Act) หรือระเบยีบวาดวยการเขาเมือง (Immigration Regulations)

ในการยกเลิกใบอนุญาตทํ างานเมื่อหมดอายุนั้น ตัวคนตางดาวเอง หรือนายจางหรือ    
ตัวแทนของนายจางที่ไดรับมอบอํ านาจสามารถทํ าการขอยกเลิกใบอนุญาตทํ างานนั้นไดที่ 
Employment Pass Department โดยตองนํ าเอกสารดังนี้ไปดวย คือ หนังสือจากนายจางรองขอให  
ทํ าการยกเลิกใบอนุญาตการทํ างานของคนตางดาว , เอกสารการเดินทางที่ถูกตอง และ 
Disembarkation / Embarkation card (green card) , Disembarkation / Embarkation card Form 
(IMM 27) ทีก่รอกรายละเอียดเรียบรอยแลว

การจางงานคนตางดาวในระดับที่ไดรับ P Pass และ Q Pass อยูภายใต Immigration
Regulations ซ่ึงไมมบีทบัญญัติใหนายจางตองเสียภาษีการจางงาน (Levy) ดังเชนกรณีของ R Pass 
แตผูถือใบอนญุาตท ํางานยงัคงตองเสยีภาษรีายได (Income Tax) ใหแกทางการ เวนแตหากการจางงาน
นัน้เปนเพยีงระยะสั้น (ไมเกิน 60 วัน) หรืออยูภายใต Avoidance of Double Taxation Agreement 
ระหวางสิงคโปรกับประเทศตนทางของคนตางดาวนั้น หรือเปนผูที่ไดรับสถานภาพใหเปนผูมีถ่ิน  
ที่อยูในสงิคโปร คนตางดาวนั้นยอมไดรับการยกเวนเสียภาษีรายไดตามกฎหมายสิงคโปร ทั้งนี้หาก
คนตางดาวนั้นมีระยะเวลาการจางงานตั้งแต 60 วัน แตไมเกิน 183 วนั จะเสียภาษีรายไดในอัตรา
รอยละ 15 หรืออาจเทากับอัตราที่พลเมืองของสิงคโปรตองเสียภาษีรายได คือระหวางรอยละ 2 – 28 
แลวแตวาอัตราใดสูงกวา
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3.3.2 กฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาว ไดแก พระราชบัญญัติการทํ างาน
ของ คนตางดาว (ตอนที่ 91 เอ) (Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91A)) สํ าหรับ
กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ตราขึ้นในป 1990 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1991 โดย
เปนกฎหมายที่ควบคุมนายจางและการทํ างานของคนตางดาวในระดับที่เรียกวา “คนงานตางดาว”
(Foreign Workers) โดยเฉพาะเทานั้น ซ่ึง Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91A) 
Section 2 ใหคํ าจํ ากัดความวา หมายถึง บุคคลใดๆ ก็ตามที่ไมใชพลเมืองของสิงคโปร ซ่ึงแสวงหา
งานท ํากบันายจาง หรือไดรับการเสนอจางงานจากนายจาง ดวยเงนิเดอืนไมเกนิ 1,500 ดอลลารสิงคโปร
หรือในอัตราอื่นๆ ซ่ึง Ministry of Manpower อาจก ําหนดเปนครั้งคราว และประกาศไวในราชกิจจา
นุเบกษา (Gazette) ซ่ึงเมือ่พจิารณาประกอบกับหลักเกณฑในการพิจารณาออก Pass ขางตน จะเห็น
ไดวา Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91A) เปนกฎหมายที่เปนเครื่องมือเพิ่มเติมใน
การควบคุมการจางงานของคนงานตางดาวในระดับกึ่งฝมือและไรฝมือโดยเฉพาะ โดยสาระสํ าคัญ
ของการควบคุมนั้น เนนทีก่ารควบคุมทั้งนายจางและคนงานตางดาว

อนึง่ นบัตัง้แตวนัที ่3 พฤษภาคม 1999 เปนตนไป Ministry of Manpower ไดออกใบอนญุาต
ทํ างานแกคนงานตางดาวในรูปแบบใหม ซ่ึงสามารถเปนไดทั้งใบอนุญาตทํ างานImmigration
Disembarkation / Embarkation card และ Visit Pass ในบตัรใบเดียวกัน เพื่อใหสามารถควบคุมการ
ท ํางานของคนตางดาวและการพกัอาศยัอยูในประเทศสงิคโปรของคนตางดาวตลอดจนความปลอดภยั
ไดเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยในใบอนุญาตทํ างานนั้นจะปรากฏทั้งภาพถายและลายพิมพนิ้วมือของคนงาน
ตางดาวดวย

ทั้งนี้ใน Section 5 ของ Employment of Foreign Workers Act  (Chapter 91A) ได
บญัญตัอิยางชัดเจนเกี่ยวกับการหามการจางงานคนงานตางดาวซึ่งปราศจาก Work Permit (หรือ) 
R1,R2 Pass ในระบบใหม) ดังนี้ คือ

(1) หามบุคคลใดๆ ทํ าการวาจางคนงานตางดาว เวนแตคนงานตางดาวนั้นไดรับ    
Work Permit (หรือ R1 , R2 Pass ในระบบใหม) ที่ถูกตอง ซ่ึงอนุญาตใหคนงานตางดาวนั้นทํ างาน
ใหกับนายจางผูนั้น

(2) หามคนงานตางดาวทํ างานใหแกนายจางโดยปราศจาก Work Permit (หรือ R1 ,     
R2 Pass ในระบบใหม) ที่ถูกตอง

(3) หามบุคคลใดทํ าการวาจางคนงานตางดาวในลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่ระบุ   
เปนเงื่อนไขไวใน Work Permit Pass (หรือ R1 , R2 Pass ในระบบใหม)
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 อยางไรก็ตามยงัมีบทบัญญัติควบคุมผูครอบครองสถานที่ทํ างานดวย โดย Section 6A
ไดกํ าหนดหามผูครอบครองสถานที่ทํ างานซึ่งควบคุมการเขาไปในสถานที่ทํ างานทํ าการอนุญาต
ใหคนตางดาวที่ไมมี Work Permit เขาไปในสถานที่ทํ างานนั้นหรืออยูในสถานที่ทํ างานนั้น

นอกจากการควบคุมการจางงานและการทํ างานของคนตางดาวซึ่งเปนเรื่องที่อยูภายใต
สัญญาการจางงาน (contract of service) แลว Employment of  Foreign Workers Act            
(Chapter 91A) ยังควบคุมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสวนตัวซ่ึงไมมีสัญญาการจางงานดวย          
ดังปรากฏในบทบัญญัติของ Employment of  Foreign Workers Act , Section 10 ที่วา          
Ministry of Manpower อาจกํ าหนดหามบุคคลใดซึ่งไมใชพลเมืองของสิงคโปรและไมไดรับ      
การจางงานภายใตสัญญาการจางงาน (contract of service) จากการประกอบการคา ทํ าอาชีพ      
หรือกิจกรรมใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรายได โดยประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เวนแตผูนั้นไดรับ   
ใบอนุญาตทํ างานเพื่อการทํ างานดังกลาว

นอกจาก Employment Pass และ Work Permit Pass (หรือ P Pass, Q Pass และ R Pass
ในระบบใหม) แลว ยังมี  Professional  Visit  Pass  ดวย  ซ่ึงเปนใบอนุญาตทํ างานเฉพาะสํ าหรับ 
คนตางดาวที่ไดรับมอบหมายงานในระดับวิชาชีพระยะสั้นในสิงคโปรตอไปนี้ คือ

1)  เพือ่ดํ าเนินหรือเขารวมในการประชุม (conference , seminars , workshops) หรือ 
การชุมนุมทางเชือ้ชาติ ศาสนา กิจกรรมเฉพาะ หรือที่มีลักษณะในทางการเมือง

2) เปนนักหนังสือพิมพหรือผูส่ือขาว หรืออยูในคณะทํ างานของผูส่ือขาว เพื่อทํ าการ 
รายงานขาวหรือเขียนเรื่องราวในสิงคโปร

3) เปนผูทํ างานทางศาสนา (religious worker) เพือ่กลาวปาฐกถาในทางศาสนาหรือ      
ทีเ่กี่ยวของกับศาสนา

4)   เปนศิลปนที่จะมาแสดงในไนทคลับ สถานบันเทิงตางๆ
โดยมอีงคกรทางดานวิชาชีพเปนอีกกลไกหนึ่งในการควบคุมการทํ างานของคนตางดาว

เนื่องจากการประกอบวิชาชีพบางวิชาชีพในสิงคโปรเปนเรื่องที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย กลาวคือ 
คนตางดาวที่ประสงคจะประกอบวิชาชีพในสิงคโปร จํ าเปนตองติดตอและจดทะเบียนกับองคกร   
ที่กํ ากับดูแลวิชาชีพบางวิชาชีพนั้นๆโดยเฉพาะดวย ซ่ึงอาจมีกฎระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ          
หรือประสบการณ ตลอดจนขอกํ าหนดในเรื่องการจดทะเบียนที่แตกตางกันออกไป

ลักษณะการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวในสิงคโปร มิไดมีลักษณะของการ
ก ําหนดประเภทงานวา งานใดอนุญาตใหคนตางดาวทํ าไดหรืองานใดที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวทํ า 
ไมวาจะเปนคนตางดาวในระดบังานหรอืทกัษะฝมอืระดบัใด แตโดยลักษณะการควบคมุของสงิคโปร
นัน้ใหอยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ผูมีอํ านาจในกระทรวง Ministry of Manpower เปนสํ าคัญ
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สํ าหรับกระบวนการขอใบสมัครสํ าหรับ Work Permit Pass หรือ R Pass ตามกฎหมาย  
สิงคโปรนั้น ตาม Employment of Foreign Workers Act, Section 7 บญัญัติใหการขอใบอนุญาต  
การทํ างานประเภท Work Permit Pass (หรือ R1 Pass และ R2 Pass ในระบบใหม) ของคนงาน    
ตางดาวนั้น ตองยืน่ตอ Controller of  Work Permit

ทัง้นีก้ารสมคัรขอใบอนญุาตท ํางานประเภทนี ้ สามารถกระท ําผานทางระบบอเิลคทรอนคิ
ทีเ่รียกวา LABOURNET ใน website ของ Ministry of Manpower โดยบริษัทหรือ employment 
agencies ทีอ่ยูในระบบเครือขายทางอิเลคทรอนิคเชื่อมโยงกับ Ministry of Manpower สามารถสง
ใบสมัครผานระบบที่เรียกวา EASY (Electronic Application System) ของ LABOURNET หรือทาง
ไปรษณีย หรือทาง Quick Deposit Box โดยนบัตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 1998 เปนตนไป ไมสามารถ
ยืน่ใบสมัครดวยตนเองที่กระทรวงฯ ไดอีกตอไป ซ่ึงมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ

- ขัน้ตอนที่ 1  การไดรับการเสนอจางงาน
- ขัน้ตอนที่ 2  การขอและกรอกใบสมัคร

 เปนการกระทํ าโดยนายจาง หรือ employment agencies ซ่ึงจะตอง    
ไดรับรหัสเลขหมายสํ าหรับการสมัครที่เรียกวา application account และ password เปนของตนเอง
กอน ตามแบบฟอรมที่สามารถกรอกไดทางระบบอิเลคทรอนิค

- ขัน้ตอนที่ 3   การตรวจสุขภาพ
 คนงานตางดาวตองผานการตรวจสุขภาพและไดรับเอกสารรับรอง    

การตรวจสุขภาพจากแพทยซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายสิงคโปร
- ขั้นตอนที่ 4   การสงใบสมัคร

 หมายถึงการสงใบสมัครพรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของไปยัง         
Work Permit Department , Ministry of Manpower เพื่อรับรองเอกสาร ซ่ึงเมื่อไดรับการรับรองแลว
คนงานตางดาวจะไดรับ  notification letter  สํ าหรับรายงานตัวตอ  Work Permit Services Center 
(WPSC)

กระบวนการขอใบสมัครสํ าหรับ Professional  Visit  Pass  มขีั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ
- ขัน้ตอนที่ 1 การไดรับการเสนอจางงานหรือการสนับสนุนจากผูสนับสนุนทองถ่ิน

กฎหมายสงิคโปรก ําหนดใหตองมผูีสนบัสนนุทองถ่ิน ดงันัน้การมาท ํางานในสงิคโปร
จะตองไดรับการเสนองานหรือการสนับสนุนจากผูสนับสนุนทองถ่ินกอนซึ่งกฎหมายสิงคโปร
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กํ าหนดใหตองเปนองคกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสิงคโปรเทานั้น ทั้งนี้ในกรณีของศิลปน 
(performing artists) ผูสนับสนุนทองถ่ิน หมายถึง นายจาง

- ขัน้ตอนที่ 2  การขอและการกรอกใบสมัคร
หมายถึง Form 14 โดยขอไดจาก Information/Queue Ticket Counter,SIR Building

- ขั้นตอนที่ 3  การสงใบสมัคร
หมายถึง การสงใบสมัครผานผูสนับสนุนทองถ่ิน โดยการสง Form 14 ที่กรอก  

รายละเอียดแลวไปยัง Visitor Service Center, SIR Building หรือสงผานตูรับใบสมัคร (Deposit 
Box) ที่ SIR Building หรือสงผานทางระบบอิเลคทรอนิค (On-line)

- ขั้นตอนที่ 4  การทราบผลการสมัคร
การพจิารณาใชเวลา 4 สัปดาห ซ่ึงหลังจากทีก่ารสมคัรขอรบั Professional Visit Pass

ไดรับการอนุมัติแลว ผูสมัครและผูสนับสนุนทองถ่ินจะไดรับการแจงผลการสมัครทางไปรษณีย 
หรืออาจสอบถามไดทางโทรศัพทที่ (65) 391-6100

- ขัน้ตอนที่ 5  การจัดการที่จํ าเปน (การชํ าระคาธรรมเนียม)
หลังจากทีก่ารรบัสมคัรขอรบั Professional Visit Pass ไดรับการอนมุตัแิลว ผูสมคัร

ตองช ําระคาธรรมเนียม ซ่ึงมีอัตราตางกันออกไปแลวแตระยะเวลาของใบอนุญาต กลาวคือ ถาระยะ
เวลาของใบอนุญาตทํ างานนอยกวา 3 เดือน ตองเสียคาธรรมเนียม 50 ดอลลารสิงคโปร แตถาระยะ
เวลาของใบอนุญาตทํ างาน 3 เดือน ตองเสียคาธรรมเนียม 100 ดอลลารสิงคโปร นอกจากนี้ในกรณี
ศิลปน (performing artists) ตองมี security bond และเงินวางมัดจํ า จํ านวน 3,000 ดอลลารสิงคโปร 
ในรูปของ Cashier’s Order สํ าหรับผูสมัครแตละราย ทั้งนี้รายละเอียดของการสมัครยอมแตกตางไป
ตามประเภทของงาน

สํ าหรบัการออกใบอนญุาตท ํางานแกคนตางดาวนัน้ เปนอ ํานาจของ Ministry of Manpower
แตตองแยกพิจารณาวาเปนการทํ างานในระดับใด กลาวคือ การทํ างานในระดับกึ่งฝมือและไรฝมือ
นัน้อยูในความรับผิดชอบของ Work Permit Pass Department ใน Ministry of Manpower โดย
เกณฑการพิจารณาในสวนของ R Pass นัน้จะออกใหแกคนงานตางดาวระดับกึ่งฝมือและไรฝมือที่มี
อัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานเทากับหรือนอยกวา 2,000 ดอลลารสิงคโปร ประกอบกับเกณฑทั่วไป 
(General Criteria) ซ่ึงเนนถึงเหตุผลของการจางงานและเปนงานที่ทองถ่ินขาดแคลนอยางแทจริง 
นอกจากนี้งานวิชาชีพบางอยางยังมีเกณฑเพิ่มเติมเกณฑทั่วไปดวย เชน ดานบัญชี ดานกฎหมาย 
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการจดทะเบียน        
การประกอบวิชาชีพ ซ่ึงวิชาชีพ  แตละประเภทมีกฎหมายรองรับและกํ าหนดเงื่อนไขแตกตางกัน
ออกไป ทั้งนี้การออกใบอนุญาตทํ างานระดับคนงานตางดาวไรฝมือและกึ่งฝมือนั้น   เมือ่ Controller 
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of Work Permit ไดรับใบสมัครขอใบอนุญาตทํ างานสํ าหรับคนงานตางดาวแลว ก็จะทํ าการ
พิจารณาใบสมัครและอาจออกใบอนุญาตทํ างานประเภทดังกลาวในนามของคนงานตางดาวนั้นโดย
ระบเุงือ่นไขหรือไมก็ได หรือจะปฏิเสธการออกใบอนุญาตการทํ างานนั้นก็ได ตามที่ Employment 
of Foreign Workers Act, Section 7 (2) บัญญัติไว ทัง้นี้ Controller of Work Permit อาจทํ าการ
เปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเงื่อนไขของใบอนุญาตนั้น หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใหมไดตลอดเวลา
อีกทัง้ยงัอาจเปลี่ยนแปลง ระงับใชช่ัวคราว หรือยกเลิกใบอนุญาตทํ างานนั้นก็ได

Ministry of Manpower จะแจงผลการพิจารณาออกใบอนุญาตทํ างานใหคนตางดาว   
และนายจางรับทราบ โดยมีระยะเวลาที่แตกตางกันไปแลวแตชองทางของการยื่นใบสมัครดังนี้

- ยืน่ใบสมคัรทาง LABOURNET (EASY) จะแจงผลการสมัครในวันทํ าการถัดไป
- ยืน่ใบสมัครทาง Internet จะแจงผลการสมัครใน 3 วันทํ าการ
- ยืน่ใบสมัครทาง Deposit Box / ไปรษณีย จะแจงผลการสมัครใน 7 วันทํ าการ
อนึง่ ใบอนญุาตทํ างานสํ าหรับคนตางดาวนั้น จะออกใหหลังจากที่คนงานตางดาวไดไป  

ท ําการจดทะเบยีนคนงานตางดาวที ่Work Permit Services Center แลว 7 วนั โดยในการจดทะเบยีนนัน้
คนงานตางดาวตองมีเอกสารตอไปนี้ คือ notification letter จาก Work Permit Department,        
ภาพถาย 2 ใบ และพาสปอรต ซ่ึงคนงานตางดาวจะตองพิมพลายนิ้วมือลงใน R Pass ดวย              
ทั้งนี้ notification letter ถือวาเปนเพียงใบอนุญาตทํ างานชั่วคราวเทานั้น ในขณะที่ R Pass              
คอืใบอนุญาตทํ างานที่แทจริง

การรับใบอนุญาตทํ างานนั้น อาจเปนคนงานตางดาวรับเอง หรือนายจางหรือบุคคล      
ที่นายจางมอบอํ านาจใหเปนตัวแทนในการรับใบอนุญาตในนามของคนงานตางดาวก็ได ซ่ึงกรณี
ใบอนุญาต R Pass นั้น มีอายุ 2 ป เมื่อหมดอายุแลว ตองทํ าการยกเลิกใบอนุญาตนั้นเสมอ            
โดยนายจางหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํ านาจเปนผูดํ าเนินการขอยกเลิกพรอมแนบเอกสารตอไปนี้
ดวย คือ พาสปอรตของคนงานตางดาว , ใบอนุญาตทํ างานของคนงานตางดาว , หนังสือจากนายจาง      
ทีร่องขอใหทํ าการยกเลิกใบอนุญาตทํ างานของคนงานตางดาว , ตั๋วเดินทางที่ไดรับการยืนยันแลว 
สํ าหรับการเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปรภายใน 7 วัน นับแตวันที่ยกเลิกใบอนุญาตทํ างาน    
แกคนงานตางดาว และหนังสือมอบอํ านาจจากนายจางในกรณีที่สงตัวแทนมาดํ าเนินการยกเลิก    
ซ่ึงระบุช่ือตัวแทน ใบทะเบียนการทํ างานหรือพาสปอรตของตัวแทนนั้น พรอมตราประทับ        
ของบริษัท

สํ าหรับ Professional Visit Pass นั้น อายุใบอนุญาตจะแตกตางไปตามประเภทของงาน 
เชน ผูกลาวปาฐกถา ผูบรรยาย ผูแสดงสินคา นักหนังสือพิมพ นั้น ใบอนุญาตมีอายุสูงสุด 1 เดือน
สวนศิลปน (performing artists) อาจไดรับใบอนุญาตทํ างานอายุสูงสุด 3 เดือน หากผูถือ 
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Professional Visit Pass นัน้ ท ํางานเสร็จกอนใบอนุญาตหมดอายุ คนตางดาวนั้นตองนํ าใบอนุญาต
สงคนืทางการภายใน 7 วนั นบัแตวนัสิน้สดุการท ํางานทีไ่ดรับมอบหมาย เพือ่ท ําการยกเลกิใบอนญุาตนัน้
โดยตองมีเอกสารตางๆ ประกอบดวย ดังนี้ คือ หนังสือจากผูสนับสนุนทองถ่ิน  แสดงความตองการ
ใหทางการยกเลกิใบอนญุาตท ํางานนัน้ , เอกสารการเดนิทางของคนตางดาว และ D/E Card (green card)
ถามี และ Form IMM 27 ที่ไดกรอกรายละเอียดและลงนามแลว ทั้งนี้ ในกรณีของศิลปน 
(performing artists) ไมจ ําเปนตองนํ าสงใบอนุญาตทํ างานคืนทางการ

สวนการตออายุใบอนุญาตกรณีของ R Pass นัน้ จะกระทํ าไดเฉพาะทางการใหสิทธิ    
ในการตออายุใบอนุญาตไดเทานั้น โดยทางการจะสงใบแจงการตออายุใบอนุญาตการทํ างาน         
(renewal notice) ไปยงันายจางหรือบริษัทที่ทํ าการวาจางอยางนอย 5 วัน กอนวันที่ใบอนุญาตทํ างาน
นั้นหมดอายุ และตองเปนไปตามขอกํ าหนดที่ทางการสิงคโปรไดวางไว โดยขอกํ าหนดนั้น           
จะปรากฏอยูดานหลังของ Renewal Notice ที่ Work Permit Department สงใหนายจางอยางนอย     
5 วัน กอนทีใ่บอนุญาตทํ างานนั้นหมดอายุ ในการตออายุใบอนุญาตทํ างานสํ าหรับคนตางดาวนั้น 
สามารถกระทํ าไดภายใน 7 วันกอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ทั้งนี้นายจางสามารถยื่นขอตออายุ    
ใบอนุญาตการทํ างานของคนงานตางดาวไดกอนกํ าหนดหรือแมแตหลังกํ าหนดก็ได ซ่ึงหากเปน
กรณีดังกลาว นายจางตองมีหนังสือรองขอพรอมระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงวันทํ าการตออายุ
ใบอนุญาตการทํ างานของคนงานตางดาวพรอมกับการเสนอกํ าหนดเวลาที่ต องการตออายุ             
ใบอนุญาตนั้นตอทางการดวย

ทั้งนี้กฎหมายสงิคโปรกํ าหนดใหนายจางตองไปยื่นเอกสารตางๆ เพื่อให Work Permit 
Department ท ําการรบัรองเอกสารกอน โดยทีค่นงานตางดาวไมตองไปปรากฏตวัดวยกไ็ด ซ่ึงเอกสาร
ทีน่ายจางตองเตรียมเพื่อให Work Permit Department ทํ าการรับรองนั้น ไดแก แบบฟอรมการขอ
ตออายุใบอนุญาตการทํ างานของคนงานตางดาวที่ไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว, แบบฟอรม
การสมัครขอ Pass ที่ไดกรอกรายละเอียดแลว , พาสปอรตของคนงานตางดาว ซ่ึงยงัมีอายุใชงานได
ในระยะเวลาอยางนอย 7 เดือน , ใบอนุญาตทํ างานของคนงานตางดาวฉบับที่ใชอยู , แบบฟอรม 
Security Bond ซ่ึงกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว พรอมเงินจํ านวน   5,000 ดอลลารสิงคโปร ในรูป
ของ Banker’s guarantee หรือ insurance guarantee หรือเงินสด หรือเช็คส่ังจายตอ Controller of 
Immigration , หนงัสอืมอบอ ํานาจจากนายจางในกรณีที่สงตัวแทนมาดํ าเนินการแทน

เมื่อไดทํ าการรับรองแลว คนงานตางดาวจึงจะไดรับ notification letter สํ าหรับ          
รายงานตัวตอ Work Permit Services Center ภายใน 7 วัน เพื่อใหถายภาพและพิมพลายนิ้วมือ    
หลังจากนั้น 7 วัน จึงสามารถรับ R Pass ไดที่ Work Permit Services Center
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คนงานตางดาวซึ่งถือใบอนุญาตทํ างานประเภท R Pass นั้นเมือ่ถึงกํ าหนดวันสุดทาย 
ของการจางงาน คนงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํ างานแลว ตองมอบใบอนุญาตทํ างานนั้นใหแก
นายจางของตนในวนัสดุทายของการจางงานนัน้ ซ่ึงนายจางจะตองน ําใบอนญุาตท ํางานนัน้ สงมอบคนื
ตอ Controller of Employment ภายใน 7 วนันบัจากวนัทีค่นงานตางดาวไดมอบใหแกตนในวนัสดุทาย
ของการจางงานตามบทบัญญัติของ Employment of Foreign Workers Act, Section 13

ในกรณทีี่มีการทํ าใบอนุญาตการทํ างานสูญหาย Employment of Foreign Workers Act, 
Section 14 บญัญตัใิหมกีารรายงานตอ Controller of Employment ภายใน 7 วนันบัแตวนัทีใ่บอนญุาต
ท ํางานนัน้สูญหาย เพื่อ Controller of Employment จะไดทํ าการออกใบอนุญาตทํ างานฉบับใหมให 
อนึง่ผูทีต่องดํ าเนินการรายงานเกี่ยวกับการสูญหายของใบอนุญาตทํ างานนั้น อาจเปนคนตางดาวเอง
หรือนายจางก็ได นอกจากนี้บทบัญญัติดังกลาวยังใชบังคับกรณีที่ใบอนุญาตเกิดการชํ ารุดดวยซ่ึงใน
การออกใบอนญุาตท ํางานฉบบัใหมนัน้ จะตองเสยีคาธรรมเนยีมดวย อยางไรกต็าม หากพบใบอนญุาต
ทีสู่ญหายภายหลงัทีไ่ดแจงหายแลว และยงัไมไดมกีารออกใบอนญุาตท ํางานฉบบัใหมให คนตางดาว
หรือนายจางแลวแตกรณี อาจใชใบอนุญาตทํ างานนั้นไดตอไป แตหากมีการออกใบอนุญาตทํ างาน
ฉบบัใหมแลว จะตองดํ าเนินการคืนใบอนุญาตทํ างาน ทีพ่บนั้นตอทางการเพื่อทํ าการยกเลิก

ตามบทบัญญัติ Employment of Foreign Workers Act, Section 9 นั้น หาก Controller of 
Employment ระงบัหรือยกเลกิใบอนญุาตท ํางานแกคนตางดาว ให Controller of Employment แจงแก
นายจางของคนงานตางดาว และใหนายจางของคนงานตางดาวนั้นยุติการจางงานภายใน 7 วัน    
หลังจากนัน้นายจางตองคืนใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาวตอ Controller of Employment ภายใน 
7 วนั หากนายจางฝาฝน ถือวามีความผดิ นอกจากนี้คนงานตางดาวตองเดินทางออกนอกสิงคโปร
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ใบอนุญาตการทํ างานของคนตางดาวนั้นถูกยกเลิก

ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่อยู Employment of Foreign Workers Act, Section 17 
บญัญตัใิหนายจางตองแจงตอ Controller of Employment เปนลายลักษณอักษรภายใน 14 วัน นับแต
มีการเปลี่ยนแปลง

ในการจางงานคนตางดาวในระดับที่เรียกวา คนงาน หรือ foreign workers ภายใต 
Employment of Foreign Workers Act กฎหมายกํ าหนดใหนายจางตองปฏิบัติตามขอกํ าหนด      
เพิม่เตมิอกี 2 ประการ คือ การจางงานคนงานตางดาวตามจํ านวนที่ทางการอนุมัติใหทํ าการจางงาน
คนงานตางดาวได ซ่ึงเปนจํ านวนที่คํ านวณตามจํ านวนคนงานทองถ่ินที่มีอยู  หรือที่เรียกวา 
Dependency Level และตองเสียภาษีการจางงานคนงานตางดาว (Levy) แกรัฐ ตามระบบที่เรียกวา 
foreign workers levy scheme อันเปนสวนสํ าคัญที่เพิ่มเติมในระบบการบริหารจัดการควบคุม     
การทํ างานของคนตางดาวและนายจางดวย มาตรการดังกลาวนี้ใชกับคนตางดาวในระดับกึ่งฝมือ
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และไรฝมือเทานั้น ทั้งนี้การทีป่ระเทศสงิคโปรใชนโยบายเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมกเ็พือ่ควบคมุจํ านวน
แรงงานตางดาวไมใหมีมากเกินไป ประกอบกับมีการกํ าหนดโควตาเปนสัดสวนวานายจางตองจาง
แรงงานทองถ่ิน (ชาวสิงคโปร) ดวย ซ่ึงหากปลอยใหมีแรงงานตางดาวเปนจํ านวนมาก ก็จะทํ าให   
ผูประกอบการสิงคโปรคุนเคยกบัการประกอบธรุกจิทีพ่ึง่พาแรงงานมากเกนิไป จนขาดความสนใจ  
ที่จะปรับตัวนํ าเทคโนโลยีมาใชในการผลิต ซ่ึงหากเกิดวิกฤตการณขาดแคลนแรงงานตางดาวขึ้น
อยางกระทันหัน จะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจของสิงคโปรอยางมาก ทั้งจะขาดการปรับตัวใหมี
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นทั่วโลก นอกจากนี้ยังเกรงวาแรงงาน
ตางดาวจะกอใหเกิดปญหาทางสังคมบางดานมากขึ้น เชน ปญหาอาชญากรรม เปนตน

สํ าหรับมาตรการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวของสิงคโปรนั้น มีดังนี้ คือ
1.    การก ําหนดสัดสวนจํ านวนแรงงานชาวสิงคโปรตอแรงงานตางดาว

เหตทุีต่องกํ าหนดสัดสวนจํ านวนแรงงานชาวสิงคโปรตอแรงงานตางดาวนั้น ก็เพื่อ
บงัคบัใหนายจางจางแรงงานทองถ่ินชาวสงิคโปร เพือ่สงเสรมิใหมกีารจางงานในประเทศ และไมให
มสัีดสวนของแรงงานตางดาวในธรุกจิแตละประเภทมากจนเกนิไป อยางไรกด็ ี การขาดแคลนแรงงาน
อยางมากในบางสาขาอาชีพ เชน การกอสราง หรือโรงงาน เปนตน ไดทํ าใหรัฐบาลสงิคโปรยอม
ปรบัสดัสวนใหมกีารจางแรงงานตางดาวเพิม่ขึน้ตามความจ ําเปนของสถานการณเชนกัน

สดัสวนของแรงงานทองถิ่นชาวสิงคโปรตอแรงงานตางดาว มีดังนี้
- การกอสราง 1 ตอ 5
- การบริการ 3 ตอ 1
- อุสาหกรรม 1 ตอ 1
- การตอเรือซอมเรือ 1 ตอ 3

                                               - โรงงาน                                     60 ตอ 40
-งานประมง/ทะเล 1 ตอ 3

2.    การเก็บคาธรรมเนียมการจางงาน (Levy)
สํ าหรับคาธรรมเนียมการจางงานนี้ เปนคาใชจายที่ทางรัฐเก็บจากนายจางในกรณีที่

ตองการจะจางแรงงานตางดาว เพื่อเปนมาตรการยับยั้งไมใหมีการจางแรงงานตางดาวอยางฟุมเฟอย 
และเพื่อเปนมาตรการทางออมที่จะควบคุมไมใหมีการจางแรงงานตางดาวในอัตราคาจางที่ตํ่ า      
จนเกินไปอันจะสงผลกระทบตอคาจางขั้นตํ่ าของแรงงานทองถ่ินชาวสิงคโปร ซ่ึงนายจางมีหนาที่
จายคาธรรมเนียมนี้รายเดือนสํ าหรับแรงงานตางดาวแตละคน อัตราคาธรรมเนียมขึ้นอยูกับประเภท
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ของงานและคณุสมบตัขิองงาน ถาไมจายคาธรรมเนยีมภายใน 14 วนัหลังสิน้เดอืน จะตองเสยีดอกเบีย้
รอยละ 2 หรือ 5 ดอลลารสิงคโปร โดยมอัีตราคาธรรมเนยีมตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2542 เฉพาะแรงงาน
ตางดาวประเภทไรฝมือ เปนดังนี้

ประเภท ดอลลารสิงคโปรตอคนตอเดือน หรือ ดอลลารสิงคโปรตอคนตอวัน
แรงงานกอสราง 470 16
แรงงานดูแลรักษา 350 12
แรงงานตัดหญา 350 12
แรงงานทํ างานบาน 345 12
แรงงานประมง/ทะเล 295 10
แรงงานโรงงาน 240 8

สวนคาธรรมเนียมของแรงงานประเภทมีฝมือจะตํ่ ากวามาก เพียงเดือนละ 30 ดอลลาร
สิงคโปร หรือวนัละ 1 ดอลลารสิงคโปร เพราะรฐัสนบัสนนุใหแรงงานมฝีมอืเขามาท ํางานในประเทศ

สํ าหรับการจดทะเบียนการทํ างานของคนตางดาวนั้น Employment of Foreign Workers 
Act, Section 8 บญัญตัใิหนายจางเปนผูเก็บรักษาใบทะเบียนการทํ างานของคนงานตางดาว และ
พรอมใหผูตรวจการดานการจางงาน (Employment Inspector) ตรวจสอบเสมอ

การท ํางานของคนงานตางดาวนั้น Employment of Foreign Workers Act, Section11 
บญัญัติวา Ministry of Manpower อาจก ําหนดอัตราภาษีการทํ างานของคนงานตางดาวซึ่งบังคับใช
ตอนายจาง หรือคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํ างานเพื่อประกอบอาชีพหรือกิจการอันเปนรายได
สวนตวั โดยออกเปนคํ าส่ังหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ Employment of Foreign Workers Act, Section 29 แกไขเพิ่มเติมในป 1998 
โดย Act 39/98 ไดบัญญัติใหอํ านาจแกรัฐมนตรีในการออกระเบียบรองรับกฎหมายฉบับนี้ในการ
ก ําหนดใหผูทีส่มคัรขอรบัหรือไดรับใบอนญุาตท ํางานของคนงานตางดาวนัน้ ตองท ําการพมิพลายนิว้มอื
และสงมอบหลักฐานลายนิ้วมือนั้นใหแกตํ ารวจดวย

นโยบายเกี่ยวกับการทํ างานของคนตางดาวนั้นเปนความรับผิดชอบของ Ministry of
Manpower โดยการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ   
และสังคมตางๆ ทั้งนี้ Ministry of Manpower จะม ี Employment Inspectors เปนผูทํ าหนาที่       
ตรวจสอบนอกกระทรวง โดยเฉพาะการลักลอบทํ างานของคนตางดาว ซ่ึงเปนการปฏิบัติงาน         
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ทีป่ระสานกับหนวยงานตรวจคนเขาเมือง (Immigration Officers) , ตํ ารวจ และศาล ในกรณีที่เกิด
ปญหาตางๆ เชน การลักลอบทํ างานโดยผิดกฎหมายหรือไมมีใบอนุญาต หรือคนตางดาวหลบหนี
การเดนิทางกลับประเทศของตนเมื่อใบอนุญาตทํ างานหมดอายุ หรือถูกยกเลิกเพิกถอน เปนตน

ในการลักลอบทํ างานโดยผิดกฎหมายนั้น Employment of Foreign Workers Act, 
Section 21 บญัญตัใิหเปนอํ านาจหนาที่ของเจาพนักงานตํ ารวจ หรือ Employment Inspectors ก็ได 
ในการจบักมุบคุคลทีเ่ช่ือไดวาท ํางานอยูในสงิคโปรโดยไมมใีบอนญุาตท ํางานทีถู่กตอง ซ่ึงการจบักมุ
ดงักลาวสามารถทํ าไดโดยไมตองมีหมายศาล หลังจาก Employment Inspector ไดทํ าการจับกุมแลว 
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอีกฉบับ คือ Criminal Procedure Code (Cap.68), Section 35 – 36 เชน
เดยีวกบัเจาพนักงานตํ ารวจ ในการนี้ Employment of Foreign Workers Act, Section 24 ยังบัญญัติ
ใหผูพพิากษา (Magistrate) อาจรับคํ ารองของ Employment Inspector ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ลงนามโดย Employment Inspector นั้นดวย เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ  ของ Section 133 ของ 
Criminal Procedure Code (Cap.68)

สํ าหรับอํ านาจหนาที่ของ Employment Inspectors นั้น Employment of Foreign 
Workers Act, Section 16 ไดบัญญัติอํ านาจหนาที่ของ Employment Inspector ไว คือ

ก) ทํ าการตรวจคนอาคารสถานที่ตางๆ ไมวาจะเปนในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได 
หากมีเหตุใหนาเชื่อไดวามีคนตางดาวทํ างานหรือพักอาศัย หรือมีการกระทํ าอันเปนการฝาฝนตอ 
Employment of Foreign Workers Act อยูในอาคารสถานที่นั้น

ข)  ก ําหนดใหบุคคลใดก็ตามแสดงเอกสารที่เกี่ยวของ หาก Employment Inspector นั้น
มเีหตผุลทีท่ ําใหเชือ่ไดวามเีอกสารนัน้อยู รวมถึงเอกสารประเภทบตัรประจ ําตวั และเอกสารการเดนิทาง
หรือขอมูลอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้

ค)   ยดึเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
ง)  สอบปากคํ าบุคคลใดๆ ที่นาจะมีสวนรูเห็นถึงขอเท็จจริงและสถานการณที่เกี่ยวของ

กบัการบงัคับใชกฎหมายฉบับนี้ โดย Employment Inspector นั้นตองจดบันทึกคํ าใหการดังกลาว
และอานใหผูนั้นฟงเพื่อแกไขและลงชื่อรับรอง โดยกฎหมายฉบับนี้บัญญัติวาใหบุคคลนั้นตองให
ขอมูลที่เปนความจริงตามที่รูเห็น

จ) ออกหมายเรียกตัวใหบุคคลใดๆ มาใหปากคํ าตามที่ Employment Inspector ไดรับ
ทราบขอมูลมาหรอืมีเหตผุลใหเชือ่ไดวาเปนผูทีรู่เหน็ถึงขอมลูและสถานการณทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้หากบุคคลนั้นๆ ไมปฏิบัติตาม Employment Inspector ก็จะรองตอศาลเพื่อ
ออกหมายใหบุคคลนั้นๆ ปฏิบัติตาม
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ฉ) ถายภาพอาคารสถานทีแ่ละบคุคลตางๆ ตามทีจ่ ําเปนและมเีหตผุลเช่ือไดวาเปนผูรูเหน็
หรือเกีย่วของกับขอมูลและสถานการณอันเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

ช) ยึดหลักฐานที่จํ าเปนตอการสืบสวนสอบสวน หลังจากที่เสร็จสิ้นการสืบสวนแลว 
Employment Inspector อาจสงมอบเอกสารการเดนิทางทีย่ดึไวหรือทีไ่ดรับมอบมานัน้ใหแกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมอืง ทัง้นีก้ารทีบ่คุคลใดไมปฏิบตัติามค ําส่ังของ Employment Inspector กฎหมายฉบบันี้
ใหสิทธ ิ Employment Inspector ที่จะฟองรองตอศาลเพื่อดํ าเนินคดีอันเกี่ยวกับการกระทํ าความผิด
หรือฝาฝนกฎหมายฉบับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ

การยื่นอุทธรณคํ าสั่งของเจาหนาที่ในการไมออกใบอนุญาตทํ างานแกคนตางดาวนั้น 
สามารถทํ าไดสํ าหรับใบอนุญาตการทํ างานทุกประเภท โดยนายจางตองยื่นเปนหนังสือ จะทํ าดวย
ปากเปลาไมได ในการยืน่อทุธรณนัน้ ตองระบขุอมลูทีสํ่ าคญัตางๆ ของนายจางดวย เชน ช่ือ วนัเดอืนปเกดิ
รหัสประจํ าตัว รหสัอางอิงตางๆ ในแฟมประวัติ เปนตน พรอมเหตุผลของความตองการวาจางคน
ตางดาว ตลอดจนเอกสารตางๆ ทีเ่ปนประโยชนตอการพิจารณา โดยใชระยะเวลาในการพจิารณา
ประมาณ 2 – 4 สัปดาหขึน้อยูกบัความซบัซอนของประเดน็ในการพจิารณา สวนผลของการพิจารณา 
ทางการจะแจงใหนายจางทราบทางไปรษณีย การโทรศัพทสอบถามผลการพิจารณา จะกระทํ าได
ตอเมื่อพนกํ าหนดระยะเวลาปกติในการพิจารณา และหากการอุทธรณในครั้งแรกนั้นไมเปนผล  
นายจางสามารถยื่นอุทธรณไดอีกโดยไมจํ ากัด

ในกรณทีีเ่จาหนาที่ไมออกใบอนุญาตการทํ างานใหแกคนตางดาวนั้น Employment of 
Foreign Workers Act, Section 7 (4) บญัญตัใิหมีการยื่นอุทธรณไดตอ Ministry of Manpower    
โดยใหถือคํ าวินิจฉัยของ Ministry of Manpower เปนเดด็ขาด ไมสามารถฟองรองคดีตอศาลได
นอกจากนีก้ารอุทธรณยังทํ าไดในกรณีของการตัดสินใจของ Controller of Employment เกี่ยวกับ
การกํ าหนดเงื่อนไขตางๆ ของใบอนุญาตการทํ างานของคนงานตางดาว การเปลี่ยนแปลงหรือ     
เพกิถอนหรือกํ าหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตทํ างานของคนงานตางดาว การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 
การระงบัการใชใบอนุญาตเปนการชั่วคราว หรือการยกเลิกใบอนุญาตทํ างานของคนงานตางดาว

ตาม Employment of Foreign Workers Act, Section 19 บญัญัติหามมิใหมีการฟองรอง
ดํ าเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายตอ Controller of Employment หรือ Employment 
Inspector หรือบคุคลที่ไดรับมอบหมายใหดํ าเนินการตามคํ าส่ังของ Controller of Employment    
ในการกระทํ าใดๆ ที่เปนการกระทํ าโดยสุจริตหรือเพื่อการปฏิบัติตาม Employment of Foreign 
Workers Act

นอกจากนี้ Employment of Foreign Workers Act, Section 26 ไดบัญญัติวา ไมวาจะมี
บทบัญญัติของกฎหมายใดเปนอยางอื่น หรือขัดหรือแยงตอบทบัญญัตินี้ ใหศาลในระดับ
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Magistrate’s Court หรือ District Court ก็ดี มีอํ านาจพิจารณาคดีในความผิดภายใต Employment of 
Foreign Workers Act หรือกฎระเบียบที่รองรับ และใหมีอํ านาจลงโทษในความผิดไมวาจะเปน
ประการใดก็ตาม

ในสวนของโทษนั้น Employment of Foreign Workers Act ไดบัญญัติไวดังนี้
(1) ในกรณีนายจางจางงานคนตางดาวโดยไมมีใบอนุญาตทํ างาน ตองระวางโทษ        

จ ําคกุไมเกิน 12 เดือน หรือปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษีรวม 24 เดือน แตไมเกิน 48 เดือน หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ สํ าหรับในกรณีที่กระทํ าความผิดซํ้ า

ก. หากเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษจํ าคุกไมนอยกวา 1 เดือน แตไมเกิน     
12 เดอืน และปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษี 24 เดือน แตไมเกิน 48 เดือน

ข. หากเปนนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษี 48 เดือน    
แตไมเกิน 96 เดือน 52

(2) ในกรณีคนงานตางดาวทํ างานโดยไมมีใบอนุญาตทํ างาน ตองระวางโทษจํ าคุก      
ไมเกิน 12 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 ดอลลารสิงคโปร หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 53

(3) ในกรณีผูครอบครองสถานที่ทํ างาน ยอมใหคนงานตางดาวเขาหรืออยูในสถานที่
ท ํางานนัน้ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 12 เดือน หรือปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษีรวม 24 เดือน
แตไมเกนิ 48 เดือนหรือทั้งจํ าทั้งปรับ ในกรณีที่กระทํ าความผิดซํ้ า ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป 
หรือปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษี 48 เดือน แตไมเกิน 96 เดือน 54

(4) ในกรณีคนตางดาวประกอบอาชีพหรือหารายไดสวนตัวโดยไมมีใบอนุญาตทํ างาน 
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 12 เดือน หรือปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษีรวม 24 เดือน แตไมเกิน 
48 เดอืน หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ในกรณีที่กระทํ าความผิดซํ้ า ตองระวางโทษจํ าคุกไมนอยกวา 1 เดือน 
แตไมเกนิ 12 เดือน และปรับไมนอยกวาจํ านวนเงินภาษี 24 เดือน แตไมเกิน 48 เดือน 55

(5) ในกรณนีายจางหรือผูประกอบอาชีพสวนตัวไมชํ าระคาธรรมเนียม (Levy) ภายใน
เวลาทีก่ ําหนด ตองระวางโทษโดยช ําระคาสนิไหมทดแทนส ําหรับคาธรรมเนยีมทีค่างจายเปนรายวนั

                                                       
52  Employment of Foreign Workers Act, Section 5.
53  Ibid. Section 7.
54  Ibid. Section 6A (6).
55  Ibid. Section 10 (2).
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ดวยอัตรารอยละ 2 ตอเดือน หรือยอดรวม 5 ดอลลารสิงคโปร แลวแตจํ านวนใดมากกวา แตไมเกิน
รอยละ 30 ของจํ านวนเงินคาธรรมเนียมที่คางอยู 56

(6) ในกรณีบุคคลใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตทํ างาน ตองระวางโทษจํ าคุก  
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 ดอลลารสิงคโปร หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 57

(7) ในกรณีบุคคลใดไมยอมใหเจาหนาที่ (Employment Inspector) ตรวจคนใบอนุญาต
ท ํางานของคนตางดาว ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 6 เดอืน หรือปรบัไมเกนิ 5,000 ดอลลารสิงคโปร
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 58

(8) ในกรณบีคุคลใดขดัขวางการปฏบิตังิานตามอ ํานาจหนาทีต่ามกฎหมายของเจาหนาที่
(Employment Inspector) โดยเจตนา ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 
ดอลลารสิงคโปร หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 59

(9) ในกรณีบุคคลใดใหขอมูลเท็จตอเจาหนาที่ (Controller of Employment หรือ 
Employment Inspector) หรือทํ าใหเจาหนาที่ดังกลาวเขาใจไขวเขวเนื่องจากการละเลยในการให
เอกสารขอมูล ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 ดอลลารสิงคโปร      
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 60

(10) ในกรณีบุคคลใดฝาฝนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว
(Employment of Foreign Workers Act) ในกรณทีี่ไมมีบทลงโทษเฉพาะ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
5,000 ดอลลารสิงคโปร 61

(11) ในกรณีบุคคลใดสมรูรวมคิดในการกระทํ าความผิดอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ 
ของพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว (Employment of Foreign Workers Act) ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับความผิดของตัวการ 62

                                                       
56  Ibid. Section 11.
57  Ibid. Section 22 (1) (a).
58  Ibid. Section 22 (1) (b).
59  Ibid. Section 22 (1) (c).
60  Ibid. Section 22 (1) (d).
61  Ibid. Section 22.
62  Ibid. Section 23.
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3.4  มาตรการทางกฎหมายของประเทศฟลิปปนสเก่ียวกับการควบคุมแรงงานตางดาว 63

การควบคุมการทํ างานของแรงงานตางดาวในประเทศฟลิปปนสนั้น มีกฎหมายสํ าคัญ
ทีใ่ชบังคับควบคุมดังตอไปนี้

3.4.1 กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ไดแก พระราชบญัญัตคินเขาเมืองของฟลิปปนส    
ป 2483 (The Philippines Immigration Act of 1940) หรือ Commonwealth Act No. 613 เปน
กฎหมายที่ควบคุมและจัดระเบียบการเข าเมืองของคนตางด าวภายใตการกํ ากับดูแลของ
Commissioner of Immigration ในสังกัดของ Bureau of Immigration ซ่ึงเปนหนวยงานของ 
Department of Labor and Employment (DOLE)

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของฟลิปปนสนี้ ไดจัดประเภทคนตางดาวออกเปนกลุม      
ทีอ่นญุาตใหเขาเมืองได และกลุมที่ไมอนุญาตใหเขาเมือง แตละกลุมยังแบงออกเปนหลายประเภท 
โดยคนตางดาวที่ประสงคจะทํ างานในฟลิปปนสนั้น จะตองอยูในกลุมคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ใหเขาเมืองได โดยอยูในประเภท non – quota immigrants แตมไิดหมายความวา กฎหมายวาดวย  
คนเขาเมืองของฟลิปปนสจะเปดโอกาสใหคนตางดาวทุกระดับหรือทุกประเภทสามารถขออนุญาต
เขาเมืองมาทํ างานในฟลิปปนสได หากแตอนุญาตใหเฉพาะคนตางดาวที่ต องการทํ างาน                
ในฟลิปปนสที่ไมใชระดับแรงงานไรฝมือ กลาวคือ กฎหมายฟลิปปนสไดบัญญัติใหแรงงานไรฝมือ
เปนประเภทหนึ่งของกลุมคนตางดาวที่หามเขาเมือง หรือ Excluded Classes ตามบทบัญญัติของ 
The Philippines Immigration Act of 1940 Section 29 (14)  อยางไรก็ตาม มีขอยกเวน                 
ตามบทบัญญัติของ The Philippines Immigration Act of 1940 Section 20 ที่วา เวนแตคนตางดาว
นั้น เปนผูที่ไดรับวีซาประเภท non – quota immigration visa ซ่ึงเปนวีซาประเภทที่ออกใหแก      
คนตางดาวที่เดินทางมายังฟลิปปนสเพื่อทํ างานประเภทที่ไดมีการตกลงและเตรียมการมากอน  
เรยีบรอยแลวโดยเจาหนาที่กงสุล (consular officer) ออกให เรียกวา pre – arranged employment 
อยางไรก็ตาม แมเจาหนาที่กงสุลจะออกวีซาประเภทนี้ใหแกคนตางดาวที่ตองการเขามาทํ างาน     
ในฟลิปปนสโดยผานการตกลงและเตรียมการมากอนแลวทุกราย แตมีเงื่อนไขวาเจาหนาที่กงสุลนั้น
จะออกวีซาดังกลาวไดก็ตอเมื่อเจาหนาที่กงสุลไดรับมอบอํ านาจใหกระทํ าการ โดยรับมอบอํ านาจ
จาก Board of Commissioners of Immigration ทัง้นีห้ลังจากไดพิจารณาคํ ารองของผูยื่นคํ ารองและ
ไดสาบานตวัแลวตามแบบและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด คือ ตาม The Philippines Immigration Act 
of 1940 Section 20 ไดแก ประการแรก การทีไ่มสามารถพบบคุคลใดในฟลิปปนสทีม่คีวามประสงค

                                                       
63 ชุมพร  ปจจุสานนท และคณะ. เลมเดิม. หนา 127-146.
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และมคีณุสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงานที่ตองการใหคนตางดาวทํ า และประการที่สอง การรับ
คนตางดาวเขาประเทศมาท ํางานจะเปนประโยชนตอสาธารณชน ทัง้นีเ้มือ่คนตางดาว (รวมถึงแรงงาน
ไรฝมือ) ไดปฏิบัติตามขั้นตอนการขอวีซาประเภท non – quota immigration visa ตามที่กฎหมาย
ก ําหนดและไดรับวีซาประเภทดังกลาวแลว คนตางดาวนั้น ยอมไดรับสิทธิใหเขาประเทศฟลิปปนส
เพื่อทํ างานได

ในสวนของ Pre – arranged Employment Visa ที่อยูภายใต The Philippines 
Immigration Act of 1940 Section 9 และ Section 9 g นั้น ไดมี Office Memorandum Order    
#RBR-99-015 รองรับเพิ่มเติม สํ าหรับการอํ านวยความสะดวกและการควบคุมการทํ างานและ    
การวาจางคนตางดาวประเภท expatriates ในระดบับรหิารหรอืเทคนคิโดยเฉพาะ ใหอยูในการควบคมุ
กํ ากับดูแลของ Bureau of Immigration

นอกจากนี้ คํ าวา คนตางดาว (Aliens) ไมรวมถึงพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือ ชนเผาอินเดียนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งไดรับสถานภาพเปนผูมีถ่ินพํ านัก
ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ The Philippines Immigration Act of 1940 Section 54 (a) 
บัญญัติไว

สํ าหรับการทํ างานของคนตางดาวในฟลิปปนสนั้น ใชระบบ Pre - Arranged Job และ
ตองมผูีสนบัสนนุทองถ่ิน (ผูวาจาง) ดงันัน้กระบวนการขอใบอนญุาตท ํางานจงึตองผานการกลัน่กรอง
จากกระบวนการขอใบอนุญาตเขาเมืองที่เรียกวา Non – quota Immigrant Visa ซ่ึงมีรายละเอียด    
ดังตอไปนี้

(1)  กระบวนการขอ Non – quota Immigrant Visa สํ าหรบัคนตางดาวทีต่องการเขาเมอืง
มาทํ างาน ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของ The Philippines Immigration Act of 1940 Section 20 และ
มีขอบังคับ (Regulations) รองรับ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการขอวีซาประเภทนี้ ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การหางานและการติดตอตกลงระหวางคนตางดาวกับผูที่ประสงค    
จะวาจาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูที่ประสงคจะวาจางคนตางดาวมีหลักฐานยืนยัน และพิสูจนไดวา            
ไมสามารถหาคนในฟลิปปนสที่มีความประสงคและมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน          
ทีต่องการใหคนตางดาวนั้นทํ า และการรับคนตางดาวนั้นเขาทํ างานเปนประโยชนตอสาธารณชน
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ขั้นตอนที่ 3 ผูประสงคจะจางงานคนตางดาวหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํ านาจ            
จากผูประสงคจะวาจางคนตางดาวนั้น ตองดํ าเนินการยื่นคํ ารองพรอมคาธรรมเนียม 10 เปโซ 64       
เพือ่รองขอการวาจางคนตางดาวตอ Board of Commissioners of Immigration , Department of 
Labor พรอมกับสาบานวา ไมสามารถหาคนในฟลิปปนสที่มีความประสงคและมีคุณสมบัติ    
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานที่ตองการใหคนตางดาวนั้นทํ า และการรับคนตางดาวเขาทํ างาน        
เปนประโยชนตอสาธารณชน ทั้งนี้ การยื่นคํ ารองพรอมการสาบานนั้น ตองเปนไปตามรูปแบบและ
วธีิการที่กฎหมายกํ าหนดไวใน Regulations ที่รองรับ The Philippines Immigration Act of 1940      
Section 20 โดยคํ ารองที่ยื่นตองระบุรายละเอียดที่สํ าคัญ ดังนี้

ก) ลักษณะงานที่ตองการใหคนตางดาวทํ า
ข) ระยะเวลาที่คาดวาคนตางดาวตองทํ างานนั้น
ค) อัตราคาจางและคาตอบแทนประเภทอื่นๆ ทั้งหมดที่คนตางดาวจะไดรับจาก

การทํ างานนั้น
ง) เหตุผลที่แสดงวาไมสามารถหาคนในฟลิปปนสที่มีความประสงค และมี    

คุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงานที่ตองการใหคนตางดาวนั้นทํ า และเหตุผลที่วาการรับ         
คนตางดาวเขาทํ างานจะเปนประโยชนตอสาธารณชน

นอกจากนี้ การยื่นคํ ารองนั้นยังตองแนบเอกสารสํ าคัญตางๆ ประกอบดวย
ก) สํ าเนาหนังสือสัญญา (Contract) หรือขอตกลง (Agreement) การวาจาง          

คนตางดาวทํ างาน ที่ไดรับการรับรองแลวตามกฎหมาย จํ านวน 1 ฉบับ
ข) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม
ค) เอกสารยืนยันหรือรับรองประเด็นที่กลาวอางขางตนตางๆ (แลวแตกรณี)

กระบวนการดังกลาวขางตนใชกับคนตางดาวทุกระดับฝมือและความชํ านาญ

กระบวนการออก Non – quota Immigrant Visa สํ าหรับคนตางดาวที่ประสงคเขามา
ทํ างานตาม The Philippines Immigration Act of 1940 Section 20 (b) กระบวนการออกวีซา 
ประเภทนี้ เปนไปตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ

ขั้นตอนที่ 1 หาก Board of Commissioner พบวา คํ ารองขอการจางงานคนตางดาวที่     
ผูประสงคจะทํ าการวาจางคนตางดาวหรือผูที่ไดรับมอบอํ านาจจากผูที่ประสงคจะทํ าการวาจาง    

                                                       
64  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548

1 เปโซ เทากับ 0.76 บาท
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คนตางดาวนั้นไดยื่นไว พรอมเอกสารแนบตางๆ ที่กฎหมายกํ าหนดไวนั้น เปนไปตามขอกํ าหนด  
ซ่ึงบัญญัติไวใน The Philippines Immigration Act of 1940 Section 20 (a) และผูยื่นคํ ารองไดแสดง  
เหตผุลวาตามกฎหมายสิทธิในการจางงานคนตางดาว Board of Commissioners of Immigration    
จะอนุมัติคํ ารองฉบับนั้น และมอบอํ านาจให Commissioner of Immigration ด ําเนินการ

ขั้นตอนที่ 2   Commissioner of Immigration ด ําเนินการตอไปนี้ คือ
-  แจงแกผูยื่นคํ ารองฉบับนั้นถึงผลของการพิจารณาของ Board of Commissioners of 

Immigration และ
-  มอบอํ านาจทันทีไปยังเจาหนาที่กงสุล (consular officer) ณ ทีท่ํ าการซึ่งคนตางดาว

แสดงความจํ านงยื่นขอวีซา
                    ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่กงสุล (consular officer) ณ ที่ทํ าการซึ่งคนตางดาวแสดง       
ความจ ํานงยื่นขอวีซา ดํ าเนินการออกวีซาประเภท Non – quota Immigrant Visa ใหแกคนตางดาว  
ทีป่ระสงคเขามาทํ างานในฟลิปปนสนั้น

อนึ่ง The Philippines Immigration Act of 1940 Section 20 (b) บญัญัติใหบุคคลที่ไดรับ
วีซาประเภท Non – quota Immigrant Visa เปนผูที่ไดรับการยกเวนจาก The Philippines 
Immigration Act of 1940 Section 29 (14) ซ่ึงบญัญัติใหแรงงานไรฝมือเปนบุคคลประเภทตองหาม
เขาประเทศ กลาวคือ คนตางดาวคนใดก็ตามหรือในระดับฝมือความชํ านาญใดก็ตามที่ตองการ    
เขามาทํ างานในฟลิปปนสซ่ึงไดรับวีซาประเภท Non – quota Immigrant Visa จากเจาหนาที่กงสุล        
ตามคํ าส่ังของ Commissioner of Immigration แลว ยอมเปนบุคคลที่ไดรับสิทธิใหเขามาทํ างาน     
ในฟลิปปนสเพื่อทํ างานได

สวนการใชใบอนญุาตและขอกํ าหนดของผูรับคนตางดาวสํ าหรับการจางงานคนตางดาว
ประเภท expatriates นัน้ Office Memorandum Order # RBR – 99 – 015 ไดก ําหนดใหบริษัท          
ที่ทํ าการวาจาง ตองทํ า Annual Reports และยื่นตอ Bureau of Immigration กอนหรือในวันที่         
30 เมษายนของทุกป พรอมแนบเอกสารดังตอไปนี้

- หนังสือรับรองซึ่งผานการสาบานแลววา (1) คนตางดาวผูถือวีซาประเภท           
Pre - Arranged Employment (9G) Visa นัน้ยงัคง ก) ดํ ารงตํ าแหนงที่ไดรับอนุมัติ  วีซาประเภทนั้น 
ข) ไดรับการตอบแทนการทํ างานตามที่ระบุไว ค) ยังคงถือครองใบอนุญาตทํ างานประเภท       
Alien Employment Permit ซ่ึงยงัคงมอีายุใชการได และ (2) บริษัทนายจางนั้นยังดํ าเนินกิจการอยู
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- เอกสารแสดง Income Tax Return (ITR) ของบริษัทนายจางนั้น พรอมเอกสาร
แสดงฐานะทางการเงนิทีผ่านการตรวจสอบและลงชือ่ตรวจรับแลวจาก Bureau of Internal Revenue 
(BIR)

- เอกสารแสดง Income Tax Return (ITR) ของคนงานตางดาวนั้น พรอมเอกสาร    
ทีเ่รียกวา BIR Form # 2307 ทีผ่านการตรวจสอบและลงชือ่ตรวจรบัแลวจาก Bureau of Internal 
Revenue (BIR)

การบริหารจัดการและปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวเปน
อํ านาจหนาที่ของ Department of Labor and Employment โดยในสวนของการเขาเมืองนั้น ใหอยูใน
ความรับผิดชอบของ Bureau of Immigration ซ่ึงเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต Commissioner of 
Immigration และมีผูชวยอีก 2 คน คือ First Deputy of Commissioner of Immigration และ Second
Deputy of Commissioner of Immigration โดยอยูในการควบคุมดูแลของ Department of Labor and 
Employment ตามทีป่ระธานาธบิดมีอบหมาย ทัง้นีใ้นการพจิารณาประเดน็ปญหาทีสํ่ าคญับางประการ
Commissioner of Immigration และผูชวยอีก 2 คน จะด ําเนนิการรวมกนัเปน Board of Commissioners
โดยตดัสินจากเสียงสวนใหญ คือ 2 ใน 3 แตถาสมาชิกคนใดของ Board ไมอยู Department Head  
จะท ําหนาที่แตงตั้งเจาหนาที่หรือพนักงานใน Bureau of Immigration ปฏิบัติหนาที่แทน

ทั้งนี้ตาม The Philippines Immigration Act of 1940 Section 2 นัน้ ตํ าแหนง 
Commissioner of Immigration เปนต ําแหนงที่ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง โดยความยินยอมของ 
Commission on Appointment ของ National Assembly โดยเปนตํ าแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
กฎหมายทกุฉบับที่เกี่ยวกับการเขาเมืองของคนตางดาว มีอํ านาจหนาที่โดยตรงในการกํ ากับควบคุม
เจาหนาที่และพนักงานทุกระดับของ Bureau of Immigration นอกจากนี้ยังมีตํ าแหนงที่เรียกวา 
Immigration Inspectors ซ่ึงมอํี านาจหนาที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิในการเขาประเทศ และมี
อํ านาจหนาที่เปนผูรับคนตางดาวเขาประเทศ หากคนตางดาวนั้นปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยการเขาเมือง อีกทั้งยังมีอํ านาจหนาที่บังคับใชกฎหมายวาดวยการเขาเมืองและกฎระเบียบ
ตางๆ ที่รองรับ ตลอดจนการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสาบานตน การพิจารณาหลักฐาน     
เกี่ยวกับสิทธิของคนตางดาวในการเขาเมืองหรืออาศัยอยู ในฟลิปปนส รวมทั้งการตรวจคน         
และจบักมุคนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไมตองมีหนังสือคํ าส่ังหรือหมายศาล

ในสวนของโทษนั้น มีกฎหมายบัญญัติไวดังนี้
(1) ในกรณีที่บริษัทนายจางไมทํ ารายงานประจํ าปเกี่ยวกับการจางงานคนตางดาวและ

การเสียภาษีรายได เสนอตอ Bureau of Immigration ตองระวางโทษโดยใหเพิกถอน 9G Visa     
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ของคนงานตางดาวทุกคนและตกอยูในรายการบัญชีของ Bureau of Immigration ซ่ึงหมายถึง      
การปฏิเสธโดยอัตโนมัติตอการรองขอใดๆ การสมัครใดๆ หรือการยื่นคํ ารองใดๆ ตอ Bureau of
Immigration 65

(2) ในกรณีที่มีการแอบอางยื่นขอเขาเมืองแทนผูอ่ืนและการสมรูรวมคิดกระทํ าการนั้น 
ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 66

(3) ในกรณีที่มีการมอบเอกสารการเขาเมืองใหแกบุคคลอื่นซ่ึงไมไดรับอํ านาจหนาที่
ตามกฎหมายและการสมรูรวมคิดกระทํ าการนั้น ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือ 
ปรับไมเกิน 1,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 67

(4) ในกรณีที่มีการรับมา หรือใชเอกสารการเขาเมืองโดยรูวาเปนเอกสารปลอมและ  
การสมรูรวมคิดกระทํ าการนั้น ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน          
1,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 68

(5) ในกรณทีีค่นตางดาวเขาเมืองในเวลาและสถานที่ตางจากที่กํ าหนดไว และการสมรู
รวมคดิกระทํ าการนั้น ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 1,000  เปโซ หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ 69

(6) ในกรณีที่คนตางดาวแอบอางเปนพลเมืองฟลิปปนสเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง และการสมรูรวมคิดกระทํ าการนั้น ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือ   
ปรับไมเกิน 1,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 70

(7)  ในกรณทีีม่กีารใหขอมูลอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน และการสมรูรวมคิดกระทํ าการ
นัน้ ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 71

(8)  ในกรณทีีม่กีารลกัลอบน ําคนตางดาวเขาเมอืง หรือซุกซอนคนตางดาวในการเขาเมอืง
หรืออยูอาศัยในฟลิปปนสในลักษณะที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย การเขาเมือง 

                                                       
65  Office Memorandum Order # RBR – 99 – 015.
66  Immigration Act , Section 48 (a) (g).
67  Ibid. Section 48 (b) (g).
68  Ibid. Section 48 (c) (g).
69  Ibid. Section 48 (d) (g).
70  Ibid. Section 48 (e) (g).
71  Ibid. Section 48 (f) (g).
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และการสมรูรวมคิดกระทํ าการนั้น ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน  
1,000 เปโซ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 72

3.4.2 กฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาว ไดแก ประมวลกฎหมายแรงงาน  
(Labor Code) เปนกฎหมายส ําคญัในการควบคมุการท ํางานทัง้ของพลเมอืงฟลิปปนสและคนตางดาว
โดยในสวนของคนตางดาวนั้น อยูภายใตประมวลกฎหมายแรงงานฟลิปปนส (Labor Code of the 
Philippines), บรรพ 2 การจางงานคนตางดาวที่ไมมีที่อยู (Title II : Employment of Non – Resident 
Aliens), มาตรา 40 (Article 40) ซ่ึงรองรับโดยกฎขอบังคับ (Implementing Rules and Regulations),
กฎที่ 14 (Rule XIV), เลมที่ 1 (Book I) : การทํ างานของคนตางดาว  (Employment of Aliens) มี
สาระสํ าคัญ คอื แมคนตางดาวจะไดรับวีซาประเภท non – quota immigration visa จากส ํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (Bureau of Immigration), กรมแรงงานและการจัดหางาน (Department of Labor 
and Employment) แตคนตางดาวนั้นยังไมไดรับสิทธิที่จะทํ างานในฟลิปปนสจนกวาจะไดรับ      
ใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาว (Alien Employment Permit) ที่สํ านักงานตรวจคนเขาเมือง
(Bureau of Immigration), กรมแรงงานและการจัดหางาน  (Department of Labor and Employment)
ออกใหเทานั้น ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor Code) มไิดควบคุมเฉพาะที่ตัวคนตางดาว   
แตยังควบคุมที่ตัวนายจางใหมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอการจางงานและเปนหลักประกัน
วาในการจางงานนั้น คนตางดาวจะถายทอดความรูดานเทคโนโลยีใหแกคนทองถ่ินในฐานะเปน
มาตรการหนึ่งของการพัฒนายกระดับทรัพยากรมนุษยในรูปของการฝกอบรมทักษะการทํ างาน

กฎหมายฟลิปปนสยั งไดบัญญัติกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนจากบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการทํ างาน หรือ Labor Code Article 40 Paragraph 2 คือ ผูล้ีภัยที่ไมใชอินโดจีน 
(Non – Indo Chinese Refugees) โดยมเีงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

ก) เปนผูที่มีถ่ินพํ านักอยูในฟลิปปนสเปนเวลา 3 ป หรือ
ข) เปนผูที่มีคูสมรสซึ่งถือสัญชาติฟลิปปนส หรือ
ค) เปนผูที่มีบุตรตั้งแต 1 คนขึ้นไปที่ถือสัญชาติฟลิปปนส
หนวยงานที่ควบคุมการทํ างานของคนตางดาว คือ Bureau of Local Immigration ใน

Department of Labor and Employment ภายใตบทบัญญัติของ Labor Code ซ่ึงกํ าหนดใหการทํ างาน
ของคนตางดาวตองมีใบอนุญาตการทํ างาน ทั้งนี้ Labor Code มไิดควบคุมเฉพาะที่ตัวคนตางดาว 

                                                       
72  Ibid. Section 49.
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เทานั้น แตยังควบคุมที่ตัวนายจางใหมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอการจางงานและเปน  
หลักประกนัวา ในการจางงานนั้นคนตางดาวจะถายทอดความรูดานเทคโนโลยีใหแกคนทองถ่ินใน
ฐานะมาตรการหนึง่ของการพฒันายกระดบัทรพัยากรมนษุยในรปูของการฝกอบรมทกัษะการทํ างาน
ซ่ึงการดํ าเนินการดังกลาวไดถูกกลั่นกรองตรวจสอบโดยกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองขั้นหนึ่งกอน 
และตรวจสอบซํ้ าอีกครั้งโดย Labor Code กับ Implementing Rules and Regulations , Rule XIV , 
Book I : Employment of Aliens ซ่ึงเปนการบัญญัติรองรับในการกํ าหนดเอกสารที่นายจางจะตอง
ยื่นใหแกเจาหนาที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตทํ างานแกคนตางดาวที่ประสงคเขามา
ทํ างานในฟลิปปนส

อยางไรก็ตาม ยังมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่แนบในการขอใบอนุญาตทํ างาน        
เปนกรณีเพิ่มเติมในสวนของการจางงานคนตางดาวของบริษัทที่ไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
(Board of Investment) หรือเปนบริษัทที่สงวนใหคนทองถ่ินเปนเจาของกิจการทั้งหมด โดยเอกสาร
ทีต่องการเพิ่มเติมนั้น ไดแก หลักฐานแสดงฐานะของบริษัท เชน เอกสารการจดทะเบียนบริษัท,   
ใบรบัรองของทางการทีเ่กีย่วของ เปนตน ทัง้นีเ้ฉพาะกรณขีองบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย
นั้น กฎหมายไดระบุหลักเกณฑในการพิจารณาที่จะออกใบอนุญาตการทํ างานแกคนตางดาวใน
ต ําแหนงตางๆ แตกตางกันออกไปตามระดับของงาน คือ บุคคลที่ดํ ารงตํ าแหนง Elective Officer , 
President , Vice – President , General Manager , Director และเหรัญญิก และบุคคลซึ่งไมไดดํ ารง
ตํ าแหนงดังกลาว ทั้งนี้บุคคลซึ่งมิไดดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวเปนกลุมที่ทางการฟลิปปนสจะเนน 
ตรวจสอบและกลัน่กรองในเรือ่งของการแสดงหลกัฐานเปนหนงัสือวาไมมคีนฟลิปปนสทีม่คีณุสมบตัิ
มาสมคัรเขาทํ างานในตํ าแหนงนั้นๆ รวมทั้งหลักฐานการประกาศรับสมัครงานเปนระยะเวลาตามที่
กฎหมายไดก ําหนดไว คือ 2 สัปดาหติดตอกัน ทั้งนี้ไมมีการบัญญัติหลักเกณฑอ่ืนๆ ในการพิจารณา 
ไมวาจะเปนการใหคะแนนหรือระบบอื่นใดไวในระดับของกฎหมายหลัก หากแตเนนพิจารณา
เอกสารที่นายจางยื่นมาตามที่กฎหมายกํ าหนดไว

สํ าหรับกระบวนการขอใบอนุญาตทํ างานนั้น Labor Code of the Philippines, Title II : 
Employment of Non – Resident Aliens, Article 40 บญัญตัวิา คนตางดาวคนใดที่ตองการเดินทาง
เขาประเทศฟลิปปนสเพือ่ที่จะทํ างานในฟลิปปนส และนายจางคนใดก็ตาม ไมวาจะเปนคนทองถ่ิน
หรือคนตางชาติที่ประสงคจะทํ าการวาจางคนตางดาวเขาทํ างานในฟลิปปนส ตองไดรับใบอนุญาต
ทํ างาน หรือ Employment Permit จาก Department of Labor and Employment ซ่ึงเปนใบอนุญาต
ทํ างานที่ออกใหแกคนตางดาวที่ไมไดรับสิทธิใหเปนผูมีถ่ินพํ านักถาวรในฟลิปปนสหรือแกนายจาง
ที่ประสงคจะทํ าการวาจางคนตางดาวก็ได โดยหลักเกณฑสํ าคัญในการออกใบอนุญาตทํ างานนี้  
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เปนไปในทํ านองเดียวกับที่ Board of Commissioners of Immigration ใชพิจารณาในกรณีของ    
การขอวีซาประเภท Non – quota Immigrant Visa สํ าหรับคนตางดาวที่ประสงคเขามาทํ างานใน     
ฟลิปปนส กลาวคอื ไมสามารถหาบคุคลใดในฟลิปปนสทีม่คีวามประสงคและมคีณุสมบตัเิหมาะสม
ตอการปฏิบัติงานที่ตองการใหคนตางดาวนั้นทํ า และการรับคนตางดาวเขาทํ างานเปนประโยชนตอ
สาธารณชน ทั้งนี้ Labor Code มขีอก ําหนดพิเศษสํ าหรับกรณีที่ผูประสงคทํ าการวาจางคนตางดาว 
เปนบรษิทัที่จดทะเบียนทํ าการลงทุนในพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนวา ใบอนุญาตทํ างานนั้น
อาจออกโดยอาศัยขอเสนอแนะจากหนวยงานของรัฐบาลที่มีอํ านาจหนาที่กํ ากับดูแลเกี่ยวกับ      
การด ําเนินการของบริษัทที่จดทะเบียนนั้นดวย

ทั้งนี้คนตางดาวทุกคนรวมถึงคนตางดาวที่ไดรับสถานภาพเปนผูมีถ่ินพํ านักถาวร หาก
ประสงคทํ างานในฟลิปปนส ตองไดรับใบอนุญาตทํ างานจาก Secretary of Labor กอนที่จะเดินทาง
เขาประเทศฟลิปปนส สวนการขอใบอนุญาตทํ างานภายหลังจากที่คนตางดาวเดินทางเขาประเทศ
ดวยวซีาประเภททีไ่มใชเพือ่เขามาท ํางาน กฎหมายฟลิปปนสเหน็วาเปนกรณทีี ่“อาจไดรับการอนญุาต”
เทานั้น ตาม Implementing Rules and Regulations , Rule XIV , Book I : Employment of Aliens , 
Section 4 ทัง้นีข้อกํ าหนดในการสมัครขอใบอนุญาตทํ างานนั้นมีระบุไวใน Implementing Rules 
and Regulations , Rule XIV , Book I : Employment of Aliens , Section 5 วา ในกรณีทั่วไป ตองมี
เอกสารดังตอไปนี้

ก) ประวัติยอของคนตางดาวที่คนตางดาวนั้นไดลงชื่อแลว โดยระบุคุณสมบัติดาน     
การศึกษา ประสบการณการทํ างาน และขอมูลอ่ืนๆ ที่แสดงวาเปนผูมีความชํ านาญทางเทคนิค      
ในกิจการคาหรือวิชาชีพนั้น

ข)    สัญญาการจางงานระหวางนายจางกับคนตางดาว ซ่ึงตองมีรายละเอียดวา
- คนตางดาวนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ      

ทั้งหมดของฟลิปปนส
- นายจางและคนตางดาวมีขอตกลง และจะปฏิบัติตามขอตกลงในการฝกอบรม    

คนฟลิปปนสทีฝ่กงานอยูดวยอยางนอย 2 คน ในชวงระยะเวลาที่ Secretary of Labor ก ําหนด และ
- คนตางดาวจะตองไมทํ างานเพื่อหารายไดอ่ืนใดนอกจากที่ทางการไดระบุไว       

ในใบอนุญาตทํ างานที่ไดรับ
ค) เอกสารระบุรายช่ือคนฟลิปปนสทีจ่ะไดรับการฝกอบรมถายทอดความรู และทักษะ

จากคนตางดาวอยางนอย 2 คนตอคนตางดาวที่วาจาง 1 คน โดยคนฟลิปปนสทีม่รีายช่ือระบุไวนั้น 
ตองเปนบุคคลที่เปนลูกจางประจํ าในลํ าดับสูงสุดของหนวยงานที่คนตางดาวนั้นไดรับการวาจาง 
เพือ่เปนหลักประกันวาจะมีการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีจริง
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ทั้งนี้ยังมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ใชแนบในการสมัครขอใบอนุญาตทํ างานเพิ่มเติม
สํ าหรับบางกรณี ดังตอไปนี้

ก)    กรณีบริษัทที่จดทะเบียนกับ BOI หรือตลาดหลักทรัพย
  1)  ต ําแหนง Elective Officer, President, Vice – President, General Manager,
Director และเหรัญญิก

- ภาพถายบัตรประจํ าตัว ขนาด 1x1 นิว้ จํ านวน 3 ใบ
- จดหมายรองขอ
- ประวัติยอของคนตางดาวที่ลงชื่อแลว
- มตคิณะกรรมการบรหิาร หรือใบรบัรองการแตงตัง้คนตางดาวด ํารงต ําแหนง
- ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- ใบรับรองของ Authority to Employ Alien ของ BOI เกี่ยวกับ             

ความเหมาะสมตอการจางคนตางดาว
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแลว
- ขอตกลงการรวมลงทุน ถามี

2)   ต ําแหนงอ่ืนๆ
- ภาพถายบัตรประจํ าตัว ขนาด 1x1 นิว้ จํ านวน 3 ใบ
- จดหมายรองขอ
- ประวัติยอของคนตางดาวที่ลงชื่อแลว
- สัญญาการจางงาน หรือจดหมายแตงตั้งตํ าแหนงหนาที่
- ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- รายละเอียดโครงการฝกอบรมคนทองถ่ิน
- รายชื่อคนฟลิปปนส 2 คนที่จะรับการฝกอบรม
- สํ าเนาพาสปอรต วีซา
- ขอตกลงการรวมลงทุน ถามี
- หลักฐานการประกาศหาคนมาทํ างานเปนเวลา 2 สัปดาหติดตอกัน
- คํ าใหการเปนหนังสือวาไมมีคนฟลิปปนสที่มีคุณสมบัติมาสมัคร           

เขาทํ างานในตํ าแหนงนั้น
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ข)  บริษัทที่สงวนใหคนทองถ่ินเปนเจาของกิจการทั้งหมด
1)   ต ําแหนงระดับบริหารจัดการ

- จดหมายรองขอ
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแลว
- ประวัติยอของคนตางดาวที่ลงชื่อแลว
- มตคิณะกรรมการบรหิาร หรือใบรบัรองการแตงตัง้คนตางดาวด ํารงต ําแหนง
- ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- สํ าเนาพาสปอรต วีซา

2)   ต ําแหนงอ่ืนๆ
- จดหมายรองขอ
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแลว
- ประวัติยอของคนตางดาวที่ลงชื่อแลว
- สัญญาการจางงาน หรือจดหมายแตงตั้งตํ าแหนงหนาที่
- รายละเอียดโครงการฝกอบรมคนทองถ่ิน
- รายชื่อคนฟลิปปนส 2 คนที่จะรับการฝกอบรม
- สํ าเนาพาสปอรต วีซา

Implementing Rules and Regulations , Rule XIV , Book I : Employment of Aliens , Section 8
ก ําหนดให Bureau of Local Employment ด ําเนินการแจงให Commission on Immigration and 
Department ทราบเกีย่วกับการออกใบอนุญาตทํ างานแกคนตางดาวแตละคน

สํ าหรับคนตางดาวทีต่องการท ํางานในระดบัวชิาชพี ยงัตองผานกระบวนการขอใบอนญุาต
หรือทํ าการจดทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับคณะกรรมการระเบียบวิชาชีพ (Professional 
Regulatory Board) ของแตละประเภทวิชาชีพ ซ่ึงอยูภายใต Professional Regulation Commission 
ซ่ึงเปนหนวยงานของภาครัฐที่ทํ าหนาที่กํ ากับควบคุมดูแลเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆ ภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ 1987 Constitute, Article XII ทีว่า การประกอบ
วชิาชพีในฟลิปปนสเปนเรือ่งทีจ่ ํากดัใหเฉพาะพลเมอืงฟลิปปนสเทานัน้ ซ่ึงหากบคุคลทีไ่มใชพลเมอืง
ฟลิปปนสตองการประกอบอาชีพในฟลิปปนส ตองไดรับใบอนุญาตที่เรียกวา Professional License
หรือตองท ําการจดทะเบยีนการประกอบวชิาชพีในฟลิปปนสและมใีบรบัรองการจดทะเบยีน ซ่ึงเรยีกวา
Certificate of Registration ซ่ึงออกโดยองคกรของรัฐที่ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลดานวิชาชีพในฟลิปปนส 
ทีเ่รียกวา Professional Regulation Commission (PRC) เปนหลักฐานยนืยนักอน ดงัไดกลาวขางตนแลว
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ในสวนของกระบวนการออกใบอนุญาตทํ างาน (Employment Permit) เปนไปตามที่
ระบไุวใน Implementing Rules and Regulations , Rule XIV , Book I : Employment of Aliens , Section 6
ซ่ึงกํ าหนดวา Secretary of Labor อาจท ําการออกใบอนุญาตทํ างานใหโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้

ก) นายจางและคนตางดาวไดปฏิบัติตามขอกํ าหนดที่ระบุไวใน Implementing Rules 
and Regulations , Rule XIV , Book I : Employment of Aliens , Section 2 กลาวคือ นายจางไดยื่น
รายชื่อของคนตางดาวตอ Bureau of Local Employment โดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยูในฟลิปปนสและ
ตางประเทศ ลักษณะของการจางงาน และสถานภาพของการอยูในฟลิปปนสของคนตางดาว

ข) มีรายงานจาก Director of Bureau of Local Employment เกีย่วกับการมีหรือไมมี
บุคคลใดในฟลิปปนสที่มีความประสงคและมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงานที่ตองการให
คนตางดาวนั้นทํ า

ค)  ขอประเมนิจาก Director of Bureau of Local Employment วาการจางงานคนตางดาว
จะเปนประโยชนตอประเทศชาติ

ง)  มีเอกสารรับรองจาก Commission on Immigration and Deportation เกีย่วกับการรับ
คนตางดาวนั้นเขาประเทศ

จ) มีเอกสารรับรองจาก Board of Investment หรือหนวยงานของรัฐที่เหมาะสมอื่นๆ  
วาคนตางดาวผูสมัครขอใบอนุญาตทํ างานนั้นจะทํ างานในกิจการลงทุนที่ไดรับการสงเสริม        
หรือทีส่อดคลองกับความจํ าเปนทางดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ฉ)  ชํ าระคาธรรมเนียมเปนเงินจํ านวน 100 เปโซ
นอกจากนี้ Implementing Rules and Regulations, Rule XIV, Book I: Employment of 

Aliens, Section 9 ระบใุหนายจางตองท ําการยืน่ขออนมุตัจิาก Bureau of Local Employment เกีย่วกบั
โครงการฝกอบรมคนฟลิปปนส ซ่ึงคนตางดาวที่นายจางผูประสงคทํ าการวาจางนั้น ตองถายทอด
ความรูดานเทคโนโลยีตางๆ ให โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขออนุมัติใบอนุญาต
ท ํางานสํ าหรับคนตางดาวนั้น

สํ าหรบักรณขีองใบอนญุาตประเภท Alien – Refugee Employment Permit นัน้ มรีายการ
เอกสารที่ตองใชในการยื่นขออนุมัติใบอนุญาตทํ างานในลักษณะพิเศษหรือแตกตางออกไป โดยมี
เอกสารที่ใชประกอบ คือ

- ประวตัิของผูล้ีภัย พรอมภาพถายขนาด 2 นิ้ว จํ านวน 1 ใบ
- สัญญาการสมรส (Marriage Contract) ในกรณีที่สมรสกับชาวฟลิปปนส
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- สัญญาการทํ างานหรือการแตงตั้งตํ าแหนงในการทํ างาน พรอมระบุหนาที่ 
และความรับผิดชอบ

- ใบรับรอง (Certificate) จาก Representative of the UNHCR Branch 
Office ในฟลิปปนสที่รับรองวา ผูล้ีภยัผูนั้นไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน Department Order 
No. 25 Series 1996 Section 2

- หนังสือรับรองความปลอดภัย (Security clearance) จาก National 
Intelligence Coordinating Agency (NICA)

- หนังสืออนุมัติ (Endorsement) จาก Refugee Services of the Philippines, 
Inc (RSP) หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํ านาจจาก UNHCR

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึง Secretary of Labor หรือตัวแทนที่ไดรับ   
มอบอํ านาจระบุเปนรายๆ ไป

สํ าหรับอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตนั้น Department Order No.1 Series 
1999 ของ Department of Labor and Employment ไดก ําหนดอายใุบอนญุาตและการตออายใุบอนญุาต
ตามประเภทใบอนุญาตและระดับงานของคนตางดาว ดังนี้

(1)   ใบอนญุาตประเภท Alien Employment Permit โดยปกตมิอีายอุยางนอย 1 ป นบัแต
วนัทีอ่อกใบอนุญาต เวนแตถูกเพิกถอนโดย Secretary of Labor เนื่องจากฝาฝนบทบัญญัติใดๆ   
ของ Labor Code และ Rules ทีร่องรับ สวนการตออายุใบอนุญาตนั้น สามารถกระทํ าไดหากแสดง
เหตุผลที่ดีโดยยื่นคํ ารองขอตออายุใบอนุญาตตอ Bureau of Local Employment ซ่ึง Bureau of Local 
Employment จะตองยื่นความเห็นและขอเสนอแนะของตนตอ Secretary of Labor ซ่ึงหาก      
Bureau of Local Employment เหน็ควรปฏิเสธการตออายุใบอนุญาต Bureau of Local Employment
จะตองท ําขอเสนอแนะวา ใหทํ าการยกเลิกวีซาแกคนตางดาวนั้น

(1.1)  ใบอนุญาตของระดับงานประเภท  Elective  Officers,  General  Managers,
Presidents, ทีป่รึกษาโครงการและเหรัญญิก มีอายุเทาระยะเวลาตามสัญญาจางงานแตไมเกิน 5 ป 
สวนการตออายุใบอนุญาตประเภทนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับการตออายุใบอนุญาตประเภท        
Alien Employment Permit

(1.2) ใบอนุญาตของระดับงานประเภท ตํ าแหนงเทคนิคในบริษัทที่จดทะเบียน  
กับ BOI มอีาย ุ2 ป สวนการตออายุใบอนุญาตประเภทนี้ ตอไดทุกปแตไมเกิน 5 ป
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(1.3)  ใบอนญุาตของระดับงานประเภท ตํ าแหนงที่ปรึกษา และหัวหนาควบคุม
งานในบริษัทที่จดทะเบียนกับ BOI มอีาย ุ 3 ป สวนการตออายุใบอนุญาตประเภทนี้ ตอไดทุกป    
แตไมเกิน 5 ป

(1.4) ใบอนุญาตของระดับงานประเภท ตํ าแหนงเทคนิคในบริษัทอื่นทั่วไป           
มอีาย ุ 3 ป สวนการตออายุใบอนุญาตประเภทนี้ ตอไดอีก 1 ป

(1.5)  ใบอนญุาตของระดับงานประเภท ตํ าแหนงที่ปรึกษา และหัวหนาควบคุม
งานในบรษิัทอื่นทั่วไป มีอายุ 3 ป สวนการตออายุใบอนุญาตประเภทนี้ ตอไดอีก 1 ป

(1.6)  ใบอนญุาตท ํางานของคูสมรสตามกฎหมายของสมาชกิองคการระหวางประเทศ
มอีายสูุงสุด 3 ป หรือตามสัญญาจางงาน สวนการตออายุใบอนุญาตประเภทนี้ ไมมีกฎหมายระบุ

(2) ใบอนุญาตประเภท Alien – Refugee Employment Permit โดยปกติมีอายุ 2 ป นับ
แตวนัทีอ่อกใบอนุญาต เวนแตในกรณีที่มีระยะเวลาการจางงานนอยกวานั้น หรือเมื่อใบอนุญาตนี้    
ถูกเพิกถอน

ทั้งนี้ Department Order No. 1 Series 1999 ยงัไดกํ าหนดคาธรรมเนียมในการยื่น       
ขอใบอนุญาต หรือการยื่นขอตออายุใบอนุญาต ตลอดจนคาธรรมเนียมในการอนุญาต ดังนี้

- คาธรรมเนยีมในการยืน่ขอใบอนญุาตและขอตออายใุบอนญุาตเปนเงนิจ ํานวน
500 เปโซ (ไมอาจขอเงินคืนได)

- คาธรรมเนียมในการอนุมัติเปนเงินจํ านวน 1,000 เปโซตอป ซ่ึงเมื่อตออายุ         
ใบอนญุาตแลว หากไมไดใช ก็ไมอาจขอเงินคืนได

นอกจากนี้ ในการขอตออายุใบอนุญาตทํ างานยังตองมีเอกสารตอไปนี้แนบมาพรอม   
ใบสมัครดวย คือ

- จดหมายรองขอ
- ใบอนุญาตทํ างานฉบับกอน
- สรุปรายงานความสํ าเร็จของโครงการฝกอบรมคนทองถ่ิน
- สํ าเนาพาสปอรต วีซา (กรณีจํ าเปน) และ
- ใบรับรองของเจาหนาที่ผูมีอํ านาจของบริษัท ในกรณีตํ าแหนงที่ไดรับ  

การแตงตั้ง
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สวนการใชใบอนุญาตและขอกํ าหนดของผูรับคนตางดาวเขาทํ างานนั้น Implementing 
Rules and Regulations, Rule XIV, Book I: Employment of Aliens, Section 12 ก ําหนดหามคนงาน
ตางดาวโอนยายไปทํ างานอื่นใดนอกจากที่ไดรับอนุญาตหรือเปลี่ยนตัวนายจางโดยไมไดรับอนุญาต
จาก Secretary of Labor ผานทาง Bureau of Local Employment

Implementing Rules and Regulations, Rule XIV, Book I: Employment of Aliens,   
Section 3 บัญญัติใหคนตางดาวทุกคนที่ไดรับการวาจางใหทํ างานในฟลิปปนสและมีถ่ินพํ านัก     
อยูในฟลิปปนส ตองทํ าการจดทะเบียนตอ Bureau of Local Employment ตามทีห่นวยงานนั้น
ก ําหนดไว

การใชใบอนุญาตประเภท Alien – Refugee Employment Permit นัน้ ผูไดรับใบอนุญาต 
การท ํางาน จะตองทํ างานกับนายจางที่ไดรับอนุญาตและในงานที่ไดรับอนุญาตเทานั้น การเปลี่ยน
นายจางหรอืงาน จะตองไดรับอนญุาตจาก Bureau of Local Employment กอนและตองเปนผูทีไ่มได
ประกอบอาชญากรรม ทั้งตองไมไดประกอบวิชาชีพใดๆ ที่กฎหมายจํ ากัดใหไวเฉพาะพลเมือง       
ฟลิปปนสเทานั้น ตามบทบัญญัติของ 1987 Constitute, Article XII เวนแตไดรับ Professional 
License หรือ Certificate of Registration ที่ Professional Regulation Commission (PRC) ออกให 
อีกทัง้ตองไมฝาฝนกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการนํ าระบบที่เรียกวา      Alien  Employment
Permit System มาใช หากฝาฝนจะตองถูก Bureau of Local Employment ด ําเนินการเพิกถอน       
ใบอนุญาตทํ างานนั้นตาม Department Order No. 25 Series 1996 ของ Department of Labor and 
Employment

นอกจากนี้ตาม Implementing Rules and Regulations, Rule XIV, Book I: Employment 
of Aliens, Section 2 นัน้ นายจางทุกคนที่ทํ าการวาจางคนตางดาวเขาทํ างาน จะตองยื่นรายชื่อของ
คนตางดาวตอ Bureau of Local Employment โดยระบุทั้งชื่อ สัญชาติ ที่อยูทั้งในฟลิปปนสและใน
ตางประเทศ ลักษณะของการจางงาน ตลอดจนสถานภาพของการอยูในฟลิปปนสของคนตางดาวทกุคน

สํ าหรับการบรหิารจดัการและปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการทํ างานของคนตางดาว
เปนอํ านาจหนาที่ของ Department of Labor and Employment โดยในสวนของการทํ างานของ     
คนตางดาวนั้น ใหอยูในความรับผิดชอบของ Bureau of Local Employment โดยการประสานงาน
กบัหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับกิจการหรือธุรกิจที่จดทะเบียนตางๆ เชน Board of Investment 
(BOI) , Securities and Exchange Commission (SEC) , Department of  Justice และศาลยุติธรรม 
เปนตน สวนคนตางดาวที่ตองการประกอบวิชาชีพในฟลิปปนส ตองอยูภายใตการกํ ากับดูแลของ 
Professional Regulatory Commission ซ่ึงเปนองคกรของรัฐอีกองคกรหนึ่งดวย
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 นอกจากการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวและการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจาง
เกี่ยวกับการทํ างานของคนตางดาวแลว ฟลิปปนสยังใหความสํ าคัญแกการถายทอดความรูดาน
เทคโนโลยจีากคนตางดาวใหแกคนทองถ่ินโดยผานโครงการฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของ
การสรางหลักประกันตอทั้งการปฏิบัติจริงและทั้งคุณภาพของการถายทอดความรูดานเทคโนโลยี
จากคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํ างานใหแกคนฟลิปปนสนั้น จะตองทํ าในลักษณะของโครงการ
ฝกอบรม ซ่ึงนายจางจะตองดํ าเนินการขออนุมัติโครงการจาก Bureau of Local Employment และ
ตองเปนไปตามมาตรการที่ทางการกํ าหนดเทานั้น ซ่ึง Implementing Rules and Regulations, Rule 
XIV, Book I: Employment of Aliens, Section 9 ก ําหนดใหเปนอํ านาจ   หนาที่ของ Secretary of 
Labor ในการกํ าหนดมาตรการโครงการฝกอบรมนั้น และให Bureau of Local Employment เปน
หนวยงานที่มีอํ านาจในการควบคุมดูแลโครงการฝกอบรมดังกลาวดวย

Implementing Rules and Regulations, Rule XIV, Book I: Employment of Aliens,   
Section 13 เปดโอกาสใหมีการอุทธรณเกี่ยวกับกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของกับคนตางดาว ไมวาจะเปน
กรณีที่เกี่ยวกับการจางงานคนตางดาว และการอนุมัติหรือไมอนุมัติใบอนุญาตทํ างาน ทั้งนี้โดยให
เปนเรื่องที่ตองมีกระบวนการสืบสวนสอบสวน และใหเปนอํ านาจหนาที่ของ Bureau of Local 
Employment ที่จะรับคํ ารองทุกขและดํ าเนินการสืบสวนสอบสวนนั้น สวนการกํ าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับการทํ างานของคนตางดาวรวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายเปนอํ านาจหนาที่
และความรับผิดชอบของ Department of Labor and Employment โดยในสวนที่เกี่ยวของกับ       
การทํ างานของคนตางดาวและการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีแกคนทองถ่ินนั้น เปนอํ านาจ  
หนาที่ของ Bureau of Local Employment

สํ าหรับการยื่นอุทธรณคํ าส่ังของเจาหนาที่ในกรณีที่ไมออกใบอนุญาตนั้น ตาม
Implementing Rules and Regulations, Rule XIV, Book I: Employment of Aliens, Section 13      
ซ่ึงรองรับ Labor Code of the Philippines , Title II : Employment of Non – Resident  Aliens       
ตองอุทธรณตอ Bureau of Immigration เพือ่ให Bureau ท ําการสืบสวนสอบสวนเชนเดียวกับ     
กรณอ่ืีนๆ ทีเ่กี่ยวของกับการจางงานคนตางดาว และการรองทุกขเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทํ างาน
แกคนตางดาว
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ในสวนของโทษนั้น Labor Code ไดบญัญัติไวในกรณีที่มีคนตางดาวลักลอบทํ างาน   
ซ่ึงคนตางดาวนั้นตองระวางโทษตามบทบัญญัติของ Labor Code Article. 289 – 290 และตอง       
ถูกสงตัวกลับหลังจากไดรับโทษนั้นแลว 73

3.5  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาว

โดยหลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล คนตางดาวยอมไมมีสิทธิเสมอ      
คนในชาติ ซ่ึงสิทธิในการประกอบอาชีพ ก็เปนสิทธิอยางหนึ่งที่คนตางดาวจะมาประกอบอาชีพ
เหมือนคนในชาติทุกประการไมได ดังนั้นการที่คนตางดาวเขามาทํ างานในประเทศไทย จึงตองมี
กฎหมายควบคุมการเขามาในประเทศไทยและการท ํางานของคนตางดาวดังตอไปนี้

3.5.1 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 74

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเดินทางเขามา
ของคนตางดาว ซ่ึงไดกํ าหนดถึงขั้นตอนและวิธีการเดินทางเขามาในประเทศไทย มีผลบังคับ       
ใหแรงงานตางดาวที่จะเดินทางเขามาในประเทศตองปฏิบัติตาม โดยมีหลักการสํ าคัญ คือ

1. จ ํากดัคนตางดาวบางประเภทที่มีลักษณะตองหาม มิใหเขามาในราชอาณาจักร
2. จ ํากดัจ ํานวนคนตางดาวแตละสัญชาติที่จะเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
3. ก ําหนดมาตรการควบคุม ตรวจตราหนังสือเดินทาง การเดินทางเขามาหรือออกไป

นอกราชอาณาจักรของบุคคลหรือพาหนะทั้งปวง รวมทั้งมาตรการควบคุมคนตางดาวที่เขามาอยูใน
ราชอาณาจักร

4. กํ าหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติในการอํ านวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว   
และนกัลงทุนในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐและตามกฎหมาย

ดังนั้น แรงงานตางดาวที่เดินทางเขาออกและพักอาศัยในประเทศไทย จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายคือ ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

                                                       
73  Labor Code Art.41 (b).
74  ดูภาคผนวก จ. หนา 200.
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มาตรการเชิงปองกัน
1. คนตางดาวที่จะเดินทางเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร จะตองเดินทางเขามา

หรือออกไปตามชองทางดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานีหรือทองที่ และตามกํ าหนดเวลา ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกํ าหนด 75 และตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร        
ใชแทนหนังสือเดินทางที่ถูกตองและยังสมบูรณอยู และจะตองไดรับการตรวจลงตราจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือจากกระทรวงการตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการ
ตรวจลงตราสํ าหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ ไมไดเขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร 
หรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกายโดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือ
เขามาเพื่อทํ างานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาว ไมเคยไดรับ     
โทษจ ําคกุโดยค ําพพิากษาของศาลไทย หรือค ําส่ังทีช่อบดวยกฎหมาย หรือค ําพพิากษาของศาลตางประเทศ
ไมมีพฤติการณที่นาเชื่อวาเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือ
ความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ไมเปนบุคคลที่เจาหนาที่รัฐบาล
ตางประเทศไดออกหมายจับ ไมมีพฤติการณที่นาเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณีคาหญิงหรือเด็ก  
คายาเสพตดิ ลักลอบหนภีาษศีลุกากร หรือประกอบกจิการอืน่ทีข่ดัตอความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรม
อันดีของประชาชน 76

2. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมอํี านาจก ําหนดใหคนตางดาวซึง่เขามาในราชอาณาจกัร
มเีงนิตดิตวั หรือมปีระกนัหรอืจะยกเวนภายใตเงือ่นไขใดๆ กไ็ด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา 77

3. ในกรณีที่มีพฤติการณซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวา เพื่อประโยชน 
แกประเทศหรอืเพือ่ความสงบเรยีบรอย วฒันธรรมหรอืศลีธรรมอนัด ี หรือความผาสกุของประชาชน
ไมสมควรอนญุาตใหคนตางดาวผูใดหรอืจ ําพวกใดเขามาในราชอาณาจกัร รัฐมนตรวีาการกระทรวง
มหาดไทยมอํี านาจสั่งไมอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจํ าพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได 78

4. กรณพีเิศษเฉพาะเรือ่ง รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนมุตัขิองคณะรฐัมนตรี
จะอนญุาตใหคนตางดาวผูใดหรอืจ ําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจกัรภายใตเงือ่นไขใดๆ หรือจะยกเวน
ไมจ ําตองปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิีก้ไ็ด 79 เชน กรณทีีรั่ฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนมุตัิ

                                                       
75  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522. (2522, 1 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 96, ตอนที่ 28.

มาตรา 11.
76  แหลงเดิม. มาตรา 12.
77  แหลงเดิม. มาตรา 14.
78  แหลงเดิม. มาตรา 16.
79  แหลงเดิม. มาตรา 17.
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ของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศผอนผันใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และ
กมัพชูา อยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว

5. ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจตรวจคนตางดาวซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไป    
นอกราชอาณาจักร โดยคนตางดาวตองยื่นรายการตามแบบที่กฎหมายกํ าหนด และผานการตรวจ
อนญุาตของพนักงานเจาหนาที่ของดานตรวจคนเขาเมืองประจํ าเสนทางนั้น 80

6. การตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวเปนบุคคลตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร
หรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นไปพักอาศัยอยู ณ ที่ที่      
เห็นสมควร โดยใหคํ ารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อรับทราบคํ าส่ังตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ีก่ ําหนดก็ได หรือจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือจะกักตัว
คนตางดาวไว ณ สถานที่ที่เห็นเหมาะสมเพื่อดํ าเนินการตามกฎหมายก็ได 81

7. กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน  
ราชอาณาจักร เชน ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือมีพฤติการณเปน 
ทีน่าเชือ่วาเขามาเพื่อการคาประเวณี คาหญิงหรือเด็ก คายาเสพติด หรือประกอบกิจการอื่น ที่ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณนาเปนภัยตอสังคมหรือ  
ความมัน่คงแหงราชอาณาจกัร เปนตน พนกังานเจาหนาทีม่อํี านาจสัง่ใหคนตางดาวผูนัน้กลับออกไป
นอกราชอาณาจักรได โดยมีคํ าส่ังเปนหนังสือ 82

8. พนกังานเจาหนาที่มีอํ านาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการควบคุม
คนตางดาวผูนั้นไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานที่ใด ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบ
วาเปนคนตางดาวทีม่ลัีกษณะตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจกัร หรือมเีหตอัุนควรสงสยัวามลัีกษณะ
ตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจกัร เพือ่ทีพ่นกังานเจาหนาทีจ่ะไดควบคมุไวตรวจสอบ หรือใหสงตวั
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 83

           9. ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522      
ใหพนกังานเจาหนาทีม่อํี านาจสัง่ใหเจาของพาหนะหรอืผูควบคมุพาหนะ หยดุพาหนะหรอืน ําพาหนะ
ไปยงัที่ใดที่หนึ่งตามที่จํ าเปนเพื่อการตรวจ 84

                                                       
80  แหลงเดิม. มาตรา 18.
81  แหลงเดิม. มาตรา 19.
82  แหลงเดิม. มาตรา 22.
83  แหลงเดิม. มาตรา 29.
84  แหลงเดิม. มาตรา 30.
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10. การเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรโดยผูบัญชาการตํ ารวจ
แหงชาติหรือคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง เมื่อมีพฤติการณที่สมควรเพิกถอนการอนุญาต 85

11. หามคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวประกอบ
อาชีพหรือรับจางทํ างาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติหรือพนักงาน       
เจาหนาที่ซ่ึงผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติมอบหมาย หรือเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตใหทํ างานตาม   
พระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และตองพกัอาศยัตามทีอ่ยูทีไ่ดแจงตอพนกังาน
เจาหนาที ่และถาอยูในราชอาณาจกัรเกนิ 90 วนั คนตางดาวตองแจงเปนหนงัสอืใหพนกังานเจาหนาที่
ทราบถงึทีพ่กัอาศัยของตนโดยไมชักชาเมื่อครบกํ าหนดระยะเวลา 90 วัน และกระทํ าเชนเดียวกัน
ทกุระยะ 90 วัน 86

12.  คณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืง อาจพจิารณาอนญุาตใหคนตางดาวเขามามถ่ิีนทีอ่ยู
ในราชอาณาจกัรได แตตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามจํ านวน
ทีรั่ฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก ําหนดจ ํานวนคนตางดาว และเปนคนตางดาวทีไ่ดรับ
ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูแลว 87

13. หามคนตางดาวที่เคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาของศาลไทยหรือคํ าส่ังที่ชอบ
ดวยกฎหมาย หรือคํ าพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผดิอันไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง หรือเปนผูที่ไมสามารถ
ประกอบการหาเลีย้งชพีได เพราะกายพกิารหรอืจติฟนเฟอนไมสมประกอบหรอืมโีรคอยางใดอยางหนึง่
ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง เขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 88

14. กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวซึ่งไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร  
ใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและสมบูรณ หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลในตางประเทศ หรือจากกระทรวงการตางประเทศ หรือไมมีใบสํ าคัญถ่ินที่อยูและ
ไมมีใบสํ าคัญประจํ าตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว เปนผูเขามาในราชอาณาจักร       
โดยไมถูกตองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 89

                                                       
85  แหลงเดิม. มาตรา 36.
86  แหลงเดิม. มาตรา 37.
87  แหลงเดิม. มาตรา 41.
88  แหลงเดิม. มาตรา 44.
89  แหลงเดิม. มาตรา 58.
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มาตรการเชิงลงโทษ
1. คนตางดาวทีไ่มเดนิทางเขามาหรอืออกไปนอกประเทศไทยทางดานตรวจคนเขาเมอืง

เขตทาสถานี หรือทองที่ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกํ าหนด ตองระวางโทษ
จ ําคุก 2 ป และปรับไมเกิน 20,000 บาท 90

2. คนตางดาวที่เดินทางเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมยื่นรายการตามแบบ
ที่กฎหมายกํ าหนด และไมผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ของดานตรวจคนเขาเมือง
ประจํ าเสนทางนั้น 91 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 20,000 บาท 92

3. กรณีเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานเจาหนาที่
ที่ส่ังใหหยุดพาหนะ หรือนํ าพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดตามที่จํ าเปนเพื่อการตรวจ ตองระวางโทษ     
จ ําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 93

4. คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ประกอบอาชีพ
หรือรับจางทํ างานโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ หรือพนักงานเจาหนาที่     
ซ่ึงผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติมอบหมาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน     
10,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 94

5. คนตางดาวไมพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือไมแจงตอ               
เจาพนักงานตํ ารวจ ณ สถานีตํ ารวจทองที่ที่คนตางดาวพักอาศัยในกรณีเปล่ียนที่พักอาศัย หรือ       
ถาเดินทางไปจังหวัดใด และอยูในจังหวัดนั้นเกิน 24 ช่ัวโมง โดยไมแจงตอเจาพนักงานตํ ารวจ       
ณ สถานตี ํารวจทองที่ภายใน 48 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่ไปถึง หรือคนตางดาวไมมีหนังสือแจงให
พนกังานเจาหนาทีท่ราบถงึทีพ่กัอาศยัของตนเมือ่อยูในราชอาณาจกัรครบระยะเวลา 90 วนั ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 5,000 บาท และปรับอีกไมเกินวนัละ 200 บาท จนกวาจะปฏิบัติถูกตอง 95

6. เจาของบาน เจาของ หรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมที่รับ            
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย โดยไมแจงตอ

                                                       
90  แหลงเดิม. มาตรา 62.
91  แหลงเดิม. มาตรา 18 วรรคสอง.
92  แหลงเดิม. มาตรา 62.
93  แหลงเดิม. มาตรา 30 ประกอบมาตรา 73.
94  แหลงเดิม. มาตรา 37 (1) ประกอบมาตรา 75.
95  แหลงเดิม. มาตรา 37 (2) (3) (4) (5) ประกอบมาตรา 76.   
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พนกังานเจาหนาที ่ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ 2,000 บาท และถาเปนผูจดัการโรงแรม ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแต 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท 96

7. คนตางดาวที่เขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร แลวภายหลังปรากฏวามีพฤติการณ      
ที่นาเชื่อวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือ  
ความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือเปนบุคคลซึ่งเจาหนาที่        
รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ หรือมีพฤติการณที่นาเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี คาหญิง
หรือเดก็ คายาเสพติด ลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอย           
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนบุคคลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมอนุญาต
ใหเขามาในราชอาณาจักร หรือเปนบุคคลที่ไมแสดงฐานะทางการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการ
พจิารณาคนเขาเมืองกํ าหนด หรือเปนคนตางดาวที่มีลักษณะตองหาม คือ เปนผูเคยไดรับโทษจํ าคุก
โดยคํ าพิพากษาของศาลไทยหรือคํ าสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย หรือคํ าพิพากษาของศาลตางประเทศ 
หรือเปนผูที่ไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
หรือมโีรคอยางใดอยางหนึง่ตามที่กฎหมายก ําหนดไว ผูบญัชาการต ํารวจแหงชาตสิามารถเสนอเรือ่ง
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง หากคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองเห็นควรเพิกถอน
การอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ก็สามารถเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย เพื่อส่ังเพิกถอนการอนุญาตตอไปได 97

8. คนตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต หรือการอนุญาต  
ส้ินสดุลงหรอืถูกเพกิถอนแลว พนกังานเจาหนาทีจ่ะสงตวัคนตางดาวผูนัน้กลับออกนอกราชอาณาจกัรได 98

9. ผูที่นํ าหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทํ าการดวยประการใดๆ    
อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร 
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 100,000 บาท 99

10. ผูที่รูวาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยไมถูกตองตามกฎหมาย แลวยังให   
เขาพกัอาศยั ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพือ่ใหคนตางดาวนัน้พนจากการจบักมุ ตองระวางโทษ
จ ําคุกไมเกิน 5 ป  และปรับไมเกิน 50,000 บาท 100

                                                       
96  แหลงเดิม. มาตรา 38 ประกอบมาตรา 77.
97  แหลงเดิม. มาตรา 53.
98  แหลงเดิม. มาตรา 54.
99  แหลงเดิม. มาตรา 63 วรรคแรก.
100  แหลงเดิม. มาตรา 64.
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11. กฎหมายกํ าหนดใหปรับเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเรียงตามรายตัว       
คนตางดาว คนละไมเกิน 20,000 บาท ในกรณีที่พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาว              
ทีไ่มมหีนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและสมบูรณ 101

12. คนตางดาวที่หลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสงตัวไปยัง     
สถานทีใ่ดๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว    หรือ
ใหสงตัวไปหรือหลบหนีไปในระหวางที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํ านาจของพนักงานเจาหนาที่              
ตามพระราชบญัญตันิี ้ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 2 ป หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั 102

 13.   คนตางดาวที่อยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือ
ถูกเพกิถอน ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ปหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 103

14.  คนตางดาวผูใดหลกีเลีย่งไมปฏิบตัติาม ขดัขนื หรือไมยอมรับทราบค ําสัง่ของรฐัมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง ผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองมอบหมาย ซ่ึงส่ังการแกคนตางดาวตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท และถาเปนคํ าส่ังให
กลับออกไปนอกราชอาณาจกัร คนตางดาวตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 2 ป  และปรบัไมเกนิ 20,000 บาท 104

3.5.2   พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 105

1)  ลักษณะการควบคุมการทํ างานของคนตางดาว
การควบคุมการทํ างานของคนตางดาวนั้น มีลักษณะที่ใชรูปแบบของการกํ าหนด     

หามงานหรือวิชาชีพที่ไมประสงคใหคนตางดาวทํ า โดยอาศัยเหตุผลทางดาน ภูมิปญญาไทย ศิลปะ
วฒันธรรม ศาสนา และความจ ําเปนทางเศรษฐกจิบางอยาง สวนงานทีม่ไิดตองหามตามพระราชกฤษฎกีา
แนบทายพระราชบัญญัติถือวาทํ าได

                                                       
101  แหลงเดิม. มาตรา 70.
102  แหลงเดิม. มาตรา 72.
103 แหลงเดิม. มาตรา 81.
104  แหลงเดิม. มาตรา 82.
105  ดูภาคผนวก ฉ. หนา 229.
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1.1  ประเภทของงานที่หามมิใหคนตางดาวทํ า 106

                           งานที่หามมิใหคนตางดาวทํ าจะปรากฏในพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522 107 การกํ าหนดงานที่หามตามพระราชกฤษฎีกานี้เปน
งานที่หามคนตางดาวทํ าเพื่อการคาหรือหารายได และเปนการหามโดยเด็ดขาดในทุกทองที่ใน    
ราชอาณาจักร 108 งานทัง้หมดที่หามคนตางดาวทํ ามี 39 อาชีพ แบงไดเปน 4 กลุม ไดแก
                           (1)  งานบริการ ไดแก

- งานกออิฐ งานชางไม งานกอสรางอื่นๆ
- งานขบัขีย่านยนตหรืองานขบัขีย่านพาหนะทีไ่มใชเครือ่งจกัร หรือเครือ่งกล

ยกเวนงานขับขี่เครื่องบินระหวางประเทศ
- งานขายทอดตลาด
- งานควบคุม ตรวจสอบ หรือใหบริการทางบัญชี ยกเวนงานตรวจสอบ    

ภายในเปนครัง้คราว
- งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
- งานนายหนาหรืองานตัวแทน ยกเวนงานนายหนา หรืองานตัวแทน        

ในธุรกิจการคาระหวางประเทศ
- งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับงานออกแบบและ                           

คํ านวณ จดัระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบควบคุมการกอสรางหรือใหคํ าแนะนํ า ทั้งนี้ไมรวมงาน
ทีต่องใชความชํ านาญพิเศษ

- งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา อํ านวยการกอสราง หรือใหคํ าแนะนํ า

- งานมัคคุเทศกหรืองานจัดนํ าเที่ยว
- งานเสมียน พนักงาน หรืองานเลขานุการ
- งานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

                           (2)  งานเกีย่วกับภูมิปญญาไทยและศิลปวัฒนธรรม ไดแก                     
- งานแกะสลักไม
- งานทอผาดวยมือ

                                                       
106  พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521, มาตรา 6.
107  บัญชีทายพระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานในอาชพีและวชิาชีพทีห่ามคนตางดาวท ํา พ.ศ. 2522.
108  พระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานในอาชพีและวชิาชีพทีห่ามคนตางดาวท ํา พ.ศ. 2522, มาตรา 4.
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- งานทอเสื่อหรืองานทํ าเครื่องใชดวยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไมไผ
- งานทํ ากระดาษสาดวยมือ
- งานทํ าเครื่องเงิน
- งานทํ าเครื่องดนตรีไทย
- งานทํ าเครื่องถม
- งานทํ าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
- งานทํ าเครื่องลงหิน
- งานทํ าตุกตาไทย
- งานทํ าผลิตภัณฑทอผาไหมดวยมือ
- งานทํ ามีด
- งานทํ ารมกระดาษหรือผา
- งานประดิษฐเครื่องแตงกาย
- งานปนหรือทํ าเครื่องปนดินเผา
- งานมวนบุหร่ีดวยมือ
- งานสาวและบิดเกลยีวไหมดวยมือ

                           (3)  งานเกี่ยวกับศาสนา ไดแก
- งานทํ าบาตร
- งานทํ าพระพุทธรูป

                           (4)  งานอื่นๆ ไดแก
- งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว งานปาไมหรืองานประมง ยกเวนงานที่ใช

ความชํ านาญงานเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟารม หรืองานกรรมกรในเรือประมงเฉพาะการ
ประมงทะเล 109

- งานกรรมกร ยกเวนงานกรรมกรในเรือประมงตาม (2) 110

- งานขายของหนาราน
- งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย
- งานทํ าที่นอนหรือผาหมนวม
- งานทํ ารองเทา

                                                       
109  แหลงเดิม.
110  พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536.
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- งานทํ าหมวก
- งานเรขายสินคา
- งานเรียงตัวพิมพอักษรไทยดวยมือ

1.2  งานทีม่ไิดหามคนตางดาวทํ า คนตางดาวยอมทํ าไดแตตองไดรับอนุญาต
                            คนตางดาวจะเขามาทํ างานในราชอาณาจักรไทยได ก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาต    
จากอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย 111 การพิจารณาออกใบอนุญาตโดยเจาหนาที่             
ผูมีอํ านาจนั้น ตองอาศัยระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาต
ทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2537 หรือในกรณีบุคคลที่ประสงคจะจางคนตางดาวเขามาทํ างาน      
ยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาว ซ่ึงในกรณีนี้อธิบดีหรือเจาพนักงานที่อธิบดีมอบหมาย      
จะออกใบอนญุาตใหแกคนตางดาวได ก็ตอเมื่อคนตางดาวไดเขามาในราชอาณาจักรแลว 112 ทั้งนี้ 
คนตางดาวนั้นตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน    
การชัว่คราวตามกฎหมายคนเขาเมือง กลาวคือ จะตองเปนคนตางดาวประเภทไดรับ Immigration 
Visa หรือ Non - Immigration Visa ไมใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยวหรือผูเดินทาง
ผาน และไมเปนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือตองหามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดใน   
ราชกิจจานุเบกษา 113  ซ่ึงเงื่อนไขดังกลาว ไดแก

- มคีวามรูและความสามารถในการทํ างานตามที่ขอรับใบอนุญาต
- ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
- ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการอนัเปนทีรั่งเกยีจของสงัคม โรคตดิยาเสพตดิใหโทษอยางรายแรงหรอืโรคพษิสุราเรือ้รัง
- ไมเคยตองโทษจํ าคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมาย 

วาดวยการทํ างานของคนตางดาว ภายในระยะเวลา 1 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 114

                                                       
111  พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521, มาตรา 7.
112  แหลงเดิม. มาตรา 8.
113  แหลงเดิม. มาตรา 11.
114  กระทรวงมหาดไทย. (2522, 5 กุมภาพันธ). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกํ าหนดคุณสมบัติหรือ

ลักษณะตองหาม และเงื่อนไขของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํ างาน.   
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1.3  คนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ยอมไดรับใบอนุญาตงายขึ้น
                           ประเทศไทยตองการใหคนตางดาวเขามาลงทุนในประเทศ ก็จํ าเปนตองมีกฎหมาย     
ที่สรางแรงจูงใจใหคนตางดาวเขามาลงทุน ซ่ึงคนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมใหเขามาลงทุน         
ในประเทศไทยนั้น ก็จะตองไดรับใบอนุญาตทํ างานเชนกัน โดยใหยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตตออธิบดี
หรือเจาพนกังานซึง่อธบิดมีอบหมายภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีค่นตางดาวนัน้เขามาในราชอาณาจกัร
แตถาคนตางดาวนั้นอยูในราชอาณาจักรแลว ระยะเวลา 30 วัน ใหนับแตวันที่ทราบการไดรับ
อนญุาตเขาทํ างานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ในระหวางรอรับ
ใบอนุญาต ใหผูยื่นคํ าขอทํ างานไปกอนได ทั้งนี้เมื่ออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย     
ไดรับคํ าขอแลว ใหออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา 115

1.4  พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว ไมใชบังคับแกบุคคลบางประเภท
                           พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ไมใชบังคับแกการปฏิบัติ
หนาทีใ่นราชอาณาจักรของคนตางดาว เฉพาะในฐานะดังตอไปนี้ 116

                           (1)    บคุคลในคณะผูแทนทางทูต
                           (2)    บคุคลในคณะผูแทนทางกงสุล
                           (3) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติ และ  
ทบวงการชํ านัญพิเศษ
                           (4)  คนรบัใชสวนตัวซ่ึงเดินทางจากตางประเทศ เพื่อมาทํ างานประจํ าอยูกับบุคคล
ใน (1) หรือ (2) หรือ (3)
                           (5) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจ ตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทํ าไวกับ        
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
                           (6)  บคุคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม   
ศลิปะ การกีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ตามที่จะไดกํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
                           (7)    บคุคลซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใด

                                                       
115  พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521, มาตรา 10.
116  แหลงเดิม. มาตรา 4.
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เหตุที่บุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่ปลอดจากการบังคับใชของกฎหมายภายใน ก็โดยอาศัย
หลักกฎหมายวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางการทูต เนื่องจากบุคคลเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเปนตัวแทนของรัฐหรือในฐานะที่เปนตัวแทนขององคการระหวางประเทศ เพื่อประโยชน   
ในการปฏบิตัิหนาที่ กฎหมายภายในของรัฐที่บุคคลเหลานี้เขาไปอยู จึงยกเวนไมใชบังคับ แตทั้งนี้
การก ําหนดวาบุคคลใดเปนบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล ก็จะตอง
อาศัยหลักเกณฑของอนุสัญญาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญาวาดวย
ความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 มาเปนแนวทาง ซ่ึง
                           บคุคลในคณะผูแทนทางการทูต 117 ไดแก

- หวัหนาคณะผูแทน
- บคุคลในคณะเจาหนาที่ฝายทูต
- บคุคลในคณะเจาหนาที่ฝายธุรการและวิชาการ
- บคุคลในคณะเจาหนาที่ฝายบริการ
- ครอบครัวของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต
- คนรับใชสวนตัว

                           สวนบุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล 118 ไดแก
- หวัหนาสถานที่ทํ าการทางกงสุล
- บคุคลในคณะเจาหนาที่ฝายกงสุล ซ่ึงแบงออกเปน

                                   -  พนักงานฝายกงสุล
                                   -  ลูกจางฝายกงสุล
                                   -  บคุคลในคณะเจาหนาที่ฝายบริการ
                           นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอีก  3 ประเภท ไดแก
                           -      บคุคลซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใด
                           -  บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจ ตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทํ าไวกับ          
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
                           -  บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม     
ศลิปะ การกฬีา หรือกจิการอืน่ ทัง้นีต้ามทีจ่ะไดก ําหนดโดยพระราชกฤษฎกีา ซ่ึงไดแกพระราชกฤษฎกีา
กํ าหนดใหคนตางดาวซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไมตองอยูภายใต

                                                       
117  ชุมพร ปจจุสานนท. กฎหมายระหวางประเทศ. หนา 206.
118  แหลงเดิม. หนา 206.
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บงัคบัแหงพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522 และฉบบัทีส่อง พ.ศ. 2528
โดยพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่1 นัน้ ก ําหนดใหคนตางดาวทีป่ฏิบตัหินาทีห่รือภารกจิในราชอาณาจกัรไทย
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่หรือภารกิจที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไมตองอยู
ภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ หนาที่หรือภารกิจที่ไดรับอนุญาต ไดแก

ก . เพื่อใหความชวยเหลือแกรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ รวมทั้ง    
การฝกอบรมครูและอาจารย การสอนนิสิตหรือนักศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ

ข. เพื่อใหความชวยเหลือในการฝกสอนการกีฬาใหแกนักกีฬาตามขอตกลงกับ
องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย หรือเพื่อเขารวมในการแขงขันกีฬาในราชอาณาจักรเปนเวลา    
ไมเกิน 30 วัน

ค. เพือ่แลกเปลีย่นวฒันธรรมหรอืศลิปะโดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี
                           สวนพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ไดเพิ่มเติมการปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจบางอยาง        
ที่ไมตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 เชน หนาที่หรือ   
ภารกจิทีม่ขีึน้เพื่อดํ าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม การจัดสัมมนา หรือการจัดนิทรรศการ หรือเพื่อ
แสดงความเห็นหรือสาธิตในการประชุม สัมมนาหรือนิทรรศการ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่สวนราชการ
หรือรัฐวสิาหกิจเปนผูรวมจัดหรือไดรับทราบและมีกํ าหนดเวลาไมเกิน 30 วัน

1.5 คนตางดาวบางประเภททํ างานไดเฉพาะงานบางประเภท เทาที่รัฐมนตรีจะได
ก ําหนด   แตตองไดรับใบอนุญาต
                            คนตางดาวบางประเภทสามารถที่จะทํ างานไดเฉพาะที่รัฐมนตรีกํ าหนดเทานั้น   
ซ่ึงคนตางดาวจะทํ างานประเภทนี้ได ก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดี
มอบหมาย คนตางดาวประเภทนี้  ไดแก

1. คนตางด าวที่ ถูกเนรเทศแตได รับการผอนผันใหประกอบอาชีพแทน           
การเนรเทศหรอือยูในระหวางรอการเนรเทศ

2. คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย     
วาดวยคนเขาเมืองและอยูระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร

3. คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศ     
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 หรือตามกฎหมายอื่น

4. คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ    
ฉบบัที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอื่น 119

                                                       
119  พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521, มาตรา 12.
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                           ทัง้นีอ้าชีพที่ใหคนตางดาวตามมาตรา 12 ทํ าได มี 27 อาชีพ 120 ไดแก
                           (1)    งานชางซอมจักรยาน
                           (2)    งานชางประกอบและซอมเบาะรถ
                           (3)    งานชางประกอบและซอมตัวถังรถ
                           (4)    งานชางประกอบและซอมทอไอเสียรถ
                           (5)    งานชางบัดกรีโลหะแผนดวยมือ
                           (6)    งานชางไมเครื่องเรือน
                           (7)    งานชางไม กอสรางอาคาร
                           (8)    งานเลื่อยไมในโรงงานแปรรูปไม
                           (9)    งานชางปูน
                          (10)   งานชางทาสี
                          (11)   งานชางประกอบและซอมประตูหนาตาง
                          (12)   งานชางติดตั้งมุงลวด
                          (13)   งานชางยอมผา
                          (14)   งานชางตัดเย็บเสื้อผา ยกเวนการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
                          (15)   งานซักรีดเสื้อผา
                          (16)   งานทํ าสวนผักและผลไม
                          (17)   งานเลี้ยงสัตว ยกเวนงานเลี้ยงไหม
                          (18) งานขายปลีกสินคาที่มิใชเวชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ         
โทรทศัน กลองถายภาพนิ่ง กลองถายภาพยนตร อาวุธปนหรือวัตถุระเบิด และอุปกรณที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งเครื่องอะไหล
                          (19)   งานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
                          (20)   งานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
                          (21)   งานชางประกอบและซอมรองเทา
                          (22)   งานชางซอมนาฬิกา ปากกาและแวนตา
                          (23)   งานชางลับมีดและของมีคมอื่นๆ

                                                       
120  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2539, 22 พฤษภาคม). ประกาศกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เร่ือง กํ าหนดงานที่ใหคนตางดาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํ างาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ทํ าได.
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                          (24)   งานชางทํ ากรอบรูป
                          (25)   งานชางเครื่องทอง เครื่องเงินหรือเครื่องโลหะมีคาอ่ืนๆ
                          (26) งานชางทอถักไหมพรมและทอผาดวยมือ ยกเวนงานทอผาไหม และงานทํ า
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนไหม
                          (27)   งานกรรมกร

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอืน่ที่กํ าหนดหามคนตางดาวทํ าอีกหลายฉบับ เชน
                           (1)  วศิวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2505
                           (2)  สถาปนิก ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปนิก พ.ศ. 2508
                           (3)  ทนายความ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทนายความ พ.ศ. 2528
                           (4)  พนกังานนํ ารอง ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้ าไทย พ.ศ. 2456
                           (5)  ผูสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 เปนตน

2)  กระบวนการขอใบอนุญาต
พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ไดก ําหนดกระบวนการในการขอ   

ใบอนญุาตไว ซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทของคนตางดาวที่มีอยูดวยกัน 4 ประเภท คือ
2.1 การยืน่ขอใบอนุญาตแทนคนตางดาวตามมาตรา 8 ตามแบบ ตท.3 กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2530
2.2 คนตางดาวยื่นคํ าขอใบอนุญาตเองตามมาตรา 7 ตามแบบ ตท.2 กฎกระทรวง   

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2530
2.3 การยื่นคํ าขอใบอนุญาตของคนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน หรือ         

คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํ างานตามกฎหมายอื่น ยื่นภายใน 30 วัน นับแตวันที่เขามา   
ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 10 ตามแบบ ตท.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2530

2.4 การยื่นคํ าขอใบอนุญาตของคนตางดาวตามมาตรา 12 ตามแบบ ตท.8               
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2530

3)  กระบวนการออกใบอนุญาต
กระบวนการออกใบอนุญาตขึ้นอยูกับประเภทของใบอนุญาตและบุคคลที่ยื่นคํ าขอ          

ใบอนุญาต ซ่ึงแบงออกเปน 4 กรณี คือ
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3.1 กรณกีารออกใบอนุญาตโดยบุคคลอื่นยื่นคํ าขอใบอนุญาต อธิบดีหรือเจาพนักงาน
ซ่ึงอธบิดมีอบหมาย จะออกใบอนุญาตได ตอเมื่อคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึง

- หลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาตทํ างานของคนตางดาวตามมาตรา 8      
ใหเปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาตทํ างานของ   
คนตางดาว พ.ศ. 2537

- กรณยีื่นคํ าขอตามมาตรา 8 ใบอนุญาตออกตามแบบ ตท.4 โดยอธิบดีเปน    
คนออกใบอนุญาต

3.2    กรณกีารออกใบอนญุาตส ําหรบัคนตางดาวทีป่ระสงคจะเขามาท ํางานในประเทศไทย ซ่ึง
- หลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาตทํ างานของคนตางดาวตามมาตรา 7 

ใหเปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาตทํ างานของ        
คนตางดาว พ.ศ. 2537

- กรณยีื่นคํ าขอตามมาตรา 7 ใบอนุญาตออกตามแบบ ตท.4 โดยอธิบดีเปน    
คนออกใบอนุญาต

- กฎหมายกํ าหนดลักษณะและเงื่อนไขไวตามมาตรา 11
3.3 กรณีการออกใบอนุญาตสํ าหรับคนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน หรือ          

คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํ างานตามกฎหมายอื่น อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดี      
มอบหมาย เมื่อไดรับคํ ารองแลว ตองออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา

- หลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาตทํ างานของคนตางดาวตามมาตรา 10    
ใหเปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคํ าขออนุญาตทํ างาน   
ของคนตางดาว พ.ศ. 2537

- กรณยีื่นคํ าขอตามมาตรา 10 ใบอนุญาตออกตามแบบ ตท.4 โดยอธิบดีเปน        
คนออกใบอนุญาต

3.4    กรณกีารออกใบอนุญาตสํ าหรับคนตางดาวตามมาตรา 12
- กรณยีื่นคํ าขอตามมาตรา 12 ใบอนุญาตออกตามแบบ ตท.9 โดยอธิบดีเปน 

คนออกใบอนุญาต
- กรณีใบอนุญาตชํ ารุดในสาระสํ าคัญหรือสูญหาย ตองขอรับใบแทนภายใน  

15 วนั นบัแตวันที่ทราบการชํ ารุดเสียหายตามแบบ ตท.6
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ในการออกใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาวตามมาตรา 7  มาตรา 8  และมาตรา 10  
แหงพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 นัน้ ระเบียบกรมการจัดหางานในเรื่อง
พจิารณาค ําขอใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาวไดกํ าหนดหลักเกณฑในการพิจารณาไว 4 ขอ คือ

(1) หลักเกณฑความจํ าเปนโดยคํ านึงถึงประโยชนทางเศรษฐกิจ
(2) หลักเกณฑเร่ืองการแยงอาชีพคนไทย
(3) หลักเกณฑเร่ืองความมั่นคงของชาติ
(4) หลักเกณฑเร่ืองหลักมนุษยธรรม

4)  อายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต
โดยทัว่ไปใบอนญุาตมีอายุ 1 ปนับแตวันออกใบอนุญาตนั้น 121 การตออายุใบอนุญาต     

กต็อไดไมเกิน 1 ป 122 ตามแบบ ตท.5 เวนแต
(1) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวที่เขามาทํ างานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม   

การลงทนุหรือตามกฎหมายอื่น ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํ างานตามกฎหมาย
นั้นๆ 123 สวนการตออายุใบอนุญาตนั้น ใหไดรับการขยายระยะเวลาการทํ างานตามกฎหมายนั้นๆ 
ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนภายใน 30 วัน นบัแตวนัทีไ่ดรับการขยายระยะเวลาและให
นายทะเบยีนจดแจงการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต 124

(2) ใบอนุญาตที่ออกใหแก คนตางด าวที่ ถูกเนรเทศ  คนตางด าวที่ เข ามาใน                
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและอยูระหวางการสงกลับ      
คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย และคนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติ ใหมี
อายุตามที่อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายกํ าหนด แตไมเกิน 1 ปนับแตวันออก             
ใบอนุญาต 125 สวนการตออายุใบอนุญาตนั้น ใหตอไดคร้ังละ 1 ป 126 ตามหลักทั่วไป

(3) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร    
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่คนตางดาวไดรับอนุญาต

                                                       
121  พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521, มาตรา 13.
122  แหลงเดิม. มาตรา 15.
123  แหลงเดิม. มาตรา 13.
124  แหลงเดิม. มาตรา 14.
125  แหลงเดิม. มาตรา 13.
126  แหลงเดิม. มาตรา 15.
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ใหอยูในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาต 127 สวนการตออายุใบอนุญาตนั้น ใหตออายุได      
ไมเกนิระยะเวลาที่ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับการขยายระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร 128

(4) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักร     
เปนการชัว่คราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไมมีกํ าหนดเวลาแนนอน ใหมีอายุ 30 วันนับแต  
วันออกใบอนุญาต 129 สวนการตออายุใบอนุญาตนั้น ใหตออายุไดคร้ังละ 30 วัน ยกเวนกรณี           
ที่คนตางดาวไดรับใบอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเกิน 30 วัน       
ใหตออายุเทาเวลาที่ไดรับอนุญาต แตไมเกิน 1 ป 130

5)  การใชใบอนญุาตของคนตางดาวและขอกํ าหนดของผูรับคนตางดาวเขาทํ างาน
คนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํ างานตองทํ างานตามทองที่ สถานที่และประเภทของงาน

ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ถาจะเปลี่ยนการทํ างาน หรือ
เปลี่ยนทองที่ หรือสถานที่ในการทํ างานใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะทํ าไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนดวย 131 โดยยื่นคํ าชี้แจงตามแบบ ตท.7

สวนนายจางผูรับคนตางดาวเขาท ํางานนัน้ จะรบัคนตางดาวเขาท ํางานไดเฉพาะคนตางดาว
ที่มีใบอนุญาตทํ างานและตองเปนงานที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขในการทํ างานตรงกับที่กํ าหนดไว   
ในใบอนุญาต 132 นอกจากนี้เมือ่รับคนตางดาวเขาทํ างาน หรือคนตางดาวยายไปทํ างาน ในทองที่อ่ืน
หรือมีคนตางดาวออกจากงาน นายจางผูรับคนตางดาวเขาทํ างานนั้นจะตองแจงตอนายทะเบียน   
ภายใน 15 วนั นบัแตวนัทีรั่บเขา ใหยายหรอืออกจากงาน 133 การแจงใหท ําตามแบบ ตท.10

6)  การบรหิารจัดการและปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว
การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ขณะเดียวกันกฎหมาย

                                                       
127  แหลงเดิม. มาตรา 13.
128  แหลงเดิม. มาตรา 15.
129  แหลงเดิม. มาตรา 13.
130  แหลงเดิม. มาตรา 15.
131  แหลงเดิม. มาตรา 21.
132  แหลงเดิม. มาตรา 22.
133  แหลงเดิม. มาตรา 23.
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กํ าหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาการทํ างานของคนตางดาว       
มหีนาทีว่นิิจฉัย ใหคํ าแนะนํ าหรือคํ าปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องตางๆ 134 ดังนี้

- การออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 (6) และมาตรา 6
- การกํ าหนดงานที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 12
- การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 16
- การพิจารณาอุทธรณคํ าส่ังตามมาตรา 17
- เร่ืองอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการนี้ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมายเปนประธาน ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม   
ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมตํ ารวจ ผูแทนกรมประชาสงเคราะห ผูแทนกรมอัยการ ผูแทน
กรมทะเบียนการคา ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน      
ผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรรมการอื่นซึ่ง          
รัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 3 คนเปนกรรมการ และผูแทนกรมแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ 135

โดยดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 2 ป ซ่ึงรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง 136 และพนจากตํ าแหนงเมื่อถึงคราวตาม
วาระ ตาย ลาออก หรือรัฐมนตรีใหออก 137

สวนการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ มีอํ านาจดังนี้ 138

- มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงรวมทั้งใหสงเอกสาร
หรือหลักฐาน

- เขาไปในสถานที่ใดที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวามีคนตางดาวทํ างานในระหวาง
เวลาทีเ่ชือ่ไดวามีการทํ างาน เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํ านาจ       
สอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของซึ่งอยู
ในสถานที่ดังกลาวได ในการปฏิบัติหนาที่นี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว หรือ
บคุคลผูรับผิดชอบหรือเกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่ดังกลาวอํ านวยความสะดวกตามสมควรดวย

                                                       
134  แหลงเดิม. มาตรา 27.
135  แหลงเดิม. มาตรา 24.
136  แหลงเดิม. มาตรา 25.
137  แหลงเดิม. มาตรา 26.
138  แหลงเดิม. มาตรา 30.
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7)  การยื่นอุทธรณ
การยื่นอุทธรณเปนสิทธิของคนตางดาวที่ถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาต ซ่ึงคนตางดาว       

มสิีทธิยื่นอุทธรณได กลาวคือ ในกรณีที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา 7 มาตรา 8
มาตรา 10 มาตรา 12 หรือไมใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 หรือไมอนุญาตใหทํ างานอื่นหรือ
เปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํ างานตามมาตรา 21 คนตางดาวมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี โดย  
ทํ าเปนหนังสือยื่นตออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือนายทะเบียน แลวแตกรณี 
ภายใน 30 วนันบัแตวันที่ไดทราบคํ าส่ังไมอนุญาต เมื่อไดรับอุทธรณแลว ใหผูรับอุทธรณนํ าสง
คณะกรรมการภายใน 15 วนั ใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีภายใน 15 วัน
และใหรัฐมนตรีวินิจฉัยคํ าอุทธรณภายใน 30 วัน คํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ในกรณี         
ที่อุทธรณคํ าส่ังไมใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 นั้น ผูอุทธรณมีสิทธิทํ างานไปพลางกอนได 
จนกวาจะมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี 139

8)  โทษ
(1) คนตางดาวที่ทํ างานในอาชีพหรือวิชาชีพโดยฝาฝนพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม

มาตรา 6  ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 5 ป หรือปรบัตัง้แต 2,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั 140

(2) คนตางดาวที่ท ํางานโดยฝาฝนมาตรา 7 คือ คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํ างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ไปทํ างาน  
ทีห่ามไวตามมาตรา 6 โดยมิไดรับอนุญาต หรือคนตางดาวเขามาทํ างานในราชอาณาจักรเปนการ  
ช่ัวคราวเพื่อทํ างานจํ าเปนเรงดวนโดยไมมีหนังสือแจงอธิบดีหรือเจาพนักงาน หรือฝาฝนเงื่อนไข    
ทีก่ํ าหนดตามมาตรา 9 คอื คนตางดาวตามมาตรา 7 และมาตรา 8 ไมปฏิบัติตามคํ ารับรองที่วา        
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีหรือเจาพนักงานกํ าหนด หรือทํ างานโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือ     
ฝาฝนเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกํ าหนดตามมาตรา 12 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดอืน หรือปรับไมเกิน
5,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 141

(3) คนตางดาวคนใดทํ างานโดยฝาฝนมาตรา 10 คอื คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตให    
เขามาทํ างานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น มิไดยื่นคํ าขอรับ       
ใบอนุญาตตออธิบดีหรือเจาพนักงานภายใน 30 วัน นับแตคนตางดาวเขามาอยูในราชอาณาจักร 

                                                       
139  แหลงเดิม. มาตรา 17.
140  แหลงเดิม. มาตรา 33.
141  แหลงเดิม. มาตรา 34.
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หรือมาตรา 18 คอื คนตางดาวไมมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรืออยู ณ ที่ทํ างานระหวางทํ างาน หรือ
มาตรา 20 คือ คนตางดาวไมสงมอบใบอนุญาตคืนแกนายทะเบียนทองที่ภายใน 7 วัน นับแต       
เลิกทํ างาน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 142

(4) คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 14 คือ คนตางดาว        
ทีไ่ดรับอนญุาตขยายเวลา ไมแจงตอนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตไดรับการขยายเวลา หรือ
มาตรา 19 คอืคนตางดาวไมขอรับใบแทนตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบการชํ ารุด
หรือเสียหาย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท 143

(5) คนตางดาวคนใดทํ างานเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคํ าขอตออายุ            
ใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุหรือไดยื่นคํ าขอแลวแตนายทะเบียนมีคํ าสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนญุาตตามมาตรา 15 และคนตางดาวผูนั้นมิไดอุทธรณคํ าส่ังของนายทะเบียน หรือไดอุทธรณ
แลวแตรัฐมนตรีมีคํ าวินิจฉัยไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 17 ตองระวางโทษจํ าคุก    
ไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 144

(6) คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตคนใดฝาฝนมาตรา 21 คอื คนตางดาวที่ท ํางานอื่น   
นอกจากงานที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํ างานใหแตกตางไป    
จากที่กํ าหนดไวในใบอนุญาต โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน          
1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 145

(7) บุคคลใดที่รับคนตางดาวเขาทํ างานโดยฝาฝนมาตรา 22 คือ บุคคลที่รับ            
คนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตเขาทํ างาน หรือรับคนตางดาวเขาทํ างานที่มีลักษณะหรือเงื่อนไข        
ในการทํ างานแตกตางจากที่กํ าหนดไวในใบอนุญาต ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป                 
หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 146

(8) บุคคลใดฝาฝนมาตรา 23 คือ บุคคลที่รับคนตางดาวเขาทํ างาน หรือใหคนตางดาว    
ยายไปทํ างานในทองที่อ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือมีคนตางดาวออกจากงานโดยไมแจง
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับคนตางดาวเขาทํ างาน หรือใหยายหรือออกจากงาน
หรือมาตรา 42 คือ บุคคลที่มคีนตางดาวทํ างานในธุรกิจของตนกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ และยงัมิไดแจงรายการเกี่ยวกับคนตางดาว     
                                                       

142  แหลงเดิม. มาตรา 35.
143  แหลงเดิม. มาตรา 36.
144  แหลงเดิม. มาตรา 37.
145  แหลงเดิม. มาตรา 38.
146  แหลงเดิม. มาตรา 39.
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ที่ทํ างานอยูกับตนตามขอ 35 แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้      
ใช บังคับ แต บุคคลนั้นไม แจ งรายการดังกลาวตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดภายใน 45 วั น                   
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 147

(9) บุคคลใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียก หรือไมยอม             
ใหขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไมอํ านวยความสะดวกแกอธิบดี
หรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่  
ตามมาตรา 30  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 3,000 บาท 148

อนึ่ง สํ าหรับพระราชบัญญัติสงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ศ. 2499 นัน้ ไดมีการยกเลิก
แลวตามพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. 2546 149

                                                       
147  แหลงเดิม. มาตรา 40.
148  แหลงเดิม. มาตรา 41.
149  ดูภาคผนวก ช. หนา 240.
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวในประเทศไทย

จากการศึกษาถึงการเคลื่อนยายแรงงานและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม     
แรงงานตางดาวดังที่กลาวในบทที่ 2 และ 3 แลวพบวาในประเทศไทยนั้นมีปญหาทางกฎหมายใน   
5 ประเด็นดังตอไปนี้

1. ปญหาในเรื่องการจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาวที่เคลื่อนยายเขามาใน
ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย

2. ปญหาในเรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย    
เขามาทํ างานในประเทศไทย

3. ปญหาในเรื่องการควบคุมคนตางดาวที่เขามาทํ างานในประเทศไทยและการควบคุม 
นายจาง

4.   ปญหาในเรื่องการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย
5. ปญหาในเรื่องการควบคุมแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายเกี่ยวกับงานในอาชีพหรือ

วชิาชพี

4.1 ปญหาและวิเคราะหปญหาการจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาวท่ีเคล่ือนยายเขามาใน
ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 บัญญัติวา “คนตางดาวผูใดเขามา
หรืออยู ในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลว 
พนกังานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได…”

และมาตรา 81 ที่บัญญัติวา “คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
หรือการอนญุาตสิน้สดุหรือถูกเพกิถอน ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิสองปหรือปรบัไมเกนิสองหมืน่บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”

จากบทบญัญตัขิองกฎหมายทัง้สองมาตราดงักลาวนัน้ ถือวาเปนบทบญัญตัทิีมุ่งควบคมุมใิห
มคีนตางดาวเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเขามาโดยถูกกฎหมายแตการอนุญาตเขามา
นั้นสิ้นสุดลง ซ่ึงระบบกฎหมายของประเทศไทยก็จะมีมาตรการลงโทษและทํ าการผลักดันบุคคล
เหลานัน้ใหออกไปจากประเทศไทย อันถือไดวาเปนมาตรการหนึ่งเพื่อใหประเทศชาติมีความมั่นคง
และปลอดภัย ซ่ึงถือเปนหลักสากลที่นานาอารยะประเทศมีและปฏิบัติกัน
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จากบทบญัญตัขิองกฎหมายทัง้สองมาตราดงักลาวนัน้ ถือวาเปนบทบญัญตัทิีมุ่งควบคมุมใิห
มคีนตางดาวเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเขามาโดยถูกกฎหมายแตการอนุญาตเขามา
นั้นส้ินสุดลง ซ่ึงระบบกฎหมายของประเทศไทยก็จะมีมาตรการลงโทษและทํ าการผลักดันบุคคล
เหลานัน้ใหออกไปจากประเทศไทย อันถือไดวาเปนมาตรการหนึ่งเพื่อใหประเทศชาติมีความมั่นคง
และปลอดภัย ซ่ึงถือเปนหลักสากลที่นานาอารยะประเทศมีและปฏิบัติกัน

แตสํ าหรบัในประเทศไทยนัน้ตามขอมลูของส ํานกับรหิารแรงงานตางดาว กรมการจดัหางาน
กระทรวงแรงงาน พบวาในปจจุบันมีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเขามาในประเทศไทยจํ านวน
1,284,920 คน 1 ทัง้ๆ ทีป่ระเทศไทยมมีาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 
มาตรา 54 และมาตรา 81 บังคับใชอยู และในทางปฏิบัติทางราชการไดทํ าการจัดระบบและบริหาร
แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดมา ซ่ึงการจัดระบบและบริหารแรงงานตางดาว      
ที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและลักลอบทํ างานในประเทศไทยนั้นไดมีการดํ าเนินการมาอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากการไหลทะลักเขามาทํ างานของแรงงานตางดาวที่เพิ่มจํ านวนมากขึ้น สาเหตุมาจากการที่
ประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขยายตัวอยางตอเนื่อง แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา จึงเขามาทํ างานเพื่อมีรายไดที่ดีกวา 
ประกอบกบัแรงงานไทยไมนยิมท ํางานสกปรก งานหนกั และงานเสีย่งอนัตราย แรงงานตางดาวเหลานี้
เดนิทางเขามาตามแนวชายแดน บางสวนเขามาโดยญาตหิรือเพือ่นฝูงชกัชวน บางสวนเขามาโดยมนีายหนา
การหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่ลักลอบหลบหนีเขามาทํ างานในประเทศไทยเปนจํ านวนมาก   
กอใหเกดิผลกระทบในหลายๆ ดาน แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความจํ าเปนตองใชแรงงาน
ตางดาวในการผลิตและตองพึ่งพาแรงงานตางดาวในบางสาขาอาชีพ เชนในกิจการประมงทะเล    
กจิการตอเนื่องประมงทะเล กิจการเกษตรและปศุสัตว กิจการโรงสีขาว กิจการขนถายสินคาทางนํ้ า 
กจิการกอสราง กิจการเหมอืงแร เหมอืงหนิ คนรบัใชในบาน เปนตน ท ําใหรัฐจ ําเปนตองควบคมุให
จ ํานวนแรงงานตางดาวทีเ่ขามาทดแทนแรงงานไทยตามความตองการของนายจางหรือสถานประกอบการ
เปนไปตามความตองการอยางแทจริง เพือ่มใิหเกดิแรงงานสวนเกนิและเปนการปดกัน้โอกาสการท ํางาน
ของแรงงานไทย โดยรัฐไดด ําเนนิมาตรการผอนผันและด ําเนนิการเพือ่แกไขปญหาแรงงานตางดาวที่
หลบหนีเขาเมืองและลักลอบทํ างาน เพื่อใหแรงงานตางดาวเหลานี้เขาสูระบบสามารถตรวจสอบ
และควบคุมได โดยใหแรงงานตางดาวเหลานี้มีสถานะเปนผูอยูระหวางสงกลับและทํ างานไดใน
ประเภทกิจการทีก่ ําหนดซึง่ไดผลในระดบัหนึง่ แตจ ํานวนผูทีลั่กลอบท ํางานโดยผดิกฎหมายยังมีอยู
เปนจ ํานวนมาก ทัง้นี้หากยังคงใชการดํ าเนินการผอนผันเปนระยะๆ เชนนี ้ กจ็ะเปนเพยีงการแกไข

                                                       
1 http://www.aidsthai.org/download/ppt_C4/nara.ppt
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ปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงไมอาจควบคมุและสกดักัน้การไหลทะลกัและลักลอบเขามาทํ างานของแรงงาน
ตางดาวเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อใหการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวดังกลาวเขามาในประเทศไทยอยางมี
ระบบ ทางภาครฐัไดการจดัท ําฐานขอมลูรายพืน้ที ่ซ่ึงเปนการจดัท ําขอมลูนายจางหรอืสถานประกอบการ
ผูใหทีพ่ักพิง (เจาบาน) และแรงงานตางดาวรายบุคคลและครอบครัว เพื่อใหทราบถึงความตองการ
และความจ ําเปนของการใชแรงงานตางดาว ทัง้ใหสอดคลองกบัการพฒันาเศรษฐกจิและมคีวามสมดลุ
กับประเด็นความมั่นคงของประเทศ แตการจัดทํ าฐานขอมูลรายพื้นที่นั้น แรงงานตางดาวดังกลาว 
จะตองไปรายงานตวัเพือ่ข้ึนทะเบยีนกบัทีว่าการอ ําเภอในแตละทองทีท่ีอ่าศยัอยู ซ่ึงตามพระราชบญัญตัิ
คนเขาเมอืง พ.ศ. 2522 มาตรา 54  ก ําหนดวา คนตางดาวผูใดเขามาหรอือยูในราชอาณาจกัรโดยไมได
รับอนญุาต หรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาว 
ผูนัน้กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรกไ็ด ดงันัน้การทีรั่ฐผอนผันใหแรงงานตางดาวทีเ่ขามาหรอือยูใน
ราชอาณาจกัรโดยไมไดรับอนญุาต หรือการอนญุาตนัน้สิน้สดุหรือถูกเพกิถอนแลว ตองไปรายงานตวั
เพือ่ข้ึนทะเบยีนนั้น หากแรงงานตางดาวคนใดไปรายงานตัว ก็อาจถูกพนักงานเจาหนาที่สงตัวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได ทํ าใหแรงงานตางดาวนั้นไมแสดงตัวและไมใหความรวมมือกับรัฐ
เทาที่ควร นโยบายรัฐในสวนของการผอนผันแรงงานตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดย
ไมไดรับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพกิถอนแลวตามทีก่ ําหนดไว ในทางปฏบิตัไิมอาจ
ด ําเนนิการไดเนือ่งจากขดัหรือแยงหรือไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายขางตน บทบัญญัติ
ของกฎหมายดงักลาวจึงลาหลังไมทันตอสภาวการณ ในปจจุบันและทํ าใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

ผูเขียนจึงมีความเห็นวามาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  นี้เปน 
บทบัญญัติที่ขัดขวางการบริหารจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง ทํ าให
ทางราชการไมสามารถทราบจํ านวนที่แทจริงของแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง  และไมทราบ
ถึงจํ านวนความตองการที่แทจริงของแรงงานบางประเภทที่มีความจํ าเปนตอการทํ างานบางชนิด   
จึงทํ าใหไมสามารถกํ าหนดจํ านวนที่จะอนุญาตใหเขามาในประเทศไทยเปนจํ านวนที่แนนอนได
และไมทราบวาจะตองอนุญาตใหประกอบอาชีพอะไรบาง เนื่องจากขาดฐานขอมูลที่จํ าเปนในการ
บริหารจัดการ อันเปนผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากบทบัญญัติของมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ    
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

ดงันัน้จงึเห็นวามาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 แมจะมีผลดีใน
การปองกันประเทศใหเกดิความมั่นคงโดยมใิหคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง เขามาในประเทศไทย
จนไมสามารถควบคุมไดก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวก็เปนปญหาทางกฎหมายที่จะตองไดรับการ
ปรบัปรงุใหมคีวามสอดคลองกบัสภาวการณในปจจบุนั ซ่ึงจะไดน ําเสนอแนวทางการแกไขในบทที ่5 ตอไป
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4.2 ปญหาและวิเคราะหปญหาการอนุญาตใหแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย   
เขามาทํ างานในประเทศไทย

ตามทีพ่ระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522   มาตรา 12 บญัญตัวิา “หามมใิหคนตางดาว
ซ่ึงมลัีกษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร……………………………………

(3) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร  หรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย โดยไมได
อาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํ างานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวย
การทํ างานของคนตางดาว…….”

บทบัญญัติดังกลาวถือวามีขอดีสํ าหรับการปองกันปญหามิใหแรงงานตางดาวที่ไรฝมือ
เขามาในประเทศ ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย  แตอยางไรก็ตามบทบัญญัติ
ดงักลาวถือไดวาเปนอปุสรรคปญหาอยางมาก เนือ่งจากปจจบุนักระบวนการผลติทางดานอตุสาหกรรม
ของประเทศไทยยังมีความตองการแรงงานประเภทนี้คอนขางมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานั้น
เปนอุตสาหกรรมประเภทที่แรงงานคนไทยไมทํ า เพราะเปนงานที่หนัก สกปรก และเสี่ยงอันตราย

นอกจากนี้แรงงานประเภทที่เปนงานหนัก สกปรก และเสี่ยงอันตราย ทีแ่รงงานไทย  
ไมยอมทํ านั้น เพือ่นบานตางประเทศของไทยกลับมีแรงงานประเภทนี้จํ านวนมาก และประสงคจะ
เขามาท ํางานในประเทศไทยอยูแลว การทีก่ฎหมายไปก ําหนดหามไวและมีบทลงโทษกรณีฝาฝนนัน้
ก็จะทํ าใหแรงงานดังกลาวเปนแรงงานตองหาม ซ่ึงจะตองถูกดํ าเนินคดีทางอาญาและถูกผลักดัน
ออกไป จงึเปนเหตุใหแรงงานประเภทนี้หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพือ่หลีกเลี่ยงมาตรา 
12 (3) ซ่ึงสงผลกระทบตอมา คอืเปนชองทางใหเจาหนาที่รัฐและผูประกอบการแสวงหาผลประโยชน
จากการหลบหนีเขามาทํ างานของแรงงานประเภทนี้เปนจํ านวนมาก   ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงเปน
ผลโดยตรงมาจากบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 12 (3) นีเ้อง  ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหากมีการอนุญาตให
แรงงานประเภทนีเ้ขามาท ํางานโดยถกูกฎหมาย หรือยกเลกิบทบญัญตัมิาตรา12 (3) กจ็ะท ําใหแรงงาน
ตางดาวประเภทนีเ้ขามาท ํางานโดยเปดเผย และลดปญหาการหลบหนเีขาเมอืง ลดปญหาเรือ่งเจาหนาที่
และผูประกอบการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนเปนการสงเสริมกิจกรรมในการผลิต  
ทางอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหมากขึ้นอีกทางดวย

สํ าหรับในเรื่องนี้ ในตางประเทศไดมีการดํ าเนินการอนุญาตใหแรงงานที่เขาเมืองโดย
ถูกตองตามกฎหมาย เชน ในแตละประเทศ แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย     
จะท ํางานประเภทใดไดบางนั้น ขึ้นอยูกับการอนุญาตของประเทศนั้นๆ ซ่ึงมีทั้งเหมือนและแตกตาง
กนัในรายละเอียด เชน ในประเทศสิงคโปร กฎหมายคนเขาเมือง (Immigration Act (Chapter 133))
แมจะเปนกฎหมายทีค่วบคมุเกีย่วกบัการเดนิทางเขาประเทศและการเดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร
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แตกฎหมายดงักลาวยงัไดบญัญตัหิามบคุคลทีไ่มใชพลเมอืงของสงิคโปรเขาประเทศเพือ่งานในสงิคโปร
และหามนายจางวาจางคนตางดาวทํ างาน เวนแตคนตางดาวเหลานั้นจะไดรับใบอนุญาตเขาเมืองที่
เรียกวา Entry Permit ทีท่างการตรวจคนเขาเมืองออกให และใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาวที่
เรียกวา Pass นอกจากนี ้กฎหมายสงิคโปรไมไดระบงุานทีห่ามคนตางดาวท ํา สวนประเทศฟลิปปนส
กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศฟลิปปนสกํ าหนดใหการประกอบวิชาชีพในประเทศฟลิปปนส
เปนของคนฟลิปปนสเทานั้น เวนแตคนตางดาวที่จะประกอบวิชาชีพในฟลิปปนสจะตองทํ าการ   
จดทะเบยีนการประกอบวชิาชพี (Professional License) และไดรับใบรบัรองการจดทะเบยีนทีเ่รยีกวา
Certificate of Registration สวนแรงงานตางดาวประเภทไรฝมือนั้น กฎหมายคนเขาเมืองของ
ประเทศฟลิปปนส (The Philippine Immigration Act 1940) บญัญตัใิหเปนบคุคลประเภทหามเขาเมอืง
ยกเวนจะไดรับอนุญาต กลาวคือ คนตางดาวที่ประสงคจะเขาเมืองมาทํ างานจะตองขอวีซาประเภท 
Non-Quota Immigration Visa โดยตองแสดงหลักฐานวาใหติดตอจางงานจากบุคคลในประเทศ     
ฟลิปปนส และงานนั้นตองเปนงานที่ไมสามารถหาคนฟลิปปนสทํ าได นอกจากนี้งานดังกลาว     
จะตองเปนงานที่เปนประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ดวย

สํ าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 อนุญาตใหคนตางดาว    
เดนิทางเขาออกประเทศไดโดยมีเงื่อนไข  เชน ใหสิทธิคนตางดาวเดินทางเขาประเทศเพื่อพักอาศัย
ช่ัวคราว หรือเพื่อมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย โดยที่คนตางดาวเหลานั้นจะตองเปนแรงงานมีฝมือ เชน 
วศิวกร ชางเทคนิค นักวิจัย นักวิชาการ นักลงทุน เปนตน โดยสามารถขอวีซาประเภทอยูช่ัวคราว 
(Non-Immigration Visa) ได (มาตรา 34) ซ่ึงจะตองมคีณุสมบตัเิฉพาะ เชน มรีายได มทีรัพยสิน มกีารศกึษา
ระดบัสงู หรือมีความชํ านาญ ในดานวิชาชีพ เปนตน (มาตรา 41) สวนแรงงานตางดาวที่จะเขามา
เพือ่มอีาชพีเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือ
การฝกทางวชิาการ หรือเขามาเพือ่ท ํางานอืน่อนัเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการท ํางานของคนตางดาวนัน้
เปนบคุคลตองหามเขามาในประเทศไทย (มาตรา 12 (3)) แตในปจจบุนัมแีรงงานตางดาวที่เขาเมือง
โดยถูกกฎหมายจํ านวนไมนอยลักลอบประกอบอาชีพกรรมกร หรือรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย 
โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะใหแรงงาน
ตางดาวรายใหม 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชาที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายทํ างานเปน
กรรมกร หรือรับจางทํ างานดวย กํ าลังกายโดยไมไดอาศัยวิชาความรู หรือการฝกทางวิชาการได ซ่ึง
จะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจาง    
แรงงานในป พ.ศ. 2545 กับรัฐบาลพมา รัฐบาลลาว และรัฐบาลกัมพูชา ทํ าใหเกิดอุปสรรคและ
ปญหาในทางกฎหมาย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 บัญญัติวา 
หามมใิหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร
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(3) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมการหรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย โดยไมได
อาศยัวชิาความรู หรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํ างานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวย
การทํ างานของคนตางดาว

ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ จึงควรที่จะแกไขปญหาในทางกฎหมาย  
ดงักลาวใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน

4.3 ปญหาและวิเคราะหปญหาการควบคุมแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํ างานในประเทศไทยและ      
การควบคุมนายจาง

มาตรการอีกอยางหนึ่งในการควบคุมคนตางดาวเขาเมืองมาทํ างาน คือการใชระบบ    
Pre Arranged Job หมายถึง การทีน่ายจางและลกูจางไดท ําการตดิตอสมคัรงานและตกลงรบัท ํางานกนั
โดยมสัีญญาการจางงานกนัแลว ซ่ึงสัญญาการจางนีถื้อเปนเอกสารส ําคญัในการแสดงตวัตอเจาหนาที่
ผูมีอํ านาจตั้งแตขั้นตอนของการเขาเมือง และการออกใบอนุญาตทํ างาน จากการศึกษาพบวา ใน
ประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนสใชระบบ Pre Arranged Job โดยในประเทศสิงคโปร     
นอกจากจะควบคุมการทํ างานของคนตางดาวดวยระบบ Pass ซ่ึงเปนการควบคุมตามระดับของ  
การทํ างาน และเปนการควบคุมตามประเภทของงานดวยแลว ในขณะเดียวกันระบบการควบคุม 
การท ํางานของคนตางดาวในสิงคโปรยังใหความสํ าคัญกับการควบคุมตัวนายจาง กลาวคือ นายจาง
ผูที่ประสงคจะจางงานคนตางดาวนั้นไมสามารถจะทํ าการจางคนตางดาวทํ างานไดทุกคน แต
กฎหมายเปดโอกาสใหเฉพาะนายจางที่ไดสถานภาพ sponsorship เทานั้นที่ทํ าการวาจางคนตางดาว
ท ํางานได ซ่ึงการไดสถานภาพ sponsorship นัน้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด คือ 
นายจางที่ประสงคจะจางคนตางดาวทํ างานนั้น ตองเปนบริษัทที่ตั้งตัวไดดีแลว (well-established)
เทานัน้ โดยตองแสดงความรบัผิดชอบตอการจางงานคนตางดาว ทัง้ในแงของการพ ํานกัอยูในสงิคโปร
และการเดินทางกลับภูมิลํ าเนาเดิมของคนตางดาว หรือในแงของการวางเงินมัดจํ า (Security 
Deposit) เปนจ ํานวนเงินตามที่กฎหมายกํ าหนด ทั้งนี้ในการสมัครขอใบอนุญาตทํ างานคนตางดาว
จะตองสมคัรงานผานบรษิทัผูวาจาง (Local Sponsor) โดยคนตางดาวและบรษิทัผูวาจางจะเปนผูกรอก
เอกสารตามที่กฎหมายระบุ บริษัทจะเปนผูดํ าเนินการยื่นเอกสารดังกลาวให และมีจดหมาย รับรอง
สนับสนุนการทํ างานจากบริษัท ซ่ึงจดหมายฉบับนี้จะระบุความรับผิดชอบของบริษัทในเรื่อง      
การด ํารงอยูของคนตางดาว และการสงตวัคนตางดาวกลับภมูลํิ าเนาเดมิ สวนในประเทศฟลิปปนสนั้น 
ระบบการควบคุมการทํ างานของคนตางดาวของประเทศฟลิปปนสเปนระบบ Pre Arranged Job
เชนเดียวกับประเทศสิงคโปร คือคนตางดาวจะตองสมัครงานผานบริษัทผูวาจาง (Local Sponsor) 
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แตจะแตกตางกัน คอืในประเทศฟลิปปนส การขอวีซาหรือใบอนุญาตเขาเมืองเพื่อเขามาทํ างานของ
คนตางดาวนั้น บริษัทผูวาจางคนตางดาวทํ างาน จะตองมีหลักฐานยืนยันและพิสูจนไดวาบริษัท    
ไมสามารถแสวงหาบุคคลใดในประเทศฟลิปปนสที่มีความประสงคและมีคุณสมบัติเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานที่ตองการใหคนตางดาวทํ า และการรับคนตางดาวเขาทํ างานนั้นเปนประโยชนตอ
สาธารณะ (Public Interest) นอกจากนี้จะตองมีเอกสารประกอบดังตอไปนี้ ในการขอใบอนุญาต 
เขาเมืองเพื่อเขามาทํ างานดวย คือ

1. ประวัติยอของคนตางดาว โดยระบุคุณสมบัติทางดานการศึกษาประสบการณ
ท ํางาน ความชํ านาญทางเทคนิคหรือวิชาชีพ

2.  สัญญาการจางงาน ซ่ึงจะตองระบุขอความ 3 ขอ ดังนี้
2.1 คนตางดาวจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งหมดของ  

ฟลิปปนส
2.2 คนตางดาวและนายจางมีพันธะและจะปฏิบัติตามพันธะในการฝกอบรม     

คนฟลิปปนสที่ฝกงานอยูดวย อยางนอย 2 คน ตามชวงเวลาที่ทางการกํ าหนด
2.3 คนตางดาวนั้นจะไมทํ างานเพื่อรายไดอ่ืนใด นอกจากที่ทางการไดระบุไวใน

ใบอนุญาตที่ตนไดรับ
3.   เอกสารระบุช่ือคนฟลิปปนสที่จะไดรับการฝกอบรมถายทอดความรู และทักษะจาก

คนตางดาวอยางนอย 2 คน ตอคนตางดาวที่วาจางแตละคน โดยคนฟลิปปนสที่มีรายช่ือระบุนั้น 
ตองเปนบุคคลที่เปนลูกจางประจํ าในลํ าดับสูงสุดของหนวยงานที่คนตางดาวไดรับการวาจาง     
หลังจากนัน้เปนหนาที่ของกงสุลในการตรวจสอบหลักเกณฑเหลานี้กอนที่จะออกวีซา

สํ าหรับในประเทศไทยนั้น ไมใชระบบ Pre Arranged Job และไมมีกฎหมายควบคุม
เร่ืองคุณสมบัติของบริษัทผูวาจาง (Sponsorship) ดงันัน้ การเขาเมืองของคนตางดาวจึงแยกออกจาก
การขอใบอนุญาตการทํ างานของคนตางดาว ซ่ึงคนตางดาวสามารถยื่นขอใบอนุญาตการทํ างานได
ดวยตนเอง โดยไมตองผานบริษัทผูวาจางแตอยางใด ทํ าใหคนตางดาวสามารถเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยในรปูแบบอืน่ เชน นกัศกึษาหรอืนกัทองเทีย่ว เปนตน แลวลักลอบท ํางานในประเทศไทย
เชน เปดโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ เปนอาจารยสอนพิเศษ หรือเปนไกดนํ าเที่ยว ซ่ึงเปนการแยง
อาชีพคนไทย ดวยเหตุนี้ระบบ Pre Arranged Job จึงเปนระบบที่กอใหเกิดผลดีในแงที่วามี          
การกํ าหนดชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทผูวาจาง และเปนการควบคุมบริษัทผูวาจางใหตอง
แสดงความรับผิดชอบตอการจางงานคนตางดาว ในสวนของการพํ านักอยูในประเทศไทยและ    
การเดนิทางกลับภูมิลํ าเนาเดิมของคนตางดาว นอกจากนี้บริษัทผูวาจางยังตองมีภาระหนาที่ที่จะตอง
พิสูจนตอทางการวา ตนมีความจํ าเปนที่จะตองวาจางคนตางดาวทํ างาน เพราะไมสามารถที่จะจาง
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คนไทยทํ างานนี้ได ซ่ึงในปจจุบันภาระหนาที่ของนายจางในการพิสูจนความจํ าเปนที่จะตองจาง  
คนตางดาวเขามาท ํางาน มอียูนอยมาก ท ําใหเกดิภาระแกเจาหนาทีข่องรฐัในการพจิารณาถงึความจ ําเปน
ของบริษัทผูวาจางในการจางคนตางดาวทํ างาน

4.4  ปญหาและวิเคราะหปญหาการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย

การทีแ่รงงานตางดาวเดนิทางเขามาอยูอาศยัและท ํางานในประเทศไทย ยอมตองมหีนาที่
ความรบัผิดชอบตอประเทศไทยดวย มิใชเขามาสรางภาระ คือ เขามาใชทรัพยากรของประเทศไทย
โดยไมมกีารตอบแทนเลย ทั้งนี้บุคคลทุกคนที่มีรายไดในประเทศไทย ยอมตองเสียภาษีเงินไดใหแก
ประเทศทกุคน ไมวาจะเปนคนไทยหรอืคนตางดาวตามประมวลรษัฎากร ซ่ึงการทีน่ายจางจางแรงงาน
ตางดาวกเ็พือ่ทํ าประโยชนใหแกนายจาง นายจางจึงตองมีภาระหนาที่มากกวาอันถือวาเปนเรื่องปกติ
ที่ประเทศอื่นถือปฏิบัติกัน โดยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวนั้น ก็เพื่อนํ าเงิน
รายไดจากการจัดเก็บมาพัฒนาประเทศ

ดงันัน้การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว (Levy) จงึเปนมาตรการหนึ่ง
ทีรั่ฐเรยีกเกบ็จากนายจาง เนือ่งจากนายจางไดรับประโยชนจากการท ํางานของแรงงานตางดาวเหลานัน้
อยางไรกต็าม การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการจางแรงงานตางดาวควรค ํานงึถึงเปาหมายในการจดัเกบ็วา
เพือ่เปนมาตรการปองกันการแยงอาชีพคนไทย และเปนการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวที่เขามา
ในประเทศไทยดวย ซ่ึงในตางประเทศก็ใชมาตรการดังกลาวนี้ดวย เชน ในประเทศสิงคโปรก็ใช
นโยบายการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว และกํ าหนดสัดสวนการจางงานแรงงาน
ชาวสิงคโปรกับแรงงานตางดาว กลาวคือ  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ จะเปนการเรียกเก็บ
จากนายจางในกรณีที่นายจางตองการจะจางแรงงานตางดาวทํ างานในกิจการของตน ทั้งนี้เพื่อเปน
มาตรการยับยั้งไมใหมีการจางแรงงานตางดาวอยางฟุมเฟอยและเปนมาตรการทางออมที่จะควบคุม
ไมใหมีการจางแรงงานตางดาวในอัตราคาจางที่ตํ่ าจนเกินไปอันจะสงผลกระทบตอคาจางขั้นตํ่ าของ
แรงงานชาวสงิคโปร ซ่ึงนายจางมหีนาทีจ่ายคาธรรมเนยีมนีร้ายเดอืนส ําหรับแรงงานตางดาวแตละคน
อัตราคาธรรมเนียมขึ้นอยู กับประเภทของงานและคุณสมบัติของงาน (เฉพาะแรงงานตางดาว
ประเภทไรฝมอื) ตวัอยางเชน แรงงานกอสราง นายจางจะตองเสยีคาธรรมเนยีม 470 ดอลลารสิงคโปร
ตอคนตอเดือน หรือ 16 ดอลลารสิงคโปรตอคนตอวัน หรือแรงงานทํ างานบาน นายจางจะตองเสีย
คาธรรมเนียม 345 ดอลลารสิงคโปรตอคนตอเดือน หรือ 12 ดอลลารสิงคโปรตอคนตอวัน เปนตน
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สํ าหรับคาธรรมเนียมของแรงงานประเภทมีฝมือจะตํ่ ากวามาก เพียงเดือนละ 30 
ดอลลารสิงคโปรตอคนตอเดอืน หรือ 1 ดอลลารสิงคโปรตอคนตอวนั เพราะรฐัสนบัสนนุใหแรงงาน
มฝีมือเขามาทํ างานในประเทศ

สวนการกํ าหนดสัดสวนจํ านวนแรงงานชาวสิงคโปรตอแรงงานตางดาวนั้น ทางรัฐได
ก ําหนดโควตาเปนสัดสวนวา นายจางตองจางแรงงานทองถ่ิน (ชาวสิงคโปร) ดวย ทั้งนี้เพื่อบังคับ
ใหนายจางจางแรงงานทองถ่ินชาวสิงคโปรและสงเสริมใหมีการจางงานในประเทศ รวมทั้งไมใหมี
สัดสวนของแรงงานตางดาวในธุรกิจแตละประเภทมากเกินไป ตัวอยางเชน งานกอสราง จะตองมี
แรงงานทองถ่ินชาวสิงคโปร 1 คน ตอแรงงานตางดาว 5 คน หรืองานบริการ จะตองมีแรงงานทอง
ถ่ินชาวสิงคโปร 3 คน ตอแรงงานตางดาว 1 คน เปนตน

สํ าหรับประเทศไทยนั้น ปจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 กํ าหนด
ใหนายจางตองจายเงินคาประกันตัวแรงงานตางดาว ในกรณีที่แรงงานตางดาวนั้นมีบัตรประจํ าตัว
บคุคลซึง่ไมมีสัญชาติไทย (ทร.38/1) ในอัตราคาประกันคนละ 10,000 บาท และในกรณีที่แรงงาน
ตางดาวนั้น ไมมีมีบัตรประจํ าตัวบุคคล ในอัตราคาประกันคนละ 50,000 บาท กลาวคือ เงินคา
ประกนัตัว  ถูกกํ าหนดจากพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 เพื่อใหนายจางประกัน
ตัวคนตางดาว เพื่อวัตถุประสงคการทํ างานในอัตราคนละ 50,000 บาท หรือตามหลักเกณฑที่
พนกังานเจาหนาที่กํ าหนด ซ่ึงคาประกันตัว 50,000 บาท นัน้ส ําหรับคนตางดาวที่เพิ่งเดินทางมา 
หรือทีอ่าศยัอยูในประเทศไทยโดยที่ไมเคยผานการทํ าทะเบียนราษฎรหรือ ทร.38/1 มากอน สวน  
คาประกันตัว 10,000 บาท สํ าหรับคนตางดาวที่ไดผานการทํ าทะเบียนราษฎรในป พ.ศ.2547 มาแลว 
แต

- ยงัไมเคยขออนุญาตทํ างานกับสํ านักงานจัดหางาน  หรือ
- ขออนญุาตทํ างานและเสียคาธรรมเนียม 100 บาทแลว แตมิไดนํ าใบรับรองแพทย

มายืน่และชํ าระเงินใหครบตามกระบวนการ  หรือ
- เคยขออนญุาตท ํางานในเดอืนมถุินายน พ.ศ.2547 – เดอืนมถุินายน พ.ศ.2548 แตมไิด

มาด ําเนินการตออายุตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2548
อยางไรก็ตาม หลังจากประกันตัวคนตางดาวเพื่อนํ าไปขออนุญาตทํ างานแลวในกรณีที่

นายจางตองการเลิกจางใหนํ าตัวคนตางดาวไปที่ดานตรวจคนเขาเมือง(ตม.) เพื่อขอรับเงินคาประกัน
ตวัคืน ภายในระยะเวลาที่ไดขออนุญาตทํ างาน

สํ าหรับมาตรการดังกลาวนี้ แมจะเรียกเก็บจากนายจางก็ตาม แตเปนการเรียกเก็บครั้ง
เดยีว จนกวานายจางจะสงตัวแรงงานตางดาวคนนั้นกลับออกนอกประเทศ ซ่ึงตางจากการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว (Levy) ทั้งนี้มาตรการนี้เร่ิมสงสัญญาณของปญหาขึ้นแลว 
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กลาวคือ นายจางที่ตองการจางแรงงานตางดาว คงไมมีความสามารถหาเงินสดมาประกันตัวกับ  
ดานตรวจคนเขาเมือง(ตม.) ได ยกตัวอยางเชน เกษตรกร,ชาวสวนไมดอก เปนตน ซ่ึงในปจจุบัน     
กไ็ดรับผลกระทบจากการเปดเอฟทเีอ ไทย-จนีและอาเซยีน-จนีอยูแลว โดยหวงัจะใชแรงงานตางดาว
มาลดตนทนุการผลติ กไ็มสามารถท ําได เนือ่งจากไมสามารถหาเงนิไปประกนัตวัแรงงานตางดาวได
การทีรั่ฐเรียกเก็บเงินคาประกันตัวแรงงานตางดาวแตละคนในอัตรา 50,000 บาทหรือ 10,000 บาท 
แลวแตกรณนีัน้ เปนอัตราที่สูงเกินไป เพราะนายจางจะตองชํ าระดวยเงินสด ทํ าใหนายจางตองแบก
ภาระเงนิจ ํานวนนี ้โดยนายจางไมสามารถน ําเงนิจ ํานวนนีไ้ปใชได จนกวานายจางจะไดน ําตวัแรงงาน
ตางดาวไปทีด่านตรวจคนเขาเมอืง(ตม.) เพือ่ขอรบัเงนิคาประกนัตวัคนื นอกจากนีห้ากแรงงานตางดาว
คนนัน้ตองการจะเปลี่ยนตัวนายจางหรือหางานใหมทํ า ก็จะเกิดปญหาวา นายจางคนเดิมยังคงตอง
รับภาระในเงินคาประกันตัวตอไป เพราะยังไมนํ าตัวแรงงานตางดาวไปที่ดานตรวจคนเขาเมือง
(ตม.) หรือปญหาที่วา หากแรงงานตางดาวคนนั้นหลบหนีไป ทางรัฐก็จะริบเงินคาประกันตัวทันที 
ท ําใหนายจางไมกลาทีจ่ะรบัแรงงานตางดาวเขาท ํางานเพราะเกรงวาจะเสยีเงนิคาประกนัตวัหากแรงงาน
ตางดาวหลบหน ี ดงันัน้มาตรการนีจ้งึมลัีกษณะเปนการสงเสรมิใหมจีางงานแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
มากยิ่งขึ้น

สวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวในประเทศไทยนั้น มีแนวทาง
การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการจางแรงงานตางดาวจากนายจางเชนกนั ทัง้นีเ้พือ่ควบคมุจ ํานวนแรงงาน
ตางดาวทีเ่ขามาในประเทศไทยไมใหมีมากเกินไป แตเนื่องจากในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจาง
คนตางดาวในประเทศไทยนั้น ยังไมมีกฎหมายออกมารองรับ ทํ าใหไมสามารถนํ ามาบังคับให   
ภาคเอกชนปฏิบัติตามได

4.5 ปญหาและวิเคราะหปญหาในเรื่องการไมอนุญาตใหแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายทํ างานใน
อาชีพกรรมกร

โดยทั่วไปการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ คนตางดาวนั้นสามารถที่จะเขาไป
ประกอบอาชีพใดในประเทศอื่นได แตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ    
จากการศกึษาพบวา องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดประกาศใชอนสัุญญาเกีย่วกบัคนงาน
อพยพไวในอนุสัญญาฉบับที่ 143 วาดวยคนงานอพยพ (บทบัญญัติเพิ่มเติม) พ.ศ. 2518          
(Migrant Workers Supplementary Provisions, 1975) ทีร่ะบใุหประเทศสมาชิกจะตองกํ าหนด
นโยบายเพื่อสงเสริมและใหหลักประกันแกคนงานอพยพที่ถูกตองใหไดรับโอกาส ตลอดจน      
การปฏิบัติที่เทาเทียมกับคนงานอื่นๆ ในประเทศ ในเรื่องของอาชีพ การประกันสังคม การวาจาง
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สิทธิในดานสหภาพแรงงาน  ทัง้นีภ้ายใตกฎหมายและกฎเกณฑที่ใชในประเทศนั้นๆ ซ่ึงอนุสัญญา   
ฉบับนี้เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหแกคนงานอพยพที่จะประกอบอาชีพใน
ประเทศอื่นโดยเทาเทียมกันกับคนงานอื่นๆในประเทศนั้น ภายใตกฎหมายและกฎเกณฑที่ใชใน
ประเทศนั้น เชน ในสหภาพยุโรปไดมีการระบุไวในสนธิสัญญาการสรางรัฐธรรมนูญแหงยุโรป 
(Treaty Establishing a Constitution for Europe) โดยก ําหนดใหแรงงานในประเทศสมาชิกสามารถ
ท ํางานใดกไ็ดในประเทศสมาชกิอืน่ แตตองไมใชงานทีเ่กีย่วกบัฝายปกครองหรอืความมัน่คงปลอดภยั
ของประเทศสมาชกิอืน่นัน้ หรือในประเทศสงิคโปร กฎหมายสงิคโปรไดระบวุา ใหคนตางดาวทีไ่ดรับ
ใบอนญุาตท ํางานสามารถท ํางานในประเทศสงิคโปรได แตไมไดระบงุานทีห่ามคนตางดาวท ํา ดงันัน้
ไมวาจะเปนงานประเภทมีฝมือหรือไรฝมือคนตางดาวยอมทํ าไดหากไดรับอนุญาต ซ่ึงการอนุญาตนี้
เปนดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ (Ministry of Manpower) ทีพ่จิารณาตามหลักเกณฑทั่วไปที่ได
กํ าหนดไว หรือในประเทศฟลิปปนส กฎหมายฟลิปปนสระบุใหแรงงานตางดาวประเภทไรฝมือ
เปนบุคคลประเภทหามเขาเมือง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเขาทํ างาน กลาวคือ แรงงานตางดาว
ประเภทไรฝมือที่จะไดรับใบอนุญาตเขาเมืองเพื่อเขาทํ างาน จะตองแสดงหลักฐานวา มีการติดตอ
กบันายจางในประเทศฟลิปปนส (มสัีญญาจาง) และงานนัน้จะตองเปนงานทีไ่มสามารถหาคนฟลิปปนส
ทํ าได นอกจากนี้งานดังกลาวจะตองเปนงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวย (Public Interest)   
ทัง้นีก้ฎหมายฟลิปปนสไมไดระบงุานทีห่ามมใิหคนตางดาวท ํา

ในสวนของประเทศไทยนั้น แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย จะตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซ่ึงแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย    
ในที่นี้หมายถึง คนตางดาวที่เขามาในประเทศไทยโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมืองและ
ไดรับใบอนุญาตใหทํ างานได ทั้งนี้อาชีพและวิชาชีพที่อยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติ 
การท ํางานของคนตางดาวนี้ แบงออกไดเปน 2 กรณี คือ งานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว
ท ํา และ งานที่คนตางดาวจะทํ าไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาต ซ่ึงมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการทํ างาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 บญัญตัวิา “ภายใตบงัคบัมาตรา 12 งานใดทีห่ามคนตางดาวท ําในทองทีใ่ด
เมือ่ใด โดยหามเด็ดขาดหรือหามโดยมีเงื่อนไขอยางใด เพียงใด ใหกํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
หมายความวา บทบัญญัตินี้ไมไดหามคนตางดาวทํ างานในประเทศโดยสิ้นเชิง คนตางดาวสามารถ
ท ํางานอาชีพใดๆ ในประเทศไทยก็ได แตจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจาพนักงานที่อธิบดี
มอบหมาย นอกจากนี้อาชีพที่คนตางดาวทํ านั้นจะตองไมใชงานที่หามคนตางดาวทํ า ซ่ึงในปจจุบัน
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 นี้ ไดแก พระราชกฤษฎีกากํ าหนด
งานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522 และพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพ
และวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2536 ซ่ึงการก ําหนดงานทีห่ามตามพระราชกฤษฎกีานี้
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เปนงานที่หามคนตางดาวทํ าเพื่อเปนการคาหรือหารายได และเปนการหามเด็ดขาดในทุกทองที่ใน
ราชอาณาจกัร งานทั้งหมดที่หามมิใหคนตางดาวทํ ามีดวยกัน 39 อาชีพ แบงไดเปนลักษณะสํ าคัญ   
4 กลุมตามทีไ่ดกลาวไวแลวในบทที่ 3 แตเนื่องจากงานกรรมกรซึ่งเปนงานหนึ่งที่เปนงานตองหาม 
มิใหคนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายทํ านั้น ปจจุบันรัฐไดผอนผันใหแรงงานตางดาว 
ทีห่ลบหนเีขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทํ างานกรรมกรได โดยใหกระทรวงมหาดไทย 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาศัยอํ านาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเวนการบังคับใชมาตรา 12 (3) แหงพระราชบัญญัติ
คนเขาเมอืง ใหคนตางดาวเขามาทํ างานเปนกรรมกรในประเทศไทยได โดยกํ าหนดเงื่อนไขในเรื่อง
ของประเภทกจิการ พืน้ที ่สัญชาตทิีจ่ะใหเขามาท ํางาน ระยะเวลาการอนญุาตใหอยูในราชอาณาจกัร เปนตน

จากการศกึษาวเิคราะหบทบญัญตัขิองกฎหมายไทยในปจจบุนั เชน พระราชบญัญตักิารท ํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า 
พ.ศ.2522 และพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2536 นัน้ ไดบญัญตัแิตเพยีงคณุสมบตัเิบือ้งตนของการขออนญุาตเขามาท ํางานในประเทศไทยเทานัน้ 
ไมไดก ําหนดถงึหลักเกณฑเงือ่นไขในการออกใบอนญุาตใหแรงงานประเภทนีเ้ขามาท ํางานรวมทัง้ยงั
หามท ํางานในอาชพีกรรมกรและเปนผูใชแรงงานอกีดวย จงึเปนปญหาท ําใหกฎหมายของไทยลาหลัง 
กอใหเกดิปญหาในการควบคมุทัง้แรงงานถกูกฎหมายและไมถูกกฎหมายอกีมากมาย ซ่ึงปญหาดงักลาว
มหีลายประเทศทีม่กีารบญัญตักิฎหมายมารองรบัและแกไขปญหาดงักลาวนีไ้ด เชน ประเทศสงิคโปร 
และประเทศฟลิปปนส เปนตน นอกจากนีห้ากประเทศไทยไมแกไขปญหาดงักลาวนี ้ กจ็ะท ําใหเกดิ
ปญหาและอปุสรรค คอื จะเปนการขดัตอการเปดเสรีตามหลักเกณฑความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ (GATS) ทีป่ระเทศไทยมีพนัธกรณีกับองคการการคาโลก (WTO) กลาวคือ ประเทศไทยจะ
ตองเปดโอกาสใหการบริการ ซ่ึงกระทํ าโดยคนตางดาวสามารถกระทํ าไดเยี่ยงคนในชาติโดย
ปราศจากการผูกขาด หากยังมีการใหคนในชาตเิปนผูผูกขาดในการประกอบอาชพีหรือวชิาชพีใดแลว 
ยอมถือไดวาเปนการขดัตอหลักเกณฑของการเปดตลาดการคาเสร ี ทัง้เปนการกดีกนัมใิหแรงงานตางดาว
ไดรับการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ และเปนการเลือกปฏิบัติ นอกจากนีรั้ฐบาลไทยไดลงนามในบนัทกึ
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานกับรัฐบาลพมา รัฐบาลลาวและรัฐบาลกัมพูชา
แลว ซ่ึงรัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะใหแรงงานตางดาวรายใหม 3 สัญชาตนิีท้ีเ่ขาเมอืงโดยถูกตองตาม
กฎหมายท ํางานเปนกรรมกรไดดวย
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

จากการศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวใน
ประเทศไทย ใน 4 ประเด็น คือ ววิฒันาการ แนวความคิด ความเปนมาและหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
กับการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วของกบั   
การเคลื่อนยายแรงงานตางดาวและการทํ างานของแรงงานตางดาว  มาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศทีเ่กีย่วกบัแรงงานอพยพ และมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุและคุมครองแรงงาน
ตางดาวของตางประเทศ และปญหาทางกฎหมายอนัเกดิจากการเคลือ่นยายแรงงานตางดาวในประเทศ
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้

1. ววิฒันาการ แนวความคิด ความเปนมาและหลักทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางประเทศ

จากการศกึษาพบวา แนวคดิและหลกัการเคลือ่นยายแรงงานของสหภาพยโุรปนัน้ เกดิขึน้
จากความพยายามที่จะสรางสันติภาพในทวีปยุโรป ดวยการยกเลิกพรมแดนระหวางกัน โดยให
ประชาชน สินคา บริการและเงินทุน สามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีในกลุมประเทศสมาชิก

สวนแนวคิดและหลักการเคลื่อนยายแรงงานของประเทศในเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) นัน้เกดิขึน้จากความตองการทีจ่ะสรางสนัตภิาพและน ํามาซึง่เสถยีรภาพทางการเมอืง ความมัน่คง
และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยพยายามที่จะใหมีการเคลื่อนยายทุน
แรงงาน และประชากรโดยเสรี

สํ าหรับแนวคิดและหลักการเคลื่อนยายแรงงานของประเทศไทยนั้น ตองการที่จะนํ า 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายเขามาทดแทนแรงงานไทยในกิจการที่ขาดแคลน สวนแรงงานตางดาว 
ที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีที่สํ าคัญหลายครั้ง  
เพือ่ควบคุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่หลบหนีเขาเมืองใหเขาสูระบบการควบคุมของรัฐ
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2. มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีเ่ก่ียวของกับการเคลือ่นยายแรงงานตางดาว
และการทํ างานของแรงงานตางดาว

สํ าหรับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาวนั้น 
มกีฎหมายที่สํ าคัญ 2 ฉบับ คือ

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยของคนตางดาว ซ่ึงไดกํ าหนดขั้นตอนและวิธีการเดินทางเขามาในประเทศไทย และ

พระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 เปนกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุ
การทํ างานของคนตางดาว ซ่ึงไดกํ าหนดลักษณะการควบคุมการทํ างานของคนตางดาว กระบวน
การขอใบอนุญาตทํ างาน อายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต การใชใบอนุญาตของคนตางดาว 
ขอก ําหนดผูรับคนตางดาวเขาทํ างาน การยื่นอุทธรณ และโทษ

3. มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่เก่ียวกับแรงงานอพยพ และมาตรการทาง
กฎหมายเกีย่วกับการควบคุมและคุมครองแรงงานตางดาวของตางประเทศ

ในสวนของมาตรการทางกฎหมายในการควบคมุแรงงานตางดาวนัน้ จากการศกึษาพบวา
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานอพยพ ปรากฏอยูในอนุสัญญาและขอแนะของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ในหมวด 11 วาดวนคนงานอพยพ ในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนษุยชนทีเ่กีย่วกบัแรงงานอพยพ และในอนสัุญญาขององคการสหประชาชาต ิ (UN) ทีเ่กีย่วกบั
แรงงานอพยพ

สํ าหรับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาวนั้น 
ไดศึกษามาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป ของประเทศสิงคโปร และของประเทศฟลิปปนส 
เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาพบวา มาตรการทาง
กฎหมายของสหภาพยุโรปที่สํ าคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนยายและควบคุมแรงงานตางดาวไดบัญญัติไว
ในสนธิสัญญาการสรางรัฐธรรมนูญแหงยุโรป (Treaty Establishing A Constitution for Europe) 
โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายเสรีของบุคคล ปรากฏอยูในมาตรา 133 – มาตรา 136 และ
ในขอบังคับของคณะมนตรีที่ 1612/68 (ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) (Regulation (EEC) No.1612/68 
of The Council) ซ่ึงขอบังคับนี้ มีหลักเกณฑที่สํ าคัญ 3 ประการ คือ หลักเกณฑในการจางงาน 
(มาตรา 1 – มาตรา 6) การจางงานและการดูแลที่เทาเทียมกัน (มาตรา 7 – มาตรา 9) และครอบครัว
ของแรงงาน (มาตรา 10 – มาตรา 12)

ในสวนของมาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปรเกี่ยวกับการควบคุมแรงงาน
ตางดาวนั้น มีกฎหมายที่สํ าคัญ 2 ฉบับ คือ
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กฎหมายวาดวยการเขาเมือง ไดแก พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ตอนที่ 133) 
(Immigration Act (Chapter 133)) เปนกฎหมายที่ควบคุมการเดินทางเขาออกประเทศสิงคโปรและ
ควบคมุการทํ างานของคนตางดาวในระดับฝมือขึ้นไป และ

กฎหมายวาดวยการท ํางานของคนตางดาว ไดแก พระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว
(ตอนที ่91 เอ) (Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91 A)) เปนกฎหมายทีค่วบคมุนายจาง
และการทํ างานของคนตางดาวในระดับคนงาน (Foreign Workers) โดยเฉพาะ

สวนมาตรการทางกฎหมายของประเทศฟลิปปนสเกีย่วกบัการควบคมุแรงงานตางดาวนัน้
มกีฎหมายที่สํ าคัญ 2 ฉบับ เชนกัน คือ

กฎหมายวาดวยการเขาเมือง ไดแก พระราชบัญญัติคนเขาเมืองของฟลิปปนส ป 2483 
(The Philippines Immigration Act of 1940) เปนกฎหมายที่ควบคุมและจัดระเบียบการเขาเมืองของ
คนตางดาว และ

กฎหมายวาดวยการท ํางานของคนตางดาว ไดแก ประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor Code)
เปนกฎหมายทีค่วบคมุการท ํางานทัง้พลเมอืงฟลิปปนสและคนตางดาว รวมทัง้ควบคมุนายจางในสวน
ของภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอการจางงาน

4. ปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวในประเทศ
ในปจจุบัน  แมประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงาน

ตางดาว คือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2521 แลวก็ตาม แตมาตรการทางกฎหมายดงักลาวยงัมีความลาหลัง สงผลใหการบริการและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องคนเขาเมืองและการทํ างานของคนตางดาวดํ าเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
เทาทีค่วร รวมทั้งไมสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง ทํ าใหเกิดปญหาทางกฎหมายอันเนื่องจาก
การเคลื่อนยายแรงงานตาง ดงันี้

4.1 ปญหาในเรื่องการจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาวที่เคลื่อนยายเขามาใน
ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย  เนือ่งจากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 มาตรา 54
ซ่ึงบญัญตัวิา “คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจกัรโดยไมไดรับอนญุาตหรอืการอนญุาตนัน้
ส้ินสดุหรอืถูกเพกิถอนแลว พนกังานเจาหนาทีจ่ะสงตวัคนตางดาวผูนัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจกัร
ก็ได…” นัน้ ถือวาเปนบทบัญญัติที่ไปขัดขวางการบริหารจัดระบบและการบริหารแรงงานตางดาว
ทีห่ลบหนเีขาเมอืง ท ําใหทางราชการไมสามารถทราบจ ํานวนทีแ่ทจริงของแรงงานตางดาวทีห่ลบหนี
เขาเมือง และไมทราบถึงจํ านวนความตองการที่แทจริงของแรงงานบางประเภทที่มีความจํ าเปน   
ตอการทํ างานบางชนิด จึงทํ าใหไมสามารถกํ าหนดจํ านวนที่จะอนุญาตใหเขามาในประเทศไทย เปน

DPU



152

จ ํานวนทีแ่นนอนได และไมทราบวาจะตองอนญุาตใหประกอบอาชพีอะไรบาง เพราะขาดฐานขอมลู  
ทีจ่ ําเปนในการบริหารจัดการ

4.2 ปญหาในเรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย    
เขามาท ํางานในประเทศไทย เนือ่งจากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 มาตรา 12
บญัญตัวิา “หามมใิหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร…
(3) เขามาเพือ่มีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชา
ความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํ างานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํ างาน
ของคนตางดาว…….” นั้น ถือวาเปนกฎหมายที่ไปกํ าหนดหามมิใหแรงงานตางดาวที่ประสงคจะ
ประกอบอาชพีกรรมกรซึง่มอียูเปนจ ํานวนมาก เขามาท ํางานในประเทศไทย ทัง้ๆ ทีเ่ปนแรงงานทีม่ี
ความจํ าเปนและเปนที่ตองการในการดํ าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แตกฎหมาย
กลับหามไว และหากฝาฝนกจ็ะถกูลงโทษ ถูกด ําเนนิคดีทางอาญาและถกูผลักดนัออกไป จงึเปนเหตใุห
แรงงานประเภทนี้หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรา 12 (3) ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอมา คอืเปนชองทางใหเจาหนาที่รัฐและผูประกอบการแสวงหาผลประโยชนจากการหลบหนีเขามา
ท ํางานของแรงงานประเภทนี้เปนจํ านวนมาก  หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ เชน 
ประเทศสงิคโปรและประเทศฟลิปปนส จะพบวา กฎหมายของประเทศสงิคโปรไมไดระบงุานทีห่าม
คนตางดาวทํ า เพียงแตก ําหนดใหคนตางดาวที่ประสงคจะทํ างานในประเทศสิงคโปรจะตองไดรับ 
ใบอนญุาตเขาเมืองที่เรียกวา Entry Permit ที่ทางการตรวจคนเขาเมืองออกให และใบอนุญาตทํ างาน
ของคนตางดาวทีเ่รียกวา Pass และกฎหมายของประเทศฟลิปปนส ทีก่ ําหนดใหคนตางดาวผูประสงค
จะประกอบวชิาชพีในฟลิปปนสจะตองท ําการจดทะเบยีนการประกอบวชิาชพี (Professional License)
และไดรับใบรับรองการจดทะเบียนที่เรียกวา Certificate of Registration สวนแรงงานตางดาว
ประเภทไรฝมอืนัน้ กฎหมายคนเขาเมอืงของประเทศฟลิปปนส (The Philippine Immigration Act 1940)
บญัญตัใิหเปนบคุคลประเภทหามเขาเมอืง ยกเวนจะไดรับอนุญาต กลาวคือ คนตางดาวที่ประสงค 
จะเขาเมอืงมาท ํางานจะตองขอวซีาประเภท Non-Quota Immigration Visa โดยตองแสดงหลกัฐานวา
ใหตดิตอจางงานจากบคุคลในประเทศฟลิปปนส และงานนัน้ตองเปนงานทีไ่มสามารถหาคนฟลิปปนส
ท ําได นอกจากนี้งานดังกลาว จะตองเปนงานที่เปนประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ซ่ึงถือวา
เปนหลักเกณฑที่สามารถแกไขปญหาในเรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย ไดพอสมควรแกกรณี

4.3 ปญหาในเรือ่งการควบคมุคนตางดาวทีเ่ขามาท ํางานในประเทศไทยและการควบคุม 
นายจาง เนือ่งจากประเทศไทยยงัไมมกีฎหมายทีจ่ะควบคมุคนตางดาวและนายจางทีรั่ดกมุอยางเพยีงพอ
จงึกอใหเกดิปญหาอืน่ๆ ตามมา และในปจจบุนัจะไดมกีารก ําหนดมาตรการใหนายจางวางเงนิคาประกนัตวั
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แรงงานตางดาว ในกรณีที่แรงงานตางดาวนั้นมีบัตรประจํ าตัวบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย (ทร.38/1) 
ในอตัราคาประกันคนละ 10,000 บาท และในกรณีที่แรงงานตางดาวนั้น ไมมีบัตรประจํ าตัวบุคคล 
ในอัตราคาประกันคนละ 50,000 บาท กย็งัไมสามารถแกไขปญหาในเรื่องนี้ได ซ่ึงหากเปรียบเทียบ
กบัมาตรการทางกฎหมายของประเทศสงิคโปรและประเทศฟลิปปนสทีใ่ชระบบ Pre Arranged Job 
กลาวคือ คนตางดาวจะตองสมัครงานผานบริษัทผูวาจาง (Local Sponsor) เพื่อเขามาทํ างานนั้น 
บริษทัผูวาจางคนตางดาวทํ างาน จะตองมีหลักฐานยืนยันและพิสูจนไดวาบริษัทไมสามารถแสวงหา
บุคคลใดในประเทศที่มีความประสงคและมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงานที่ตองการให   
คนตางดาวทํ า และการรับคนตางดาวเขาทํ างานนั้นเปนประโยชนตอสาธารณะ (Public Interest)  
และไมมกีฎหมายควบคุมเรื่องคุณสมบัติของบริษัทผูวาจาง (Sponsorship) ดังนั้น การเขาเมืองของ
คนตางดาวจึงแยกออกจากการขอใบอนุญาตการทํ างานของคนตางดาว ซ่ึงคนตางดาวสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตการทํ างานไดดวยตนเอง โดยไมตองผานบริษัทผูวาจางแตอยางใด ทํ าใหคนตางดาว
สามารถเดนิทางเขามาในประเทศไทยในรปูแบบอืน่ เชน นกัศกึษาหรอืนกัทองเทีย่ว เปนตน แลวลักลอบ
ท ํางานในประเทศไทย เชน เปดโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ เปนอาจารยสอนพิเศษ หรือเปนไกด
น ําเที่ยว ซ่ึงเปนการแยงอาชีพคนไทย

4.4 ปญหาในเรื่องการควบคุมจํ านวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย เนื่องจากใน
ปจจบุนันีป้ระเทศยงัไมมมีาตรการทางกฎหมายทีชั่ดเจนในการควบคมุจ ํานวนแรงงานดางดาวทีเ่ขามา
ท ํางานในประเทศไทย   ท ําใหไมสามารถนํ ามาบังคับใหภาคเอกชนปฏิบัติตามได แตจากการศึกษา
ถึงการควบคมุจ ํานวนแรงงานตางดาวทีเ่คล่ือนยายเขามาในประเทศอืน่ๆ เชน ประเทศสงิคโปรพบวามี
มาตรการที่เหมาะสม เชน การก ําหนดสัดสวนจํ านวนแรงงานชาวสิงคโปรตอแรงงานตางดาว หรือ 
การเกบ็คาธรรมเนยีมการจางคนตางดาว (Levy) ถือวาเปนมาตรการทีป่ระสบผลส ําเรจ็ในการควบคมุ
จ ํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาในประเทศไมใหมีจ ํานวนมากเกินไป ซ่ึงในประเทศไทยนั้น ยังไมมี
แนวทางดงักลาวและถงึแมจะมแีนวทางทีถื่อวาคลายคลงึกบัการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมคนตางดาวกต็าม
แตก็ไมอาจถือวาเปนการเกบ็คาธรรมเนียมการจางคนตางดาว (Levy) ทัง้นีเ้พราะเปนการไปกํ าหนด
คาประกันตวัแรงงานตางดาว

ดังนั้นถาหากมีการแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการทํ างานแรงงานตางดาว หรือ 
กฎกระทรวง เชน นํ าการเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาว (Levy) หรือการกํ าหนดสัดสวน
จ ํานวนแรงงานประชาชนชาวไทยตอแรงงานตางดาว กจ็ะเปนแนวทางทีช่วยแกไขปญหาการควบคมุ
จ ํานวนแรงงานตางดาวในประเทศไทยในประเทศไทยได
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4.5 ปญหาในเรื่องการไมอนุญาตใหแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายทํ างานในอาชีพ
กรรมกร เนื่องจากบทบญัญัติของกฎหมายไทยในปจจุบัน ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติการทํ างาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 หรือ พระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานในอาชพีและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา
พ.ศ.2522 และพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา (ฉบบัที ่ 2)   
พ.ศ. 2536 นั้น ไดบัญญัติแตเพียงคุณสมบัติเบื้องตนของการขออนุญาตเขามาทํ างานในประเทศไทย
เทานัน้ ไมไดก ําหนดถงึหลักเกณฑเงือ่นไขในการออกใบอนญุาตใหแรงงานประเภทนี้เขามาทํ างาน
รวมทั้งยังหามทํ างานในอาชีพกรรมกรและเปนผูใชแรงงานอีกดวย จึงเปนปญหาทํ าใหกฎหมาย 
ของไทยลาหลัง กอใหเกดิปญหาในเรือ่งการควบคมุตางดาวโดยถูกกฎหมายเกีย่วกับงานในอาชีพหรือ
วชิาชพี ซ่ึงปญหาดงักลาวมหีลายประเทศทีม่กีารบญัญตักิฎหมายมารองรบัและแกไขปญหาดงักลาวนีไ้ด
เชน ประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนส กฎหมายสิงคโปรไดระบุวา ใหคนตางดาวที่ไดรับ
ใบอนญุาตท ํางานสามารถท ํางานในประเทศสงิคโปรได แตไมไดระบงุานทีห่ามคนตางดาวท ํา ดงันัน้
ไมวาจะเปนงานประเภทมีฝมือหรือไรฝมือคนตางดาวยอมทํ าไดหากไดรับอนุญาต ซ่ึงการอนุญาตนี้
เปนดลุพนิจิของเจาหนาที่ของรัฐ (Ministry of Manpower) ที่พิจารณาตามหลักเกณฑทั่วไปที่ได
ก ําหนดไว หรือ ในประเทศฟลิปปนส ที่ไมไดระบงุานทีห่ามมใิหคนตางดาวท ํา  แตระบใุหแรงงาน
ตางดาวประเภทไรฝมอืเปนบคุคลประเภทหามเขาเมอืง เวนแตจะไดรับใบอนญุาตเขาท ํางาน ซ่ึงแรงงาน
ตางดาวประเภทไรฝมือที่จะไดรับใบอนุญาตเขาเมืองเพื่อเขาทํ างาน จะตองแสดงหลักฐานวา มีการ
ตดิตอกบันายจางในประเทศฟลิปปนส (มสัีญญาจาง) และงานนัน้จะตองเปนงานทีไ่มสามารถหาคน
ฟลิปปนสท ําได นอกจากนีง้านดงักลาวจะตองเปนงานทีเ่ปนประโยชนตอสาธารณชนดวย (Public Interest)    

ดงันัน้ถาหากมีการแกไขเพิ่มเติมในพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
หรือ พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522 และ     
พระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานในอาชพีและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2536 โดยก ําหนด
ใหคนตางดาวทีไ่ดรับใบอนุญาตทํ างานสามารถทํ างานในประเทศไทยได จะตองแสดงหลักฐานวา   
มีการติดตอกบันายจางในประเทศไทย (โดยมสัีญญาจางเปนหลักฐาน) และงานนัน้จะตองเปนงานที ่   
ไมสามารถหาคนไทยทํ าได และงานดังกลาวจะตองเปนงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวย 
(Public Interest) กจ็ะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาในเรื่องการไมอนุญาตใหแรงงานตางดาว
โดยถูกกฎหมายทํ างานในอาชีพกรรมกรได
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5.2  ขอเสนอแนะ

เพือ่เปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้

1. แกไขเพิม่เตมิในพระราชบญัญตักิารท ํางานแรงงานตางดาว พ.ศ. 2521 โดยบญัญตัิวา
“คนตางดาวที่จะเขามาทํ างานในประเทศไทย จะตองแสดงหลักฐานวามีการติดตอและ

ท ําสัญญาจางงานกบันายจางในประเทศไทยแลว”
“นายจางมีหนาที่ในการเสียคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว ตามอัตราที่กํ าหนด

ในกฎกระทรวง”
“สัดสวนการจางแรงงานไทยกับแรงงานตางดาวตามประเภทของงาน ใหเปนไปตาม   

ทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวง”
ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาการจัดระบบและการบรหิารแรงงานตางดาว การควบคมุแรงงาน

ตางดาวทีเ่ขามาท ํางานในประเทศไทยและการควบคุมนายจาง และการการควบคุมจํ านวนแรงงาน
ตางดาวในประเทศไทย

2. แกไขเพิม่เตมิในพระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานในอาชพีและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา
พ.ศ.2522 โดยบัญญัติวา

“อนุญาตใหแรงงานตางดาวที่จะเขามาทํ างานในประเทศไทย ซ่ึงไดแสดงหลักฐานวา  
มีการติดตอและท ําสญัญาจางงานกบันายจางในประเทศไทยแลว ตามพระราชบัญญัติการทํ างานของ
คนตางดาว (ฉบับที่….) พ.ศ… ท ํางานในอาชีพกรรมกร หรือ งานอื่นที่ไมสามารถหาคนไทยทํ าได  
หรืองานที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ในประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานไทยได”

“งานอื่นที่ไมสามารถหาคนไทยทํ าได หรือ งานที่เปนประโยชนตอสาธารณะ และ
ประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานไทย ใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง”

“หลักเกณฑและเงือ่นไขในการออกใบอนญุาตใหแรงงานตางดาว ในงานอาชีพกรรมกร 
หรืองานอื่นที่ไมสามารถหาคนไทยท ําได หรือ งานที่เปนประโยชนตอสาธารณะ และประเภทกิจการ
ทีข่าดแคลนแรงงานไทย ใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง”

ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาการอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
เขามาท ํางานในประเทศไทย และการไมอนุญาตใหแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายทํ างานในอาชีพ
กรรมกร
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3. ออกกฎกระทรวงเพือ่อนวุตัติามการแกไขเพิม่เตมิกฎหมายดงักลาวขางตนในประเดน็
ตอไปนี้

- กฎกระทรวงวาดวยอัตราคาคาธรรมเนยีมการจางแรงงานตางดาว ตามพระราชบญัญตัิ
การทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521    

- กฎกระทรวงวาดวยงานอื่นที่ไมสามารถหาคนไทยทํ าได หรือ งานที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะ ในประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานไทย

- กฎกระทรวงวาดวยสัดสวนการจางแรงงานไทยกบัแรงงานตางดาวตามประเภทของงาน
หลักเกณฑและเงือ่นไขวาดวยการออกใบอนญุาตใหแรงงานตางดาวในงานอาชพีกรรมกร หรือ งานอืน่
ที่ไมสามารถหาคนไทยท ําได หรืองานที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ในประเภทกิจการที่ขาดแคลน
แรงงานไทย

ทัง้นีเ้พือ่ใหการการออกกฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ จํ าเปน
ตองมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ในประเด็นความเหมาะสมในการกํ าหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวกับประเภทของงานและสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งทํ าการศึกษา
และวเิคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ  ในเรื่องจํ านวนแรงงานตางดาวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ในประเทศไทย รวมถึงประเภทงานที่ไมสามารถหาคนไทยทํ าได ในประเภทกิจการที่ขาดแคลน  
แรงงานไทย ทั้งนี้เพือ่น ํามาเปนเกณฑในการกํ าหนดสัดสวนการจางแรงงานไทยกับแรงงานตางดาว
ตามประเภทของงานตอไป
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ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔

---------------
โดยที่ปญหาแรงานตางดาวผิดกฎหมายเปนปญหาสํ าคัญที่กอใหเกิดผลกระทบทั้งทาง

ดานเศรษฐกจิ สังคม และความมัน่คงของประเทศอยางกวางขวาง และมแีนวโนมรนุแรงยิง่ขึน้ ดงันัน้
เพือ่ใหการกํ าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการ การอํ านวยการ 
และประสานการปฏิบัติการแกไขปญหา การติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนี    
เขาเมืองดํ าเนินการในเรื่องนี้ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริหารที่เปน
รูปธรรมยิ่งขึ้น

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

หมวดที่ ๑
ขอความทั่วไป

--------------

ขอ ๑  ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔”

ขอ ๒  ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป
ขอ ๓  บรรดาขอบงัคบั มตหิรือค ําส่ังอ่ืนใดในสวนทีไ่ดก ําหนดไวในระเบยีบนีแ้ลว หรือ

ขดัหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๕  ในระเบียบนี้
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“แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง” หมายความวา บุคคลสัญชาติพมา ลาว และ
กมัพชูาทีเ่ขาเมอืงโดยผิดกฎหมายและมวีตัถุประสงคเพือ่การท ํางาน แตไมรวมถึงสมาชกิในครอบครวั
ของบุคคลดังกลาว

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง

“สํ านกังาน” หมายความวา สํ านกังานคณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง

“เลขาธกิาร” หมายความวา เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง

“รองเลขาธกิาร” หมายความวา รองเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง  กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย  
พระราชบญัญตัหิรือพระราชกฤษฎกีา หรือหนวยงานอืน่ของรฐั และใหหมายความรวมถงึหนวยงาน
ทีไ่ดรับมอบหมายใหใชอํ านาจทางปกครองหรือใหดํ าเนินกิจการทางปกครอง

“เจาหนาทีข่องรฐั” หมายความวา ขาราชการ พนกังาน ลูกจางหรอืผูปฏิบตังิานอืน่
ในหนวยงานของรัฐ

หมวดที่ ๒
คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

--------------

ขอ ๖  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา คณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง เรียกโดยยอวา กบร. ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนรองประธาน 
ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงาน
และสวสัดกิารสงัคม ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี เลขาธกิารสภาความมัน่คง
แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํ านวยการสํ านัก       
งบประมาณ ผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก     

DPU



                168

ผูบญัชาการทหารเรือ ผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ เลขาธิการกองอํ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อธิบดกีรมการจดัหางาน อธิบดกีรมประชาสมัพนัธ ผูทรงคณุวฒุซ่ึิงนายกรฐัมนตรแีตงตัง้ไมเกนิสีค่น
เปนกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนกรรมการและ
เลขานกุาร และรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารแรงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

ขอ ๗   กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละสี่ป
เมือ่กรรมการผูทรงคณุวฒุคิรบวาระตามวรรคหนึง่ หากยงัมไิดแตงตัง้คณะกรรมการขึน้ใหม

ใหกรรมการซึ่งพนจากตํ าแหนงตามวาระนั้นอยูในตํ าแหนงเพื่อดํ าเนินการตอไปจนกวากรรมการ
ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตํ าแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกก็ได
ขอ ๘ ในกรณทีีม่กีารแตงตัง้กรรมการขึน้แทนกรรมการผูทรงคณุวฒุซ่ึิงพนจากต ําแหนง

กอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งนัน้อยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพนจากตํ าแหนง

กอนวาระ ใหกรรมการที่เหลืออยูดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตอไปได
ขอ ๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จ ํานวนกรรมการที่ไดแตงตั้ง จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในทีป่ระชมุ ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชมุ
หรือไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหกรรมการทีม่าประชมุเลือกกรรมการหนึง่คนเปนประธานในทีป่ระชมุ

การวนิจิฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง   
เปนเสียงชี้ขาด

ขอ ๑๐  ใหคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมีอํ านาจหนาที่ดังนี้
(๑)  พจิารณาก ําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และมาตรการในการบริหารจัดการ

และแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการปองกัน
ปราบปรามและการดํ าเนินการอื่นที่จํ าเปนในการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

(๒)  อํ านวยการ กํ ากับ ดูแล ประสานการดํ าเนินการของสวนราชการและภาคเอกชน  
ทีเ่กีย่วของ รวมทั้งพิจารณากระบวนการแปลงนโยบายและมาตรการไปสูแผนการปฏิบัติเพื่อใหการ
ด ําเนินการตางๆ เปนไปตามนโยบายการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
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(๓) ติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจน
พิจารณาวินิจฉัยขอขัดแยงในเชิงนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคใน
การด ําเนินการตามนโยบายการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

(๔)  สนบัสนนุในทางนโยบายใหมกีารศกึษาวจิยัและพฒันาขอมลูในเชงิวชิาการเกีย่วกบั
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองและผลกระทบในดานตางๆ

(๕) พิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของให
สามารถสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๖)  สนบัสนนุในทางนโยบายเกีย่วกบัการด ําเนนิการประชาสมัพนัธและเผยแพรความรู
เกีย่วกบันโยบายและแนวทางการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

(๗)  แตงตัง้คณะอนุกรรมการและคณะทํ างานในดานตางๆ ทัง้ในสวนกลางและสวน
ภมูภิาค เพือ่ดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่คณะกรรมการมอบหมายตามความจํ าเปน

(๘)   ปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

หมวดที่ ๓
สํ านกังานคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

--------------

ขอ ๑๒ ใหมีสํ านักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปน
หนวยงานภายในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เรียกโดยยอวา สบร.     
มอํี านาจหนาที่ดังนี้

(๑) อํ านวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อใหการดํ าเนินการของหนวยงานของรัฐ       
ทีเ่กีย่วของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) ควบคุมดูแลและประสานการดํ าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํ างาน
ตางๆ ทีแ่ตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารแรงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

(๓)  รับผิดชอบในงานธรุการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของคณะ
กรรมการ โดยเฉพาะการน ําเสนอนโยบายและแนวทางแผนการด ําเนนิตามนโยบายตอคณะกรรมการ

(๔) ประเมนิผลการดํ าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งการจัดทํ ารายงานประจํ าปเกี่ยวกับ
ผลงานและอุปสรรคการดํ าเนินงาน
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(๕) ติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรภาคเอกชน รวมทั้งมีอํ านาจ
เชญิเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐและองคกรดังกลาว เพื่อขอคํ าชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริง รายงาน 
สถิติ ขอมูลตางๆ เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการไดตามความจํ าเปน
 (๖) แตงตั้งผูเช่ียวชาญและจัดจางบุคคล เพื่อมาปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของไดตาม
ความจํ าเปน

(๗)   ปฏิบตังิานหรือดํ าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๓ ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปน        

ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของสํ านักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสํ านักงาน 
และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ังการและปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเปนผูแตงตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการ

ขอ ๑๔  เลขาธิการมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสํ านักงานใหเปนไปตามอํ านาจหนาที่ของสํ านักงานและตามมติ

ของคณะกรรมการ
(๒)  บงัคบับญัชาเจาหนาที่และลูกจางของสํ านักงาน และกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
(๓) วางระเบยีบเกีย่วกบัการด ําเนนิงานของส ํานกังานโดยไมขดัหรือแยงกบัระเบยีบและ

ขอบังคับของคณะกรรมการ
ขอ ๑๕ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํ านักงาน

นายกรฐัมนตรอีาจมคี ําส่ัง หรือสํ านกังานอาจขอใหนายกรฐัมนตรมีคี ําสัง่ใหเจาหนาทีข่องหนวยงาน
ของรฐัทีเ่กี่ยวของไปปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสํ านักงานได ทั้งนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบตังิานตามปกติ โดยนายกรัฐมนตรีจะสั่งใหไปปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลา
ก็ได

คณะกรรมการอาจกํ าหนดคาตอบแทนใหแกผูไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งดวยก็ได
ขอ ๑๖ เลขาธิการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคนเปนที่ปรึกษาของสํ านักงาน

โดยใหไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอ ๑๗ ใหมีแผนการเงินและการบัญชีในระบบสากล และเสนองบบัญชีการเงินตอ

นายกรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูรับรอง
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการอืน่ทีเ่กีย่วของ หนวยงานของรฐัและเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่กีย่วของ

ใหความรวมมือและสนับสนุนการดํ าเนินงานของคณะกรรมการและสํ านักงานตามระเบียบนี้และ
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ใหสํ านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดํ าเนินงานของสํ านักงานในระยะ
เร่ิมแรก

ขอ ๑๙ ในการดํ าเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนดํ าเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีกํ าหนดหรือระเบียบนี้ หากผูใดฝาฝนหรือไมใหความรวมมือ   
ไมวาจะเปนแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง นายจาง หรือบคุคลใด ใหเจาพนกังานทีม่อํี านาจหนาที่
ตามกฎหมายคนเขาเมือง หรือเจาพนักงานที่มีอํ านาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการทํ างานของ     
คนตางดาวดํ าเนินการโดยทันที

ในกรณีที่พบคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองมา หรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับ
อนญุาตหรอืการอนญุาตนัน้สิน้สดุหรือถูกเพกิถอนแลว ใหด ําเนนิการตามพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง
พ.ศ.2522 ในหมวด ๖ วาดวยการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพลัน และใหนํ า
ความในหมวด ๘ วาดวยบทก ําหนดโทษมาใชบงัคบั โดยเปรยีบเทยีบปรบันายจางหรอืแรงงานตางดาว
หรือผูมีสวนรูเห็นในการกระทํ าความผิด และใหกํ าหนดคาปรับใหคุมกับคาใชจายที่รัฐอาจพึงมี   
ในการที่รัฐจะสงบุคคลตางดาวเหลานั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

หมวดที่ ๔
งบประมาณและการใชจาย

--------------

ขอ ๒๐ คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร และคาใชจายอื่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ ใหจายจากเงินคาธรรมเนียมที่ไดกันไวตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง

ขอ ๒๑   การรบัเงนิ การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง
การคลัง

หมวดที่ ๕
บทเฉพาะกาล
--------------

ขอ ๒๒  ในระหวางทีย่งัไมมกีารแตงตัง้เลขาธกิาร และรองเลขาธกิาร ใหกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมแตงตั้งบุคคลขึ้นทํ าหนาที่เปนเลขานุการชั่วคราวของคณะกรรมการ
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ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการและส ํานกังานตัง้ขึน้ภายในสามสบิวนันบัแตระเบยีบนีใ้ชบงัคบั

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

พันตํ ารวจโท
        (ทกัษิณ   ชินวัตร)
           นายกรัฐมนตรี

            รับรองสํ าเนาถูกตอง

        (นางฐะปาณีย   อาจารวงศ)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๘
       สํ านักบริหารกลุมงานกลาง
    สํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
            ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม ๑๑๘ ตอนพเิศษ ๙๖ ง วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๔๔

DPU



                173

ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๖
--------------

โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิม่เตมิระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารแรงงาน
ตางดาวหลบหนเีขาเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหเกดิความเหมาะสมและสอดคลองกบัการแบงสวนราชการ
ภายในกรมการจัดหางาน

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖”

ขอ  ๒  ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป
ขอ ๓  ใหยกเลกิความในนยิามศพัทค ําวา “สํ านกังาน” “เลขาธกิาร” และ “รองเลขาธกิาร”

ของขอ ๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ.
๒๕๔๔

ขอ ๔ ใหยกเลกิความในขอ ๖ แหงระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ ๖ ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา คณะกรรมการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง เรียกโดยยอวา กบร. ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ โดยมรัีฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน เปนรองประธาน ปลัดส ํานกันายกรฐัมนตรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ          
ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ ผูอํ านวยการ
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สํ านักขาวกรองแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ          
ผูบญัชาการต ํารวจแหงชาต ิ เลขาธกิารกองอ ํานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน อธิบดกีรมประชาสมัพนัธ  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินส่ีคนเปน
กรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํ านวยการสํ านักบริหารแรงงาน
ตางดาว กรมการจัดหางาน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ”

ขอ ๕   ใหยกเลกิความในขอ ๑๒ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔

ขอ ๖  ใหยกเลกิความในขอ ๑๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ ๑๕ ภายใตบงัคบัแหงกฎหมาย เพือ่ประโยชนในการบรหิารแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง นายกรัฐมนตรีอาจมีคํ าส่ัง หรือประธานกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
อาจขอใหนายกรัฐมนตรีมีคํ าสั่งใหเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไปปฏิบัติงานเปน    
เจาหนาที่ภายใตการกํ ากับดูแลของกรมการจัดหางานได ทั้งนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตาม
ปกตโิดยนายกรัฐมนตรีจะสั่งใหไปปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลาก็ได

คณะกรรมการอาจกํ าหนดคาตอบแทนใหแกผูไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งดวยก็ได”
ขอ ๗  ใหยกเลกิความในขอ ๑๖ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๘  ใหยกเลกิความในขอ ๑๘ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการอืน่ทีเ่กีย่วของ หนวยงานของรฐัและเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่กีย่วของ

ใหความรวมมือและสนับสนุนการดํ าเนินงานของคณะกรรมการและกรมการจัดหางาน และให
สํ านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดํ าเนินงานของกรมการจัดหางานใน
ระยะเริ่มแรก”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พันตํ ารวจโท

             สํ าเนาถูกตอง        (ทกัษิณ   ชินวัตร)
  (นางสาวณฐักานต   สาจํ าปา)                               นายกรัฐมนตรี
        นกัวิชาการแรงงาน 5

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม ๑๒๐ ตอนพเิศษ ๗ ง วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๔๖
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ภาคผนวก ข.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
AND

THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR
ON COOPERATION IN

THE EMPLOYMENT OF WORKERS
                                                       ------------------------------------

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE 
GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR, hereinafter referred to as “the Parties”;

RECOGNISING the principles enshrined in “The Bangkok Declaration on Irregular 
Migration of 1999”;

BEING CONCERNED about the negative social and economic impacts caused by 
illegal employment

DESIROUS of enhancing mutually beneficial cooperation between the two countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

OBJECTIVE AND SCOPE
ARTICLE I

The Parties shall apply all necessary measures to ensure the following:
1) Proper procedures for employment of workers;
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2) Effective repatriation of workers, who have completed terms and conditions of 
employment or are deported by relevant authorities of the other Party, before completion of terms 
and conditions of employment to their permanent addresses;

3) Due protection of workers to ensure that there is no loss of the rights and 
protection of workers and that they receive the rights they are entitled to;

4) Prevention of, and effective action against, illegal border crossing, trafficking of 
illegal workers and illegal employment of workers.

This Memorandum of Understanding is not applicable to other existing processes of
employment that are already in compliance with the laws of the Parties.

AUTHORISED AGENCIES
ARTICLE II

For the purpose of this Memorandum of Understanding, the Ministry of Labour of the 
Kingdom of Thailand and the Ministry of Social Affairs, Labour, Vocational Training and Youth 
rehabilitation of the Kingdom of Cambodia shall be the authorized agencies for the Government 
of the Kingdom of Thailand and for the Union of Myanmar respectively.

ARTICALE III

The parties, represented by the authorised agencies, shall hold regular consultation, at 
senior official and/or ministerial levels, at least once a year on an alternate basis, on matters 
related to the implementation of this Memorandum of Understanding.

The authorised agencies of both Parties shall work together for the establishment of 
procedures to integrate illegal workers, who are in the country of the other Party prior to the entry 
into force of this Memorandum of Understanding, into the scope of this memorandum of 
Understanding.
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AUTHORITY AND PROCEDURE
ARTICLE IV

The Parties shall take all necessary measure to ensure proper procedures for 
employment of workers.

Employment of workers requires prior permission of the authorised agencies in the 
respective countries. Permission may be granted upon completion of procedures required by laws 
and regulations in the respective countries.

The authorised agencies may revoke or nullify their own permission at any time in 
accordance with the relevant laws and regulations.

The revocation or nullification shall not affect any deed already completed prior to 
the revocation nullification.

ARTICLE V

The authorised agencies may through a job offer inform their counterparts of job 
opportunities, number, period, qualifications required, condition of employment, and 
remuneration offered by employers.

ARTICLE VI

The authorised agencies shall provide their counterparts with lists of selected 
applicants for the jobs with information on their ages, permanent addresses, reference persons, 
education, experiences and other information deemed necessary for consideration by the 
prospective employers.
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ARTICLE VII

The authorised agencies shall coordinate with the immigration and other authorities
concerned to ensure that applicants, who have been selected by employers and duly permitted in
accordance with Article IV, have fulfilled, inter alia, the following requirement:

1) Visas or other forms entry permission;
2) Work permits;
3) Health insurances or health services;
4) Contribution into savings fund as may be required by the authorised agencies of

the respective Parties;
5) Taxes or others as required by the Parties;
6) Employment contracts of employers and workers.

Contract of the terms and conditions of employment shall be signed between           
the Employer and Worker and a copy each of the contract submitted to the authorised agencies.

ARTICLE VIII

The authorised agencies shall be responsible for the admission of the list of workers 
permitted to work under this Memorandum of Understanding. They shall keep, for the purpose of 
reference and review, the lists of workers who report themselves or have their documents certified 
to the effect that they returned to their permanent addresses after the end of the employment terms 
and conditions, for at least four years from the date of report or certification.

RETURN AND REPATRIATION
ARTICLE IX

Unless stated otherwise, the terms and conditions of employment of workers shall not 
exceed two years. If necessary, it may be extended for another term of two years. In any case,   
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the term and conditions of employment shall not exceed four years. Afterwards, it shall be 
deemed the termination of employment.

A three-year break is required for a worker who has already completed the terms and 
conditions of employment to re-apply for employment.

ARTICLE X

The Parties shall extend their fullest cooperation to ensure the return of bona fide 
workers, who have completed their employment terms and conditions, to their permanent 
addresses.

ARTICLE XI

The authorised agencies of the employing country shall set up and administer a 
savings fund. Workers are required to make monthly contribution to the fund in the amount 
equivalent to 15 percent of their monthly salary.

ARTICLE XII

Workers who have completed their terms and conditions of employment and returned 
to their permanent addresses shall be entitled to full return of their accumulated contribution to 
the savings fund and the interest by submitting the application to the authorised agencies three 
months prior to their scheduled date of departure after completion of employment.                    
The disbursement shall be made to workers within 7 days after the completion of employment.

In the case of workers whose services are terminated prior to completion of 
employment and have to return to their permanent addresses, the refund of their accumulated 
contribution and the interest shall also be made within 7 days after termination of employment.
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ARTICLE XIII

Temporary return to country of origin by workers whose terms and conditions of 
employment are still valid and in compliance with the authorised agencies’ regulations shall not 
cause termination of the employment permission as stated in Article IV.

ARTICLE XIV

Procedures and documents required in the application for refund as stated in Article 
XII shall be set forth by the authorised agencies.

ARTICLE XV

The right to refund of their contribution to the savings fund is revoked for workers 
who do not return to their permanent addresses upon the completion of their employment terms 
and contributions.

ARTICLE XVI

The authorised agencies of the employing country may draw from the savings fund to 
cover the administrative expenses incurred by the bank and the deportation of workers to their 
country of origin.

PROTECTION
ARTICLE XVII

The Parties in the employing country shall ensure that the workers enjoy protection in 
accordance with the provision of the domestic laws in their respective country.
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ARTICLE XVIII

Workers of both Parties are entitled to wage and other benefits due for local workers 
based on the principles of non-discrimination and equality of sex, race,, and religion.

ARTICLE XIX

Any dispute between workers and employers relating to employment shall be settled 
by the authorised agencies according to the laws and regulations in the employing country.

MEASURES AGAINST ILLEGAL EMPLOYMENT
ARTICLE XX

The Parties shall take all necessary measures, in their respective territory, to prevent 
and suppress illegal border crossings, trafficking of illegal workers and illegal employment of 
workers.

ARTICLE XXI

The parties shall exchange information on matters relating to human trafficking, 
illegal immigration, trafficking of illegal workers and illegal employment.

AMENDMENTS
ARTICLE XXII

Any amendment to this Memorandum of Understand may be made as agreed upon by 
the Parties through diplomatic channels.
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SETTLEMENT OF DISPUTES
ARTICLE XXIII

Any difference or dispute arising out of this Memorandum of Understanding shall be 
settled amicably through consultation between the Parties.

ENFORCEMENT AND TERMINATION
ARTICLE XXIV

This Memorandum of Understanding shall enter into force after the date of signature 
and may be terminated by either Party in written notice. Termination shall take effect 90 (ninety) 
days following the date of notification. In case of termination of this Memorandum of 
Understanding by either Party, for the benefit of the workers, the, Parties shall hold consultation 
on how to deal with employment contracts that are still valid.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective 
Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Chiang Mai on the Twenty First Day in the Month of June of                 
Two Thousand and Three of the Christian Era, in the Thai, Myanmar, and English languages,     
in two original copies all of which are equally authentic. In case of divergence of interpretation,
the English text shall prevail.

  FOR THE GOVERNMENT OF                                           FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THAILAND                                         THE UNION OF MYANMAR

          (Surakiart  Sathirathai)                                                                (Win  Aung)
       Minister of Foreign Affairs                                                   Minister of Social Affairs
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ภาคผนวก ค.
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บนัทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน
                                               ------------------------------------------------

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซ่ึงตอไปในที่นี้จะเรียกวา “ภาคี”

มีความหวงกังวลเกี่ยวกับการกระทํ าอันเปนการคามนุษยที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว  
ในภูมิภาค และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอยางลึกซึ้ง อันมีสาเหตุมาจากการจางแรงงาน  
ผิดกฎหมายอยางกวางขวาง

ยอมรับหลักการที่ระบุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการโยกยายถ่ินฐานที่ไมเปนไป
ตามกฎระเบียบป 2542”

ปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนผลประโยชนรวมกันของทั้งสองประเทศ     
ไดตกลงกันดังนี้

วตัถุประสงคและขอบเขต
ขอ 1

ภาคจีะดํ าเนินมาตรการที่จํ าเปนทั้งปวงเพื่อใหมี
1)  ขัน้ตอนการดํ าเนินการที่เหมาะสมในการจางแรงงาน
2) มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการสงกลับแรงงานที่ครบวาระการจางงานหรือ     

ถูกเนรเทศโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งไปยังภูมิลํ าเนาเดิม
3)  การคุมครองอันสมควรแกแรงงานทั้งสองฝาย
4) การปองกันและปราบปรามการขามแดนผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถื่อนและ  

การจางแรงงานผิดกฎหมาย
บันทึกความเขาใจฉบับนี้ไมรวมถึงกระบวนการจางแรงงานอื่นที่ไดดํ าเนินการตาม

กฎหมายของภาคีอยูแลว
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หนวยงานที่มีอํ านาจหนาท่ี
ขอ 2

กระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปนหนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ตามวัตถุประสงค
ของบันทึกความเขาใจฉบับนี้

ขอ 3
ภาคีโดยหนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ จะจัดการประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโส และ/

หรือระดบัรัฐมนตรีอยางสมํ่ าเสมอ อยางนอยปละครั้งโดยผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ เพื่อหารือใน
ประเดน็ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุวัติการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้

อํ านาจหนาท่ีและขั้นตอน
ขอ 4

การจางแรงงานจํ าเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ของแตละ
ประเทศกอน และหนวยงานที่มีอํ านาจจะใหการอนุญาตดังกลาวหลังจากที่ไดมีการปฏิบัติตาม     
ขัน้ตอนทีร่ะบุไวในกฎหมายและระเบียบของประเทศนั้นแลว

หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่อาจยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตที่ไดใหไปตาม              
ทีก่ลาวขางตนเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของภายในประเทศนั้น

การยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคสอง ไมมีผลกระทบตอการใดๆ ที่ได
กระท ําโดยสมบูรณแลวกอนวันประกาศการยกเลิกหรือเพิกถอน

ขอ 5
หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่อาจแจงหนวยงานที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งเกี่ยวกับ

ความตองการจางแรงงาน จํ านวน ระยะเวลา คุณสมบัติที่ตองการ เงื่อนไขและคาตอบแทน             
ทีน่ายจางเสนอให

ขอ 6
หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่จะสงบัญชีรายช่ือผูสมัครงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ของภาคีอีกฝายหนึ่ง โดยมีขอมูลเกี่ยวกับอายุ ภูมิลํ าเนา บุคคลอางอิง การศึกษา ประสบการณ และ
อ่ืนๆ ที่เห็นวาจํ าเปนสํ าหรับการพิจารณาของนายจาง
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ขอ 7
หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่จะรวมมือกับหนวยงานดานตรวจคนเขาเมืองและ          

สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูสมัครงานซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยนายจาง และไดรับ          
การอนุญาตอยางถูกตองตาม ขอ 4 ดํ าเนินการใหรวมถึงเรื่องตางๆ ดังนี้

1)  การตรวจลงตรา หรือ เอกสารอนุญาตเขาเมืองในรูปแบบอื่น
2)  ใบอนุญาตการทํ างาน
3)  การประกันหรือการบริการสุขภาพ
4) การชํ าระเงินเขากองทุนเพื่อการสงกลับตามที่กํ าหนดโดยหนวยงานที่มีอํ านาจ  

หนาที่ของแตละประเทศ
5)  ภาษหีรืออ่ืนๆ ตามที่ประเทศที่เกี่ยวของกํ าหนด

ขอ 8
หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่จะรับผิดชอบในการจัดทํ าบัญชีรายช่ือบุคคลผูไดรับอนุญาต

ใหท ํางานตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ของทั้งสองประเทศจะเก็บรักษา
บัญชีรายช่ือบุคคลเชนวา ซ่ึงไดรายงานตัวหรือมีหลักฐานประทับตราวาไดเดินทางกลับประเทศ 
เมื่อส้ินสุดชวงการจางงานมาแลวไวอยางนอย 4 ป นับจากวันรายงานตัวหรือวันประทับตรา          
วาไดเดนิทางกลับประเทศหรือวันสิ้นสุดการจาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอางอิงและตรวจสอบ

การกลับและการสงกลับ
ขอ 9

หากมไิดระบไุวเปนอยางอื่น วาระการจางแรงงานของแตละคนจะมีกํ าหนดไมเกิน 2 ป
หากจ ําเปนใหอนุญาตใหทํ างานตอไดเปนระยะเวลาอีก 2 ป โดยไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม วาระ
การจางงานของแตละคนจะมีกํ าหนดไมเกิน 4 ป และเมื่อครบ 4 ปแลว ใหถือวาเปนการสิ้นสุดวาระ
การจางงาน นอกจากนี้การยกเลิกการจางงานกอนกํ าหนดก็ใหถือเปนการสิ้นสุดวาระการจางงาน
ดวย

แรงงานซึ่งสิ้นสุดวาระการจางแรงงานแลว จะสมัครเขาทํ างานไดใหมเมื่อครบ       
ระยะเวลา 3 ปหลังสิ้นสุดวาระการจางงานครั้งกอน เวนเสียแตวาบุคคลนั้นถูกยกเลิกการทํ างาน 
กอนกํ าหนดโดยมิใชความผิดของตน
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ขอ 10
ภาคีจะใหความรวมมือกันอยางเต็มที่เพื่อใหการสงกลับแรงงาน ซ่ึงสิ้นสุดวาระ        

การจางงานแลวกลับถ่ินฐานเดิม
ขอ 11

หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ของประเทศที่เปนผูจางงาน จะจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงกลับ
ในประเทศของตน ใหแรงงานชํ าระเงินเปนรายเดือนเขากองทุนดังกลาวเปนจํ านวนเงินเทากับ   
รอยละ 15 ของเงินเดือนของแรงงานคนนั้นๆ

ขอ 12
แรงงานที่ประสงคจะเดินทางกลับถ่ินฐานเดิมของตนมีสิทธิไดรับคืนเงินสะสมที่ตนได

ชํ าระเขากองทุนเพื่อการสงกลับเต็มจํ านวนพรอมดอกเบี้ย โดยยื่นคํ ารองตอหนวยงานที่มีอํ านาจ
หนาทีเ่พื่อขอรับคืนเงินสะสมในกองทุนเพื่อการสงกลับ 3 เดือน กอนกํ าหนดเดินทางกลับประเทศ
ของตนและกองทุนตองสงเงินสะสมคืนใหแกแรงงานภายใน 45 วันนับตั้งแตส้ินสุดวันจางงาน

ขอ 13
การเดินทางขามพรมแดนในระหวางที่ยังไมส้ินสุดวาระการทํ างาน และผูเดินทาง      

ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่กํ าหนดแลว ยอมไมเปนเหตุใหการอนุญาตตาม
ขอ 4 ตองสิ้นสุดลง

ขอ 14
หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ของประเทศที่เปนผูจางงานจะเปนผูกํ าหนดขั้นตอนและ

เอกสารที่จะตองใชในการยื่นคํ ารองตามที่ระบุไวในขอ 12

ขอ 15
สิทธิในการรับคืนเงินสะสมในกองทุนเพื่อการสงกลับเปนอันส้ินสุดไป หากแรงงาน

ไมเดนิทางกลับไปรายงานตัวยังถ่ินฐานเมื่อส้ินสุดวาระการจางงาน

ขอ 16
หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ของประเทศที่เปนผูจางงานอาจเบิกถอนเงินจากกองทุนเพื่อ

สงกลับ เพื่อเปนคาใชจายในการสงกลับแรงงานไปยังถ่ินฐาน
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การคุมครอง
ขอ 17

ภาคจีะคุมครองแรงงานตามที่ระบุไวในกฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศนั้น

ขอ 18
แรงงานของคูภาคี จะไดรับคาจางและสิทธิประโยชนอ่ืนๆตามที่แรงงานทองถ่ินไดรับ

ตามหลกัการไมเลือกประติบัติ และความเทาเทียมกันทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

ขอ 19
ขอพิพาทระหวางแรงงานกับนายจางในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานจะตองไดรับ

การคลี่คลายแกไขโดยหนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศ      
ที่เปนผูจางงาน

การด ําเนินการตอการจางแรงงานผิดกฎหมาย
ขอ 20

ภาคีจะตองดํ าเนินมาตรการที่จํ าเปนทั้งปวงภายในอาณาเขตของคนที่จะปองกันและ
ปราบปรามการขามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถื่อนและการจางแรงงาน               
ขามพรมแดนผิดกฎหมาย

ขอ 21
ภาคีจะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการกระทํ าอันเปนการคามนุษย         

การเขาเมืองผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถื่อน และการจางแรงงานผิดกฎหมาย

การแกไข
ขอ 22

ขอแกไขใดๆ ในบันทึกความเขาใจฉบับนี้ จะตองกระทํ าโดยความเห็นชอบรวมกัน 
ของคูภาคีโดยผานชองทางการทูต
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การระงับขอขัดแยง
ขอ 23

ใหระงับขอขัดแยงใดๆ ที่อาจเกิดจากบันทึกความเขาใจฉบับนี้ฉันมิตร โดยการหารือ
ระหวางประเทศภาคี

การบังคับใชและการยกเลิก
ขอ 24

บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชนับแตวันลงนาม เวนแตภาคีฝายใดฝายหนึ่ง
จะขอยกเลกิโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกภาคีอีกฝายหนึ่ง การยกเลิกจะมีผล 3 เดือนจากวันที่
แจง

เพือ่เปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายไดรับมอบอํ านาจจากรัฐบาลของตนใหลงนาม
บนัทึกความเขาใจฉบับนี้

ท ํา ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่สิบแปด เดือน
ตุลาคม พุทธศักราชสองพันหารอยส่ีสิบหา ตรงกับคริสตศักราชสองพันสอง คูกันเปนสองฉบับ 
เปนภาษาไทยและเปนภาษาลาว ทั้งสองภาษามีคุณคาเทาเทียมกัน

สํ าหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย            สํ าหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
             ประชาธิปไตยประชาชนลาว

         (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ)                                                 (นายสมพัน  แพงคํ ามี)
   รัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน                รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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ภาคผนวก ง.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
ON COOPERATION IN

THE EMPLOYMENT OF WORKERS
                                                       ------------------------------------

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE 
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF COMBODIA, hereinafter referred to as “the Parties”;

RECOGNISING the principles enshrined in “The Bangkok Declaration on Irregular 
Migration of 1999”;

BEING CONCERNED about the negative social and economic impacts caused by 
illegal employment

DESIROUS of enhancing mutually beneficial cooperation between the two countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

OBJECTIVE AND SCOPE
ARTICLE I

The Parties shall apply all necessary measures to ensure the following:
1) Proper procedures for employment of workers;
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2) Effective repatriation of workers, who have completed terms and conditions of 
employment or are deported by relevant authorities of the other Party, before completion of terms 
and conditions of employment to their permanent addresses;

3) Due protection of workers to ensure that there is no loss of the rights and 
protection of workers and that they receive the rights they are entitled to;

4) Prevention of, and effective action against, illegal border crossing, trafficking of 
illegal workers and illegal employment of workers.

This Memorandum of Understanding is not applicable to other existing processes of
employment that are already in compliance with the laws of the Parties.

AUTHORISED AGENCIES
ARTICLE II

For the purpose of this Memorandum of Understanding, the Ministry of Labour of the 
Kingdom of Thailand and the Ministry of Social Affairs, Labour, Vocational Training and Youth 
rehabilitation of the Kingdom of Cambodia shall be the authorized agencies for the Government 
of the Kingdom of Thailand and for the Kingdom of Cambodia respectively.

ARTICALE III

The parties, represented by the authorised agencies, shall hold regular consultation, at 
senior official and/or ministerial levels, at least once a year on an alternate basis, on matters 
related to the implementation of this Memorandum of Understanding.

The authorised agencies of both Parties shall work together for the establishment of 
procedures to integrate illegal workers, who are in the country of the other Party prior to the entry 
into force of this Memorandum of Understanding, into the scope of this memorandum of 
Understanding.
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AUTHORITY AND PROCEDURE
ARTICLE IV

The Parties shall take all necessary measure to ensure proper procedures for 
employment of workers.

Employment of workers requires prior permission of the authorised agencies in the 
respective countries. Permission may be granted upon completion of procedures required by laws 
and regulations in the respective countries.

The authorised agencies may revoke or nullify their own permission at any time in 
accordance with the relevant laws and regulations.

The revocation or nullification shall not affect any deed already completed prior to 
the revocation nullification.

ARTICLE V

The authorised agencies may through a job offer inform their counterparts of job 
opportunities, number, period, qualifications required, condition of employment, and 
remuneration offered by employers.

ARTICLE VI

The authorised agencies shall provide their counterparts with lists of selected 
applicants for the jobs with information on their ages, permanent addresses, reference persons, 
education, experiences and other information deemed necessary for consideration by the 
prospective employers.
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ARTICLE VII

The authorised agencies shall coordinate with the immigration and other authorities
concerned to ensure that applicants, who have been selected by employers and duly permitted in
accordance with Article IV, have fulfilled, inter alia, the following requirement:

1) Visas or other forms entry permission;
2) Work permits;
3) Health insurances or health services;
4) Contribution into savings fund as may be required by the authorised agencies of

the respective Parties;
5) Taxes or others as required by the Parties;
6) Employment contracts of employers and workers.

Contract of the terms and conditions of employment shall be signed between           
the Employer and Worker and a copy each of the contract submitted to the authorised agencies.

ARTICLE VIII

The authorised agencies shall be responsible for the admission of the list of workers 
permitted to work under this Memorandum of Understanding. They shall keep, for the purpose of 
reference and review, the lists of workers who report themselves or have their documents certified 
to the effect that they returned to their permanent addresses after the end of the employment terms 
and conditions, for at least four years from the date of report or certification.

RETURN AND REPATRIATION
ARTICLE IX

Unless stated otherwise, the terms and conditions of employment of workers shall not 
exceed two years. If necessary, it may be extended for another term of two years. In any case,   
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the term and conditions of employment shall not exceed four years. Afterwards, it shall be 
deemed the termination of employment.

A three-year break is required for a worker who has already completed the terms and 
conditions of employment to re-apply for employment.

ARTICLE X

The Parties shall extend their fullest cooperation to ensure the return of bona fide 
workers, who have completed their employment terms and conditions, to their permanent 
addresses.

ARTICLE XI

The authorised agencies of the employing country shall set up and administer a 
savings fund. Workers are required to make monthly contribution to the fund in the amount 
equivalent to 15 percent of their monthly salary.

ARTICLE XII

Workers who have completed their terms and conditions of employment and returned 
to their permanent addresses shall be entitled to full return of their accumulated contribution to 
the savings fund and the interest by submitting the application to the authorised agencies three 
months prior to their scheduled date of departure after completion of employment.                    
The disbursement shall be made to workers within 45 days after the completion of employment.

In the case of workers whose services are terminated prior to completion of 
employment and have to return to their permanent addresses, the refund of their accumulated 
contribution and the interest shall also be made within 45 days after termination of employment.
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ARTICLE XIII

Temporary return to country of origin by workers whose terms and conditions of 
employment are still valid and in compliance with the authorised agencies’ regulations shall not 
cause termination of the employment permission as stated in Article IV.

ARTICLE XIV

Procedures and documents required in the application for refund as stated in Article 
XII shall be set forth by the authorised agencies.

ARTICLE XV

The right to refund of their contribution to the savings fund is revoked for workers 
who do not return to their permanent addresses upon the completion of their employment terms 
and contributions.

ARTICLE XVI

The authorised agencies of the employing country may draw from the savings fund to 
cover the administrative expenses incurred by the bank and the deportation of workers to their 
country of origin.

PROTECTION
ARTICLE XVII

The Parties in the employing country shall ensure that the workers enjoy protection in 
accordance with the provision of the domestic laws in their respective country.
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ARTICLE XVIII

Workers of both Parties are entitled to wage and other benefits due for local workers 
based on the principles of non-discrimination and equality of sex, race,, and religion.

ARTICLE XIX

Any dispute between workers and employers relating to employment shall be settled 
by the authorised agencies according to the laws and regulations in the employing country.

MEASURES AGAINST ILLEGAL EMPLOYMENT
ARTICLE XX

The Parties shall take all necessary measures, in their respective territory, to prevent 
and suppress illegal border crossings, trafficking of illegal workers and illegal employment of 
workers.

ARTICLE XXI

The parties shall exchange information on matters relating to human trafficking, 
illegal immigration, trafficking of illegal workers and illegal employment.

AMENDMENTS
ARTICLE XXII

Any amendment to this Memorandum of Understand may be made as agreed upon by 
the Parties through diplomatic channels.
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SETTLEMENT OF DISPUTES
ARTICLE XXIII

Any difference or dispute arising out of this Memorandum of Understanding shall be 
settled amicably through consultation between the Parties.

ENFORCEMENT AND TERMINATION
ARTICLE XXIV

This Memorandum of Understanding shall enter into force after the date of signature 
and may be terminated by either Party in written notice. Termination shall take effect 90 (ninety) 
days following the date of notification. In case of termination of this Memorandum of 
Understanding by either Party, for the benefit of the workers, the, Parties shall hold consultation 
on how to deal with employment contracts that are still valid.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective
Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Ubon Ratchatani on the Thirty First Day in the Month of May of            
Two Thousand and Three of the Christian Era in English language, in two original copies all of 
which are equally authentic.

  FOR THE GOVERNMENT OF                                     FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THAILAND                                 THE KINGDOM OF CAMBODIA

          (Suwat  Liptapanlop)                                                              (Ith  Samheng)
            Minister of Labour                                                Minister of Social Affairs, Labour,
                                                                                 Vocational Training and Youth Rehabilitation
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ภาคผนวก จ.
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พระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง
พ.ศ. 2522

--------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคํ าแนะนํ าและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทํ าหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522
มาตรา 2 1 พระราชบญัญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3  ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2493
(2) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
พาหนะ หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจนํ าบุคคลจาก  

ทีแ่หงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง
เจาของพาหนะ หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผูครอบครอง หรือ

ตวัแทนผูครอบครองพาหนะ แลวแตกรณี

                                                          
1  รก.2522/28/45พ/1 มีนาคม 2522
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ผูควบคมุพาหนะ หมายความวา นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
คนประจํ าพาหนะ หมายความวา ผูซ่ึงมีตํ าแหนงหนาที่ประจํ าหรือทํ างานประจํ า

พาหนะ และเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่
พาหนะโดยไมมีคนประจํ าพาหนะ

คนโดยสาร หมายความวา ผูซ่ึงเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใดๆ นอกจากผูควบคุม
พาหนะและคนประจํ าพาหนะ

คนเขาเมือง หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร
แพทยตรวจคนเขาเมือง หมายความวา แพทยซ่ึงอธิบดีแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตาม      

พระราชบัญญัตินี้
เจาบาน หมายความวา ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของ ผูเชา หรือ

ในฐานะอืน่ใด ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
เคหสถาน หมายความวา ที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพซ่ึง            

คนอยูอาศยั และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้ัวลอมหรือไม
กต็าม ตามประมวลกฎหมายอาญา

โรงแรม หมายความวา บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสํ าหรับ         
คนเดนิทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยโรงแรม

ผูจดัการโรงแรม หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม

คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมตํ ารวจ
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหมีอํ านาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียมกับคาทํ าการและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกํ าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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หมวด 1
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง

มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมตํ ารวจ อธิบดี          
กรมแรงงาน  อธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการ                 
สภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํ านวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ 
และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา 7  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)  เพกิถอนการอนญุาตใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวตามมาตรา 36 วรรคหนึง่
(2)   พจิารณาอุทธรณตามมาตรา 36 วรรคสอง
(3)   อนญุาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
(4) กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถ่ินที่อยูใน      

ราชอาณาจักร เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเงื่อนไขอื่นตามมาตรา 41 วรรคสอง
(5) กํ าหนดหลักเกณฑการขอมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามาใน  

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่
(6) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง 

และก ําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา 43 วรรคสอง
(7) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว        

มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และอนุญาตและกํ าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดยื่น
ค ําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง

(8)    ส่ังระงับการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 47 วรรคสาม
(9) อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถ่ินที่อยู ในราชอาณาจักรมีถ่ินที่อยู ใน           

ราชอาณาจักรตอไปตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
(10)   พจิารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 53
(11) ใหคํ าปรึกษา คํ าแนะนํ า และความเห็นแกรัฐมนตรีในการวางระเบียบเกี่ยวกับ   

การปฏบิตัหินาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจํ าดานหรือพนักงานอื่น เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ 
หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
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(12) พจิารณาใหความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคนเขาเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย

มาตรา 8  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและ
เลขานุการเสนอเรื่องที่อยูในอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตอประธานกรรมการหรือในกรณีที่
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซึ่งที่ประชุม
มอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุมตาม  
ความรบีดวนของเรื่อง ตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมกํ าหนด

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน      
ทีป่ระชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ ากวากึ่งหนึ่งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง    
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด

มาตรา 9  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบอํ านาจใหพนักงานเจาหนาที่
เพือ่ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํ ามาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 10  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเรียก

เปนหนังสือใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํ านาจ
หนาที่ของคณะกรรมการได

หมวด 2
การเขาและออกนอกราชอาณาจักร

มาตรา 11  บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทาง  
เขามาหรือออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานี หรือทองที่และตามกํ าหนดเวลา  
ทัง้นี ้ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 12  หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาใน    
ราชอาณาจักร
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(1) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณ
อยู หรือมแีตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวา
นัน้จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการตางประเทศ เวนแตกรณี
ทีไ่มตองมีการตรวจลงตราสํ าหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงือ่นไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

(1) การตรวจลงตราตาม (1) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(2) ไมมปีจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร
(3) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร  หรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย โดยไมได

อาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํ างานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวย
การทํ างานของคนตางดาว

(4) วกิลจรติหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(5) ยงัมไิดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอื่นตามวิชาการ

แพทยเพื่อปองกันโรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทํ าการ
เชนวานั้น

(6) เคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาของศาลไทยหรือคํ าส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย หรือ
ค ําพพิากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํ า
โดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง

(7) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิด
อันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือ
บคุคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ

(8) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิง หรือเด็ก           
การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(9)     ไมมเีงินติดตัวหรือไมมีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14
(10) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523

DPU



                206

(11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัย
ในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลับออกไปนอก         
ราชอาณาจักรโดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย  ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนใหเปน        
กรณีพิเศษเฉพาะราย

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อปองกันโรคติดตอ   
ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง

มาตรา 13  คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใชแทนหนังสือเดินทาง

(1) ผูควบคุมพาหนะและคนประจํ าพาหนะทางนํ้ าหรือทางอากาศซึ่งเพียงแตแวะ       
เขามายังทา สถานี หรือทองที่ ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป

เพื่อประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือสํ าคัญ
ตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหถือไวก็ได

(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขามพรมแดน
ไปมาชัว่คราว โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น

(3) คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผานอาณาเขต
ประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้นๆ 
และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจํ าพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย

มาตรา 14  รัฐมนตรีมีอํ านาจกํ าหนดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว 
หรือมปีระกนัหรือจะยกเวนภายใตเงื่อนไขใด ๆ ก็ไดทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเด็กอายุตํ่ ากวาสิบสองป
มาตรา 15  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาที่อยูในฐานะดังตอไปนี้      

ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติการตามหนาที่ของคนตางดาวตามที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี ้ นอกจากการปฏิบัติหรือการตองหามตามมาตรา 11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 
วรรคสอง

(1) บุคคลในคณะผู แทนทางทูตซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ใน        
ราชอาณาจักรหรือซ่ึงเดินทางผานราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น

(2) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติ   
หนาทีใ่นราชอาณาจักร หรือซ่ึงเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น

(3) บุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามาปฏิบัติ  
หนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร
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(4) บคุคลซึง่ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลง
ทีรั่ฐบาลไทยไดทํ าไวกับรัฐบาลตางประเทศ

(5) หัวหนาสํ านักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศที่มีกฎหมายคุมครอง
การดํ าเนินงานในประเทศไทย หรือซ่ึงรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และรวมถึง
พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นซึ่งองคการหรือทบวงการเชนวานั้น แตงตั้งหรือมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรเพื่อองคการหรือทบวงการดังกลาวหรือเพื่อรัฐบาลไทย
ตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทํ าไวกับองคการหรือทบวงการระหวางประเทศนั้น

(6) คูสมรส หรือบุตร ซ่ึงอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของบุคคลตาม 
(1) (2) (3) (4) หรือ (5)

(7) คนรบัใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํ างานประจํ าเปนปกติ ณ ที่พัก
อาศยัของบุคคลตาม (1) หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตํ าแหนงทางทูตตาม
ความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทํ าไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือกับองคการหรือทบวงการระหวาง
ประเทศ

ในกรณตีาม (1) (2) (6) หรือ (7) ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศและหลัก  
ถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนวาบุคคลซึ่ง   
เขามาในราชอาณาจักรนั้นเปนผูไดรับยกเวนตามมาตรานี้

มาตรา 16  ในกรณีที่มีพฤติการณซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อประโยชนแกประเทศหรือเพื่อ
ความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไมสมควรอนุญาต
ใหคนตางดาวผูใดหรือจํ าพวกใดเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํ านาจสั่งไมอนุญาตให          
คนตางดาวผูนั้นหรือจํ าพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได

มาตรา 17  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาต
ใหคนตางดาวผูใดหรือจํ าพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเวน       
ไมจํ าตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใดๆ ก็ได

มาตรา 18  พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร

เพือ่การนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตองยื่นรายการตาม
แบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ของดานตรวจ    
คนเขาเมืองประจํ าเสนทางนั้น
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มาตรา 19  ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาใน           
ราชอาณาจกัรหรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นไปพักอาศัยอยู 
ณ ทีท่ีเ่หน็สมควร โดยใหคํ ารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อรับทราบคํ าส่ังตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กํ าหนดก็ไดหรือถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกัน
และหลักประกนัก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวผูนั้นไว ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อ
ด ําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได

เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจเรียกบุคคล     
ซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํ าของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีที่สงสัยใหมาสาบานหรือ
ปฏิญาณตนและใหถอยคํ าตอพนักงานเจาหนาที่ได

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุในมาตรา 
12 (8) หรือมสีวนเกีย่วของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพื่อการเชนวานั้น พนักงาน  
เจาหนาที่อาจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดช่ัวคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน 
และตอบค ําถามของพนักงานเจาหนาที่ หรือจะสั่งใหไปรายงานตนและตอบคํ าถามของเจาพนักงาน
ตํ ารวจ ณ สถานีตํ ารวจทองที่ที่ผูนั้นอาศัยอยู ตามระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กํ าหนดก็ได         
แตระยะเวลาที่กํ าหนดใหรายงานตนและตอบคํ าถามตองหางกันไมนอยกวาเจ็ดวันตอคร้ัง

มาตรา 20  ในการที่พนักงานเจาหนาที่กักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา 19             
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไดเทาที่จํ าเปนตามพฤติการณแหงกรณี         
แตหามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผู ถูกกักตัวมาถึงที่ทํ าการของพนักงาน        
เจาหนาที่ ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได แตมิใหเกินเจ็ดวันและให
พนกังานเจาหนาที่บันทึกเหตุจํ าเปนที่ตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย

ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนตองกักตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให
พนักงานเจาหนาที่ยื่นคํ ารองตอศาลขอใหมีอํ านาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไวตอไปอีกได และศาล
อาจสั่งใหมีอํ านาจกักตัวไวเทาที่จํ าเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งให
ปลอยตวัไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได

มาตรา 21  คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ใหเจาของ
พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นํ าเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของ
พาหนะหรอืผูควบคุมพาหนะหรือเขามาโดยไมมีพาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย

มาตรา 22  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหาม    
มิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจ  
ส่ังใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคํ าส่ังเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูนั้น
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ไมพอใจในคํ าส่ัง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) หามมิให
อุทธรณคํ าสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด แตถารัฐมนตรีมิไดมีคํ าส่ังภายในเจ็ดวันนับแตวันยื่น
อุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีมีคํ าส่ังวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 12

การอุทธรณ ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบ
ค ําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ และใหทํ าตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รอการสงตัวคนตางดาวผูนั้น   
ออกไปนอกราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคํ าส่ังของรัฐมนตรีในกรณีนั้น

ในระหวางดํ าเนินการตามคํ าสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือระหวางรอฟงคํ าส่ังของ  
รัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหนํ ามาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมิใหนํ ามาตรา 20    
มาใชบังคับดวย

หมวด 3
พาหนะ

มาตรา 23  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนํ าพาหนะเขามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่และตามกํ าหนดเวลา  
ทัง้นี ้ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 24  พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจตรวจพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอก        
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่พาหนะนั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของ     
รัฐบาลตางประเทศที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแลว

มาตรา 25  พาหนะใดที่เขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะตองแจงกํ าหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขต           
ทา สถานี  หรือทองที่ตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทํ าการตรวจ  
คนเขาเมืองซึ่งควบคุมเขตทา สถานี หรือทองที่นั้น ภายในกํ าหนดเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ประกาศ
ไว

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
ไปแจงดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิชักชา
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การแจงตามความในมาตรานี้ ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติหรือให
ปฏิบตัภิายใตเงื่อนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได

มาตรา 26  พาหนะใดที่เขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะตองยื่นรายการตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจของ
พนกังานเจาหนาที่ ณ ที่และภายใตเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกํ าหนด

ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนตองทํ าการตรวจ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศกํ าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมาย

มาตรา 27  เพื่อประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามา
ในหรอืที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) มิใหคนโดยสารหรือคนประจํ าพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว     
ดวยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เวนแต
กรณีที่ผูควบคุมพาหนะและคนประจํ าพาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะ
เพือ่ไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 25 ในฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได

ถาคนโดยสารหรือคนประจํ าพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํ ามาตรา 29 
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย

(2) ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจํ  าพาหนะรวมทั้งผู ควบคุมพาหนะ               
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาที่อธิบดีหรือพนักงาน     
เจาหนาที่ประกาศกํ าหนด

(3) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซึ่งนํ าพาหนะ    

มาจากหรือไปยังชายแดนที่เปนทางตอเนื่องกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซึ่งเขามาใน           
ราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปสงที่ชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะที่ 
เกีย่วกบัคนโดยสารซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเทานั้น

มาตรา 28  ในระหวางที่ยังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียน          
คนประจํ าพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจํ าพาหนะดังกลาว     
ผูใดจะไมกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีที่ไมมีเจาของพาหนะอยูใน
ราชอาณาจกัร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่คนประจํ าพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจํ า
พาหนะนัน้เปนคนตางดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแลวแตกรณี นํ าบุคคลผูนั้นไป
มอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา

ถาคนประจํ าพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะ แลวแตกรณี ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํ ามาตรา 29 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม         
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย

มาตรา 29  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบคนตางดาวผูใดมีลักษณะตองหามมิใหเขามา
ในราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร 
พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนตางดาว     
ผูนัน้ไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานที่ใด เพื่อพนักงานเจาหนาที่จะไดควบคุมไวตรวจสอบ 
หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ในกรณีที่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะหรือ      
ผู ควบคุมพาหนะหรือผู แทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจควบคุมหรือจับกุม           
คนตางดาวผูนั้นไว ถาไมสามารถจะขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ         
ไดทนัทวงที ใหมีอํ านาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง แลวสงตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ 
และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจนั้นรีบจัดสงตัวไปยังพนักงานเจาหนาที่เพื่อดํ าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
เปนผูเสีย

มาตรา 30  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงาน
เจาหนาทีม่อํี านาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนํ าพาหนะไปยังที่ใด
ทีห่นึ่งตามที่จํ าเปนเพื่อการตรวจ

การสัง่ตามวรรคหนึ่งจะกระทํ าโดยใชสัญญาณหรือวิธีอ่ืนใดอันเปนที่เขาใจกันก็ได
มาตรา 31  พาหนะใดที่เขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาที่พาหนะนั้นผานเขามาใน

ราชอาณาจักรแลวจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะทํ าการตรวจเสร็จหามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงาน  
ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะหรือนํ าพาหนะอื่นเขาเทียบหรือเขาไปใน
บริเวณหรอืสถานที่ที่จัดไวเพื่อการตรวจ ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํ าการตาม
วรรคหนึ่ง
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มาตรา 32  พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางที่พนักงานเจาหนาที่
ทํ าการตรวจหรือหลังจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดทํ าการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยู ใน            
ราชอาณาจกัร หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะ
หรือน ําพาหนะอื่นเขาเทียบ  ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

ความในวรรคหนึ่งใหนํ ามาใชบังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อการตรวจ
ในระหวางผูซ่ึงจะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดขึ้นไปบนพาหนะดวย

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํ าการตาม
มาตรานี้

มาตรา 33  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตองกระทํ าการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการ
หรือตองไปทํ าการตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่อธิบดีประกาศกํ าหนดตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง 
หรือตองไปนอกสถานที่ทํ าการเพื่อควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพื่อตรวจพาหนะอันมิใชความผิด
ของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทํ าการและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 4
การเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

มาตรา 34  คนตางดาวซึ่งจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตองเขามา  
เพื่อการดังตอไปนี้

(1)  การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล
(2)  การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ
(3)  การทองเที่ยว
(4)  การเลนกีฬา
(5)  ธุรกิจ
(6)  การลงทนุที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ
(7) การลงทนุหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การลงทุน
(8)   การเดินทางผานราชอาณาจักร
(9) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจํ าพาหนะที่เขามายังทา สถานีหรือทองที่ใน

ราชอาณาจักร
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(10)  การศึกษาหรือดูงาน
(11)   การปฏิบัติหนาที่ส่ือมวลชน
(12)   การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ
(13) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือสถาบัน       

การศึกษาในราชอาณาจักร
(14)   การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ
(15)   การอืน่ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดี

หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใดๆ     
ก็ได

ระยะเวลาที่จะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกํ าหนดดังนี้
(1)   ไมเกินสามสิบวัน สํ าหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9)
(2)   ไมเกินเกาสิบวัน สํ าหรับกรณีตามมาตรา 34 (3)
(3)   ไมเกนิหนึ่งป สํ าหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15)
(4)   ไมเกินสองป สํ าหรับกรณีตามมาตรา 34 (6)
(5)   ตามก ําหนดระยะเวลาตามความจํ าเปน สํ าหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2)
(6) ตามกํ าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร

สํ าหรับกรณีตามมาตรา 34 (7)
ในกรณีที่คนตางดาวมีเหตุจํ าเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กํ าหนดใน 

(1) (2) (3) และ (4)  ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปไดคร้ังละไมเกินหนึ่งป และเมื่อได
อนญุาตแลวใหรายงานตอคณะกรรมการเพื่อทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแตวันอนุญาต

การขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละครั้งใหคนตางดาว
ยื่นคํ าขอตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงในระหวางรอฟงคํ าสั่ง         
ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได

มาตรา 36  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากมี
พฤติการณที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักรใหอธิบดีหรือคณะกรรมการ          
มีอํ านาจเพิกถอนการอนุญาตที่ไดอนุญาตไวนั้นได ไมวาอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปน         
ผูอนุญาต
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ในกรณีที่อธิบดีมีคํ าสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาต   
อาจยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการได คํ าสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุดแตในกรณีที่               
คณะกรรมการมีคํ าส่ังเพิกถอนการอนุญาต คํ าส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

การอทุธรณคํ าส่ังของอธิบดีตามวรรคสอง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปด
ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคํ าส่ังของอธิบดี และใหทํ าตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่
ก ําหนดในกฎกระทรวง

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทํ าเปนหนังสือแจงแกคนตางดาว      
ในกรณทีีไ่มอาจสงหนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดปดไว ณ ที่พักของ
คนตางดาวที่ไดแจงแกพนักงานเจาหนาที่ไวครบกํ าหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผูนั้น
ไดรับทราบคํ าส่ังแลว

มาตรา 37  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตอง
ปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํ างาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาว
บญัญตัไิวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น

(2) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควร      
ไมสามารถพกัอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงการเปลี่ยนที่พักอาศัยตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย

(3) แจงตอเจาพนักงานตํ ารวจ ณ สถานีตํ ารวจทองที่ที่คนตางดาวผูนั้นพักอาศัยภายใน
ยีสิ่บสีช่ั่วโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยูตางทองที่กับ
สถานีตํ ารวจทองที่เดิมคนตางดาวผูนั้นตองแจงตอเจาพนักงานตํ ารวจ ณ สถานีตํ ารวจทองที่ที่ไป 
พกัอาศยัใหมภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย

(4) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงใหคนตางดาวผูนั้น
แจงตอเจาพนักงานตํ ารวจ ณ สถานีตํ ารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึง

(5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชาเมื่อครบระยะเกาสิบวัน 
และตอไปใหกระทํ าเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู 
จะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นก็ได

ความใน (3) และ (4) จะมิใหใชบังคับแกกรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงื่อนไขอยางใด   
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกํ าหนด
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การแจงตามมาตรานี้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ก็ได  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกํ าหนด

มาตรา 38  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับ   
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอ
พนกังานเจาหนาที่ ณ ที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองที่ที่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้น
ตั้งอยูภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองที่ใดไมมีที่ทํ าการตรวจ      
คนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํ ารวจ ณ สถานีตํ ารวจทองที่นั้น

ในกรณทีีบ่าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยูใน
เขตทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง

การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกํ าหนด
มาตรา 39  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว         

หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน      
การชัว่คราวดังกลาวเปนอันสิ้นสุด แตถากอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรไดอีก และคนตางดาวนั้นไดกลับเขามาใน        
ราชอาณาจักรโดยไมเปนผูตองหามตามมาตรา 12 ถาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหอยู ใน              
ราชอาณาจกัรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาที่ยังเหลืออยูนั้น

การขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวยื่นคํ าขอตามแบบและ
เสยีคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 5
การเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร

มาตรา 40  ภายใตบังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 51 ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติ 
คณะรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากํ าหนดจํ านวนคนตางดาว ซ่ึงจะมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจกัรเปนรายป แตมิใหเกินประเทศละหนึ่งรอยคนตอป และสํ าหรับคนไรสัญชาติมิใหเกิน
หาสิบคนตอป

เพื่อประโยชนแหงการกํ าหนดจํ านวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่ง
รวมกนัหรือแตละอาณาจักรซ่ึงมีการปกครองของตนเองใหถือเปนประเทศหนึ่ง
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มาตรา 41  คนตางดาวจะเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรมิไดเวนแตจะไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการและดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในจํ านวนที่รัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 40 และไดรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา 47 แลว

เพื่อใหการเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประเทศใหมากที่สุด ใหคณะกรรมการกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอ
เขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยคํ านึงถึงรายได สินทรัพย ความรู ความสามารถในดานวิชาชีพ 
และฐานะในครอบครัวของคนตางดาวดังกลาวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับ       
ความมัน่คงของชาติ หรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม เพื่อใชเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
พจิารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลัง 
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ได

เพือ่ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํ านาจที่จะกํ าหนดหลักเกณฑให
คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 34 อาจยื่นคํ าขอ
เพือ่มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรได

คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู ในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาใน        
ราชอาณาจักร จะมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ตอเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดยื่น       
รายการและผานการตรวจ  อนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 วรรคสอง และไมเปน      
ผูตองหามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 และไดรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา 47 แลว ในระหวาง
ขอรบัใบสํ าคัญถ่ินที่อยูใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได

มาตรา 42  บุคคลดังตอไปนี้ไมอยูภายใตบังคับของประกาศกํ าหนดจํ านวนคนตางดาว 
ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40

(1) คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาใน       
ราชอาณาจักรตามมาตรา 48 หรือมาตรา 51

(2) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับ  
คนตางดาว

(3) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิงนั้น   
จะสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม

(4) บุตรของบิดามารดาซึ่งเปนคนตางดาวที่เกิดในระหวางเวลาที่มารดาออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 48 
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เมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรพรอมกับบิดาหรือมารดา ซ่ึงกลับเขามาอีกภายในเวลาที่กํ าหนด
ตามหลกัฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป

มาตรา 43  คนตางดาวที่นํ าเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักรเปนจํ านวน
ไมนอยกวาสิบลานบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหง 
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้น      
มถ่ิีนทีอ่ยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจํ านวนคนตางดาวที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ก็ได 
แตในปหนึ่ง ๆ จะเกินรอยละหาของจํ านวนดังกลาวมิได

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศที่นํ าเขามาลงทุน             
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะ    
การเงนิตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป  ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร

มาตรา 44  หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรถาปรากฏวา
(1) เปนผูเคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาของศาลไทยหรือคํ าส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 

หรือคํ าพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิด          
อันไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง

(2) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอน       
ไมสมประกอบ หรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

ความใน (2) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของ
บคุคลซึง่มีภูมิลํ าเนาอยูในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันได

มาตรา 45  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว         
หากประสงคจะมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ใหยื่นคํ าขอตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ณ          
ทีท่ ําการตรวจคนเขาเมืองในทองที่ที่ตนอยูในกรณีที่ทองที่นั้นไมมีที่ทํ าการตรวจคนเขาเมือง ใหยื่น 
คํ าขอ ณ ที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลเคียง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกิน
จ ํานวนทีรั่ฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 หรือจํ านวนตามมาตรา 43 แลวแตกรณีหรือเปนบุคคลตาม
มาตรา 42 และไมเปนผูตองหามตามมาตรา 44 แลวจะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่อยูใน                
ราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได

คนตางดาวซึ่งไดยื่นคํ าขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หากกํ าหนดระยะเวลาที่ไดรับ
อนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหวางการพิจารณา คนตางดาวผูนั้น
อาจยื่นคํ าขอ ณ ที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันนั้น เพื่ออยูในราชอาณาจักรตอไปจนถึง     
วันไดรับทราบผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการ         

DPU



                218

มอบหมายมีอํ านาจอนุญาตได การอนุญาตนี้ คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึง               
คณะกรรมการมอบหมายจะกํ าหนดเงื่อนไขประการใดก็ได

การยืน่ค ําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยู

ตามมาตรา 41 หรืออยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 45 วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรใหถือวาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา 45 
วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด เวนแตกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนั้นไดกลับเขามาภายในระยะเวลาที่
พนกังานเจาหนาที่กํ าหนดใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามที่ไดรับการผอนผัน

มาตรา 47  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรจะตองขอรับ      
ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐานภายในเวลา
สามสบิวนันบัแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร

ในกรณีที่คนตางดาวอายุตํ่ ากวาสิบสองปไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร    
ผูใชอํ านาจปกครองหรือผูปกครองตองขอรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยูในนามของคนตางดาวผูนั้น ในการนี้
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะออกใบสํ าคัญถ่ินที่อยูใหตางหาก หรือรวมกัน
กบัผูใชอํ านาจปกครองหรือผูปกครองก็ได

ถาไมขอรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งระงับ
การอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา 45 วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด

ผูขอรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กํ าหนดใน 
กฎกระทรวง

มาตรา 48  ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูใหใชไดตลอดไป  แตถาผูถือใบสํ าคัญถ่ินที่อยูไดเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไป เวนแตกอนที่จะเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรผูถือใบสํ าคัญถ่ินที่อยูไดนํ าใบสํ าคัญถ่ินที่อยูไปใหพนักงานเจาหนาที่   
ทํ าหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 50 ในกรณีเชนนี้     
หากคนตางดาวผูนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่         
ท ําหลักฐานใหและไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 12 หรือมาตรา 44 ใหใบสํ าคัญถ่ินที่อยู
นัน้ คงใชไดตอไป
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บทบญัญตัใินมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือ
เดนิทางหรอืเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (4) มิใหนํ ามาใชบังคับแก
กรณีตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 49  ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูที่ใชไมไดตามมาตรา 48  ใหผูถือหรือผูครอบครองสงคืน
ตอพนักงานเจาหนาที่

ใบส ําคัญถ่ินที่อยูของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 50  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค         

จะเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏิบัติดังนี้
(1) นํ าใบสํ าคัญถ่ินที่อยูมาใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังทํ าหลักฐานการแจงออกไป

นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก ตามวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(2) ในกรณีที่ไมมีใบสํ าคัญถ่ินที่อยูเพราะเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใน   

ราชอาณาจักรกอนมีบทบัญญัติที่ใหคนตางดาวนั้นตองขอใบสํ าคัญถ่ินที่อยู ใหมาขอรับใบสํ าคัญ 
ถ่ินทีอ่ยูจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอนแลวปฏิบัติตาม (1)

(3) ในกรณทีี่ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูไมมีที่วางที่จะสลักหลังตาม (1) ผูถือใบสํ าคัญถ่ินที่อยู  
จะตองขอเปลี่ยนใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา 52 เสียกอน

หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกใหมีอายุหนึ่งปนับแต   
วันที่พนักงานเจาหนาที่ทํ าหลักฐานใหและภายในกํ าหนดหนึ่งปนั้นผูถือใบสํ าคัญถ่ินที่อยูจะออกไป
นอกราชอาณาจักรและกลับเขามากี่คร้ังก็ได

การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกและการออก      
ใบส ําคัญถ่ินที่อยูตาม (2) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 51  คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐานการแจง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อ
กลับเขามาอีก แตมิไดกลับเขามาภายในเวลาที่กํ าหนดตามมาตรา 48 หากประสงคจะกลับเขามา     
มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามเดิม ใหยื่นคํ าขอตามวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณา
อนุญาต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวผูนั้นมีเหตุผลและขอแกตัวอันสมควร  
ทัง้ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 จะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่อยู
ในราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ไดแตตองขอรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยูใหม    
ในระหวางการขออนุญาตใหนํ ามาตรา 45 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม

DPU



                220

บทบญัญตัใินมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือ
เดนิทางหรอืเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (9) มิใหนํ ามาใชบังคับแก
กรณีตามวรรคหนึ่ง

ผูขอรับใบสํ าคัญถ่ินที่อยู ใหมตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและ     
หลักเกณฑที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 52  เอกสารที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ของผูใดสูญหายหรือชํ ารุดและผูนั้น
ประสงคจะไดใบแทน หรือกรณีขอเปลี่ยนใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา 50 (3) เมื่อพนักงาน          
เจาหนาที่สอบสวนเปนที่พอใจแลว ใหออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสํ าคัญถ่ินที่อยูให โดยผูขอตอง
เสยีคาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 6
การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

มาตรา 53  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏวา      
เปนบุคคลซึ่งมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 12  (7) หรือ (8) หรือเปนบุคคลตามมาตรา 
12 (10) หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเปนผูมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 44 หรือเปนผูไดรับโทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ใหอธิบดี     
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูใน 
ราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อส่ังเพิกถอนการอนุญาตตอไป

มาตรา 54  คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือ  
การอนญุาตนัน้สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรก็ได

ถามกีรณีตองสอบสวนเพื่อสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํ ามาตรา 19 และมาตรา 20   
มาใชบังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีคํ าสั่งใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลวในระหวาง   
รอการสงกลับ พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ที่ใด โดยคนตางดาวผูนั้น
ตองมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กํ าหนด โดยตองมีประกัน หรือมีทั้ง
ประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวผูนั้นไว ณ สถานที่ใด   
เปนเวลานานเทาใดตามความจํ าเปนก็ได  คาใชจายในการกักตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย
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บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกคนตางดาวซึ่งเขามาอยู ในราชอาณาจักร          
กอนวันที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช 2480 ใชบังคับ

มาตรา 55  การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาที่        
จะพิจารณาเห็นสมควร

คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
ทีน่ ําเขามานั้นเปนผูเสีย  ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ  ใหผูกระทํ า
ความผดิตามมาตรา 63  หรือมาตรา 64  เปนผูเสีย  โดยพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจเรียกคาใชจาย   
ในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทํ าความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกันตามแตจะเลือก
แตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง 
พนกังานเจาหนาที่จะอนุญาตก็ได

มาตรา 56  ในกรณีที่มีการยกเวนการตรวจลงตราสํ าหรับคนตางดาวตามมาตรา 12 (1)  
และคนตางดาวไดแสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใชเดินทางอยางใดอยางหนึ่งของเจาของพาหนะหรือ        
ผูควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอื่นใด ตอพนักงานเจาหนาที่ตามเงื่อนไข           
ที่กํ าหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาว    
ดงักลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสาร
หรือหลักฐานดังกลาว แลวแตกรณี มิใหยกเลิกคืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญในตั๋ว เอกสารหรือ
หลักฐานดงักลาว  ทั้งนี้โดยจะกํ าหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไมก็ได

การสัง่ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํ าโดยการติดคํ าส่ังไวกับหรือประทับขอความคํ าส่ังลงไว
บนตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดส่ังการแลว ถามีการยกเลิก     
คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดส่ังการไว โดยมิไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ การนั้นยอมไมสามารถ   
ใชอางกับพนักงานเจาหนาที่ได  และพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุม
พาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน แลวแตกรณี ใหกระทํ าการตามขอผูกพันเดิม           
ในตัว๋ เอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประโยชนในการสงคนตางดาวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

หมวด 7
เบ็ดเตล็ด
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มาตรา 57  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดอางวาเปนคนมีสัญชาติไทย         
ถาไมปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจาหนาที่จะเชื่อถือไดวาเปนคนมีสัญชาติไทย           
ใหสันนษิฐานไวกอนวาผูนั้นเปนคนตางดาวจนกวาผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย

การพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคํ าขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและเสีย              
คาธรรมเนียมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง หากผูนั้นไมพอใจคํ าสั่งของพนักงานเจาหนาที่           
จะรองขอตอศาลใหพิจารณาก็ได

ในกรณทีี่มีการรองขอตอศาล เมื่อไดรับคํ ารองขอแลว  ใหศาลแจงตอพนักงานอัยการ 
พนกังานอัยการมีสิทธิที่จะโตแยงคัดคานได

มาตรา 58  คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตองตาม
มาตรา 12 (1) หรือไมมีใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามพระราชบัญญัตินี้และทั้งไมมีใบสํ าคัญประจํ าตัว     
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนั้นเขามาใน     
ราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 59  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํ านาจหนาที่ทํ าการ
จับกุมและปราบปรามผูกระทํ าผิดตอพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีอํ านาจออกหมายเรียก หมายจับ 
หรือหมายคน หรือจับ คน หรือควบคุม และใหมีอํ านาจสอบสวนคดีความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ 
เชนเดยีวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 60  ในเขตทองที่ใด รัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรที่จะยกเวนคาธรรมเนียม   
อยางใดอยางหนึง่ตามพระราชบญัญตันิี ้ใหรัฐมนตรมีอํี านาจกระท ําไดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

หมวด 8
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา 61  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หาพันบาท

มาตรา 62  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

ถาผู กระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกิน            
สองพันบาท

มาตรา 63  ผูใดนํ าหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทํ าการดวย
ประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาใน 
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ราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน     
หนึ่งแสนบาท

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะ
นั้นมีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวา    
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นไดกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวา  
ตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตาม 
สมควรแลว

มาตรา 64  ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจากการจับกุม       
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป  และปรับไมเกินหาหมื่นบาท

ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้เขาพักอาศัย 
ใหสันนิษฐานไวก อนวาผู นั้นรู ว าคนตางดาวดังกลาวเข ามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน                
พระราชบญัญตัินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว

ถาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทํ าเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี 
หรือภริยาของผูกระทํ า ศาลจะไมลงโทษก็ได

มาตรา 65  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23  ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 66  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 
วรรคหนึง่ หรือมาตรา 27 (2)  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 67  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 27 (1)     
วรรคหนึง่ หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 27 (3)  ตองระวางโทษปรับ   
ไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา 68  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 69  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคสอง  
ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจํ าพาหนะที่มิไดนํ าไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 70  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
12 (1) เขามาในราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษปรับเรียง 
รายตวัคนตางดาวคนละไมเกินสองหมื่นบาท
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มาตรา 71  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงสั่งตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน          
หาหมื่นบาท

ถาการไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุให     
คนตางดาวหลบหนี ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา 72  คนตางดาวผูใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสงตัวไป
ยังสถานที่ใด ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว
หรือใหสงตัวไปตามมาตรา 29 หรือหลบหนีไปในระหวางที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํ านาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน      
สองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 73  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา 30  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 74  ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32  ตองระวางโทษปรับไมเกิน              
หนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 75  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 37 (1)  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 
หนึง่ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 76  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรือ (5)  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกนิหาพันบาทและปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง

มาตรา 77  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท แตถา
ผูนัน้เปนผูจัดการโรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 78  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 49  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 79  เจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานผูใด 

ไมปฏิบตัติามคํ าส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 56 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแตมิให
ปรับเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 80  ผูใดทํ าลายคํ าส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังการตามมาตรา 56 วรรคสอง 
หรือท ําใหคํ าส่ังดังกลาวลบเลือน โดยมีเจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคํ าสั่งดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกิน    
หาพันบาท
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มาตรา 81  คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาต 
ส้ินสุดหรือถูกเพิกถอน ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ      
ทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 82  คนตางดาวผูใดหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบคํ าส่ัง
ของรฐัมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายซึ่งส่ังการ
แกคนตางดาวผูนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

ถาคํ าส่ังตามวรรคหนึ่งเปนคํ าสั่งใหกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนตางดาวผูนั้น  
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา 83  ในกรณีที่ผูกระทํ าความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน         
นติบิุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สํ าหรับความผิดนั้น ๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํ าความผิดของนิติบุคคล
นั้น

มาตรา 84  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62   
วรรคหนึ่ง มาตรา 63  มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซ่ึงประกอบดวยอธิบดีกรมตํ ารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน และผูบังคับการ        
กองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแทนเปนกรรมการ มีอํ านาจเปรียบเทียบได และในการนี้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอํ านาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ดํ าเนินการเปรียบเทียบ
แทนได โดยจะกํ าหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ก็ไดตามที่เห็น    
สมควร

เมื่อผูกระทํ าความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล

  มาตรา 85  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แตคงไดรับ
สิทธแิละประโยชนเพียงเทาที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทานั้น

มาตรา 86  ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและ
ไดอยูเกินเกาสิบวันแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 37 (5)  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา 87  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับ
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัยอยูแลวในวันที่   
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 88  ใหถือวาใบสํ าคัญถ่ินที่อยูที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและที่ยังสมบูรณอยูเปนใบสํ าคัญถ่ินที่อยูที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา 89  ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกซ่ึง
พนักงานเจาหนาที่ไดทํ าไวในใบสํ าคัญถ่ินที่อยูของคนตางดาวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
เปนหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเขามาอีกตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 90  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งถูกสั่งใหกักตัวไวเพื่อรอการสงกลับอยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูซ่ึงถูกสั่งใหกักตัวไวเพื่อรอการสงกลับตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 91  ใหถือวาคํ ารองตาง ๆ ของคนตางดาวที่คางพิจารณาอยูในวันที่                
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคํ ารองที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 92  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คํ าส่ัง หรือมติของคณะกรรมการ
พจิารณาคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2493 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2497 ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะไดมี          
กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คํ าส่ัง หรือมติของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แทน

   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
            ส.โหตระกิตย
        รองนายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียมและคาทํ าการและคาใชจายอื่น ๆ
คาธรรมเนียม (1)

     (1)  การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1)
          คร้ังละไมเกิน                               500 บาท
     (2)  อุทธรณตามมาตรา 22
          คนละไมเกิน                                500 บาท
     (3)  ค ําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการ
          ช่ัวคราวตอไปตามมาตรา 35 คนหนึ่งครั้งละไมเกิน    500 บาท
     (4)  อุทธรณตามมาตรา 36
          คนละไมเกิน                                500 บาท
     (5)  ค ําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
          สํ าหรับการกลับครั้งหนึ่งตามมาตรา 39 คนหนึ่ง
          คร้ังละไมเกิน                               500 บาท
     (6)  ค ําขออนุญาตเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
          ตามมาตรา 45
          คนละไมเกิน                              2,000 บาท
     (7)  ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา 47
          หรือ มาตรา 51
          ฉบับละไมเกิน                            50,000 บาท
          ในกรณีที่ผูขอใบสํ าคัญถ่ินที่อยู เปนคูสมรส
          หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของคนตางดาว
          ทีม่ีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือของบุคคล
          ซ่ึงมีสัญชาติไทย
          ฉบับละไมเกิน                            25,000 บาท
     (8)  หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร
          เพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 50 (1)
          คนละไมเกิน                                500 บาท

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523
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     (9)  ใบสํ าคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา 50 (2)
          ฉบับละไมเกิน                             5,000 บาท
    (10)  เอกสารที่ออกใหตามมาตรา 52
          ฉบับละไมเกิน                               500 บาท
    (11)  ค ําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน
          เจาหนาที่ตามมาตรา 57
          คนละไมเกิน                                200 บาท

หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบัน คนตางดาว  
ซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรไดทวีจํ านวนมากขึ้นตามลํ าดับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2493     
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
แลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควร    
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม  ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อ           
ความสงบเรียบรอยของประชาชน  จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523 หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช           
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 กํ าหนดใหมีการตรวจ   
ลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง แตยังไมไดกํ าหนดการเรียกเก็บ       
คาธรรมเนียมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ ใหสอดคลองกับทางปฏิบัติอันเปน    
หลักสากลที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหมใหมี  
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวจึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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ภาคผนวก ฉ.
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พระราชบัญญัติ
การทํ างานของคนตางดาว

พ.ศ. 2521
----------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2521

เปนปที่ 33 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา

โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาว
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 

2521
มาตรา 2(1)    พระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เปนตนไป
มาตรา 3   ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 

2515
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักรของ       

คนตางดาว เฉพาะในฐานะดังตอไปนี้
(1)    บคุคลในคณะผูแทนทางทูต
(2)    บคุคลในคณะผูแทนทางกงสุล
(3) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติและทบวงการ

ชํ านัญพิเศษ
(4) คนรับใชสวนตัวซ่ึงเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํ างานประจํ าอยูกับบุคคลใน   

(1) หรือ (2) หรือ (3)

                                                          
(1)  รก.2521/73/14พ/21 กรกฎาคม 2521
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(5) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทํ าไวกับรัฐบาล   
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

(6)  บคุคลซึง่ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษาวัฒนธรรม ศิลป 
การกฬีา หรือกิจการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่จะไดกํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

(7)    บคุคลซึง่รัฐบาลอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใด
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้
คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ทํ างาน หมายความวา การทํ างานโดยใชกํ าลังกายหรือความรูดวยประสงคคาจางหรือ

ประโยชนอ่ืนใดหรือไม   ก็ตาม
ใบอนุญาต หมายความวา ใบอนุญาตทํ างาน
ผูรับใบอนุญาต หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาต
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการทํ างานของคนตางดาว
พนักงานเจ าหนาที่ หมายความว า ผู  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม                  

พระราชบัญญัตินี้
นายทะเบียน หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนการทํ างานของ  

คนตางดาว
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6  ภายใตบังคับมาตรา 12 งานใดที่หามคนตางดาวทํ าในทองที่ใด เมื่อใด       

โดยหามเดด็ขาด หรือหามโดยมีเงื่อนไขอยางใดเพียงใดใหกํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 7  ภายใตบังคับมาตรา 10 งานใดที่มิไดหามไวในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตาม

ความในมาตรา 6 คนตางดาวจะทํ าไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดี
มอบหมาย เวนแตคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย           
คนเขาเมืองเพื่อทํ างานอันจํ าเปนและเรงดวนมีระยะการทํ างานไมเกินสิบหาวัน แตคนตางดาวนั้น 
จะท ํางานนั้นไดเมื่อไดมีหนังสือแจงใหอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ ตามแบบที่
อธิบดีกํ าหนด

มาตรา 8  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง บุคคลใดประสงคจะใหคนตางดาว
เขามาทํ างานในกิจการของตนในราชอาณาจักรจะยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวนั้นตอ
อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายก็ได
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อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะออกใบอนุญาตใหแกคนตางดาวตาม
วรรคหนึ่งไดตอเมื่อคนตางดาวนั้นเขามาในราชอาณาจักรแลว

มาตรา 9  ในการอนุญาตใหคนตางดาวทํ างานตามมาตรา 7 และมาตรา 8  อธิบดีหรือ 
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดเพื่อใหคนตางดาวปฏิบัติก็ได ในกรณี
เชนนัน้ ตองใหคนตางดาวใหคํ ารับรองกอนวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นได และถาเปนกรณี
ตามมาตรา 8 คนตางดาวนั้นตองใหคํ ารับรองกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรา 10  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํ างานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่นใหยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตตออธิบดีหรือ            
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนตางดาวนั้นเขามาในราชอาณาจักร 
แตถาคนตางดาวนั้นอยูในราชอาณาจักรแลว ระยะเวลาสามสิบวัน ใหนับแตวันที่ทราบการไดรับ
อนญุาตใหทํ างานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ในระหวางรอรับ
ใบอนุญาต ใหผูยื่นคํ าขอทํ างานไปพลางกอนได

เมื่ออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคํ าขอแลวใหออกใบอนุญาตให
โดยมิชักชา

มาตรา 11  คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน        

การชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยว 
หรือผูเดินทางผาน

(2) ไมเปนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ หรือตองหามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด
ในราชกิจจานเุบกษา

มาตรา 12  คนตางดาวดังตอไปนี้จะทํ างานใดไดเฉพาะที่รัฐมนตรีกํ าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศดังกลาวรัฐมนตรีจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดไวก็ไดตามที่เห็น     
สมควร

(1) คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ซ่ึงไดรับการผอนผันใหไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ

(2) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย  
คนเขาเมือง และอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร

(3) คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของ      
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอื่น
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(4) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอื่น

คนตางดาวจะทํ างานใดที่รัฐมนตรีกํ าหนดตามวรรคหนึ่งไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 13  ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก  
เวนแต

(1) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา 10 ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับ
อนญุาตใหเขามาทํ างานตามกฎหมายนั้น ๆ

(2) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา 12 ใหมีอายุตามที่อธิบดีหรือ           
เจาพนกังานซึ่งอธิบดีมอบหมายกํ าหนดแตไมใหเกินหนึ่งปนับแตวันออก

(3) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน
การชัว่คราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่คนตางดาวไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาต

(4) ใบอนญุาตทีอ่อกใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไมมีกํ าหนดเวลาแนนอนใหมีอายุสามสิบวันนับแต
วันออก

มาตรา 14  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 10 ไดรับการขยายระยะเวลาการทํ างาน
ตามกฎหมายนั้น ๆ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ     
การขยายระยะเวลาและใหนายทะเบียนจดแจงการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต

มาตรา 15  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํ างานนั้นตอไป     
ใหยื่นคํ าขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียน ในกรณีเชนนี้ใหผูขอตออายุใบอนุญาตทํ างาน        
ไปพลางกอนไดจนกวานายทะเบียนจะมีคํ าส่ังไมอนุญาตใหตออายุ

การตออายุใบอนุญาตใหตอไดคร้ังละหนึ่งป เวนแต
(1) การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 13 (3) ใหตออายุไดอีกไมเกินระยะเวลาที่ผูรับ    

ใบอนญุาตนั้น ไดรับการขยายระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร
(2) การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 13 (4) ใหตออายุไดอีกครั้งละสามสิบวันเวนแต 

คนตางดาวนั้นไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตอไปโดยมี
ก ําหนดเวลาที่แนนอนเกินสามสิบวัน  ใหตออายุใบอนุญาตไดเทาระยะเวลาที่รับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร แตไมเกินหนึ่งป
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มาตรา 16  รัฐมนตรีมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดแบบหลักเกณฑและวิธีการ      
ในกรณีดังตอไปนี้

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

(2) การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15
(3) การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 19
(4) การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนการทํ างานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่

ในการทํ างานตาม   มาตรา 21
(5) การออกบัตรประจํ าตัวตามมาตรา 31
มาตรา 17  ในกรณีที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา 7  มาตรา 8      

มาตรา 10 มาตรา 12 หรือไมใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15  หรือไมอนุญาตใหทํ างานอื่นหรือ
เปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํ างานตามมาตรา 21 ผูขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีโดยทํ าเปน
หนังสือยื่นตออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือนายทะเบียนแลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคํ าสั่งไมอนุญาต เมื่อไดรับอุทธรณแลว ใหผูรับอุทธรณนํ าสง     
คณะกรรมการภายในสิบหาวัน ใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีภายใน       
สิบหาวนัและใหรัฐมนตรีวินิจฉัยคํ าอุทธรณภายในสามสิบวัน คํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

ในกรณีอุทธรณคํ าสั่งไมใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 ที่กลาวในวรรคหนึ่ง         
ผูอุทธรณมีสิทธิทํ างานไปพลางกอนได จนกวาจะมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี

มาตรา 18  ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรืออยู ณ ที่ทํ างานในระหวาง
ท ํางาน เพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนไดเสมอ

มาตรา 19  ถาใบอนุญาตชํ ารุดในสาระสํ าคัญหรือสูญหาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่น         
ค ําขอรบัใบแทนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการชํ ารุดหรือสูญหาย

มาตรา 20  ในกรณีที่คนตางดาวเลิกทํ างานตามที่ระบุไวในใบอนุญาตใหสงมอบ        
ใบอนุญาตคืนใหแกนายทะเบียนในทองที่จังหวัดที่ตั้งสถานที่ทํ างานภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่    
เลิกทํ างานนั้น

มาตรา 21  หามมิใหผูรับใบอนุญาตทํ างานอื่นใดนอกจากงานที่ระบุไวในใบอนุญาต
หรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํ างานใหแตกตางไปจากที่กํ าหนดไวในใบอนุญาต เวนแต  
ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
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มาตรา 22  หามมิใหบุคคลใดรับคนตางดาวซึ่งไมมีใบอนุญาตเขาทํ างานหรือรับ        
คนตางดาวเขาทํ างานที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขในการทํ างานแตกตางไปจากที่กํ าหนดไวใน            
ใบอนุญาต

มาตรา 23  บุคคลใดรับคนตางดาวเขาทํ างานหรือใหคนตางดาวยายไปทํ างานในทองที่
อ่ืนนอกจากทีร่ะบุไวในใบอนุญาต หรือมีคนตางดาวออกจากงาน ใหบุคคลนั้นแจงตอนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับคนตางดาวเขาทํ างานหรือวันที่คนตางดาวนั้นยายหรือออกจากงาน
แลวแตกรณี

การแจงตามวรรคหนึ่งใหทํ าตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด
มาตรา 24  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการพิจารณาการทํ างานของ

คนตางดาว ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเปน
ประธาน ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงอตุสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง    
ผูแทนกรมตํ ารวจ ผูแทนกรมประชาสงเคราะห ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนกรมทะเบียนการคา ผูแทน
กรมการคาภายใน ผู แทนสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผู แทนสํ านักงาน               
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน
สามคนเปนกรรมการ และผูแทนกรมแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา 25  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตํ าแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากต ําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา 26  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตํ าแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
ในกรณทีีม่กีารแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูใน

ต ําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตํ าแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา 27  คณะกรรมการมีหนาที่วินิจฉัย ใหคํ าแนะนํ าหรือคํ าปรึกษาแกรัฐมนตรี      
ดังตอไปนี้

(1) การออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 (6) และมาตรา 6
(2) การก ําหนดงานที่รัฐมนตรีจะประกาศตามมาตรา 12
(3) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 16
(4) การพิจารณาอุทธรณคํ าส่ังตามมาตรา 17
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(5) เรื่องอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 28  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ ากวากึ่งหนึ่ง     

ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือ      
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน    
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 29  คณะกรรมการมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหทํ ากิจการหรือ
พจิารณาเรื่องใดอันอยูในขอบเขตแหงหนาที่ของคณะกรรมการ

ใหน ําความในมาตรา 28 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 30  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดี

มอบหมาย นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจ
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงรวมทั้งใหสงเอกสารหรือ

หลักฐาน
(2) เขาไปในสถานที่ใดที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวามีคนตางดาวทํ างานในระหวางเวลา 

ที่เชื่อไดวามีการทํ างาน เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํ านาจ
สอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ     
ซ่ึงอยูในสถานที่ดังกลาวได

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (2) ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว หรือบุคคล   
ผูรับผิดชอบหรือเกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่ดังกลาวอํ านวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา 31  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจํ าตัว
ในการปฏบิตักิารตามหนาที ่ นายทะเบยีนและพนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจ ําตวั

เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ
มาตรา 32  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่ง

อธิบดมีอบหมาย นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33  คนตางดาวผูใดทํ างานโดยฝาฝนพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6      

ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 34  คนตางดาวผูใดทํ างานโดยฝาฝนมาตรา 7 หรือฝาฝนเงื่อนไขที่กํ าหนดตาม

มาตรา 9 หรือทํ างานโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือฝาฝนเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกํ าหนดตามมาตรา 12  
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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มาตรา 35  คนตางดาวผูใดทํ างานโดยฝาฝนมาตรา 10 หรือมาตรา 18 หรือมาตรา 20  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 36  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 14 หรือมาตรา 19  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 37  คนตางดาวผูใดทํ างานเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคํ าขอตออายุ 
ใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุหรือไดยื่นคํ าขอแลวแตนายทะเบียนมีคํ าสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 15 และคนตางดาวผูนั้นมิไดอุทธรณคํ าส่ังของนายทะเบียนหรือไดอุทธรณ
แลวแตรัฐมนตรีมีคํ าวินิจฉัยไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 17  ตองระวางโทษจํ าคุก  
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 38  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 21  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 39  ผูใดรับคนตางดาวเขาทํ างานโดยฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษจํ าคุก      
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 40  ผูใดฝาฝนมาตรา 23 หรือมาตรา 42  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 41  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไมยอมให          

ขอเทจ็จริงหรือไมสงเอกสาร หรือหลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไมอํ านวยความสะดวกแกอธิบดีหรือ
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา 30  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท

มาตรา 42  บุคคลใดมีคนตางดาวทํ างานในธุรกิจของตนกอนวันที่ประกาศของ       
คณะปฏวิตั ิ  ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515  ใชบังคับและยังมิไดแจงรายการเกี่ยวกับ
คนตางดาวที่ทํ างานอยู กับตนตามขอ 35 แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวจนถึงวันที่            
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหบุคคลนั้นแจงรายการดังกลาวตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดภายใน            
ส่ีสิบหาวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 43  ใบอนุญาตที่ออกใหตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 322 ลงวันที่        
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใหใชไดตอไปตราบเทาที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ และผูรับใบอนุญาต       
ยงัทํ างานที่ไดรับอนุญาตนั้น

มาตรา 44  คนตางดาวซึ่งมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
และท ํางานอยูแลวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515   
ใชบงัคับ และไดยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตตออธิบดี หรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายตามขอ 34 
วรรคหนึ่ง แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว และอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย   
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ไดออกใบอนุญาตแลวแตคนตางดาวผูนั้นยังมิไดไปรับใบอนุญาตและยังคงทํ างานอยูในวันที่    
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไปรับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ          
ใชบังคับ หากไมไปขอรับใบอนุญาตภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาใบอนุญาตนั้นส้ินผล   
เมือ่ครบกํ าหนดเวลาเชนวานั้น

มาตรา 45  คนตางดาวตามมาตรา 12 ซ่ึงทํ างานใดอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้     
ใชบงัคบั ใหทํ างานนั้นตอไปไดจนกวาจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 12

เมือ่มปีระกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 12 แลว ในกรณีที่งานที่คนตางดาวดังกลาวทํ าอยู
เปนงานทีรั่ฐมนตรีไดประกาศใหทํ าได ใหทํ างานนั้นไดตอไปแตตองยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับ ในกรณีที่งานที่คนตางดาวดังกลาว   
ท ําอยูนัน้มใิชเปนงานที่รัฐมนตรีไดประกาศใหทํ าได ใหทํ างานนั้นตอไปไดอีกหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 46  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศหรือคํ าส่ังของรัฐมนตรี
หรืออธิบดี หรือใบอนุญาตซึ่งไดออกหรือส่ังโดยอาศัยอํ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ         
ฉบบัที ่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้        
ใหใชบงัคับไดตอไปและใหถือเสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศหรือคํ าส่ัง
ของรัฐมนตรีหรืออธิบดีหรือใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 47  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํ านาจแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียม       
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกํ าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได

   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
               นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม

          (1) ใบอนุญาตปละ                                                                                    1,000 บาท
          (2) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทํ างานปละ                            1,000 บาท
          (3) ใบแทนใบอนุญาต                                      300 บาท
          (4) การอนุญาตใหทํ างานอื่นหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํ างาน                  500 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบบัที ่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีหลักการใชบังคับเฉพาะคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาต
ใหเขามาอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเทานั้น สวนคนตางดาวบางประเภท    
ทีเ่ขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมมีหลักฐานการไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เชน 
ญวนอพยพ เปนตน ไมอยูในขายบังคับของกฎหมายนี้ และปจจุบันบุคคลเหลานี้ไดมาประกอบ
อาชีพหรือทํ างานอยูในทองที่จังหวัดตางๆ โดยเสรี ทํ าใหดูเสมือนวาเปนผูมีอภิสิทธิ์เหนือ            
คนตางดาวอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตใหเขามาอยูโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง จึงจํ าตอง
เพิ่มบทบัญญัติเพื่อใชบังคับแกคนตางดาวเหลานี้ดวยนอกจากนี้ถอยคํ าในประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 322 หลายแหงไมชัดแจงทํ าใหเปนปญหาขัดของในทางปฏิบัติอยูหลายเรื่อง เนื่องจาก       
ไดออกมาใชบังคับโดยกระทันหันตามภาวะความจํ าเปนในสมัยนั้น จึงจํ าตองแกไขปรับปรุง       
เสยีใหมใหเหมาะสมกับภาวะการณในปจจุบัน
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ภาคผนวก ช.
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พระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน

พ.ศ. 2546
–––––––––––––––––––––
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2546
เปนปที่ 58 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา

โดยที่ เป นการสมควรยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม  เหมาะสมกับกาลปจจุบัน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ                 
ทีไ่มเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. 2546"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป

มาตรา 3 ใหยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้

        ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
          พนัต ํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
                    นายกรัฐมนตรี
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บัญชีทายพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน

พ.ศ. 2546
–––––––––––––––––––––––––

1.    กฎหมายโปลศิ 53 ขอ ซ่ึงจะรักษานาที่ในพระนคร แลนอกพระนคร
2.    พระราชบัญญัติ ลักษณพยาน ปรัตนโกสินทรศก 113
3.    พระราชบัญญัติ ปองกันโรคสัตวพาหนะ รัตนโกสินทรศก 119
4.  ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ สํ าหรับตรวจปองกันโรคสัตวพาหนะ                      

รัตนโกสินทรศก 119
5. พระราชบัญญัติ สํ าหรับตรวจปองกันโรคสัตวพาหนะแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2474
6. พระราชบัญญัติ สํ าหรับตรวจปองกันโรคสัตวพาหนะแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2      

พ.ศ. 2474
7. พระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินทรศก 120
8.    ประกาศแกไขพระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินทรศก 120
9.    ประกาศแกไขพระราชบัญญัติ รถลาก
10.  พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ รถลาก รถจาง รถยนต ขนาดเกวียน 

และลอเล่ือน พ.ศ. 2469
11.   พระราชบัญญัติ รถลากแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475
12.   พระราชบัญญัติ รถลาก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2484
13.   พระราชบัญญัติ รถลาก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2495
14.   พระราชบัญญัติ รถจาง รัตนโกสินทรศก 124
15.  พระราชบัญญัติ ตามชางรัตนโกสินทรศก 127
16.   พระราชบัญญัติ สํ าหรับกํ าจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456
17.   พระราชบัญญัติ ชัณสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457
18.   พระราชบัญญัติ ขนาดเกวียน พ.ศ. 2459
19.   พระราชบัญญัติ อธิกรณประถมปาราชิก พ.ศ. 2463
20.   พระราชบัญญัติ ปรามการทํ าใหแพรหลายและการคาวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471
21.   พระราชบัญญัติ วาดวยการทํ าพินัยกรรม พ.ศ. 2475
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22. พระราชบัญญัติ ปองกันลูกเรือหลบหนีจากนาที่เรือคาขาย หรือไมอยูในเรือ        
เกินเวลาอันสมควร

23.   พระราชบัญญัติ สอบสวนภาวะกรรมกร พ.ศ. 2479
24.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน พ.ศ. 2478
25.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2481
26.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2484
27.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2496
28.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2499
29.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2502
30.   พระราชบัญญัติ ลอเล่ือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530
31.   พระราชบัญญัติ กักกันผูมีสันดานเปนผูราย พ.ศ. 2479
32.   พระราชบัญญัติ การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481
33.   พระราชบัญญัติ การเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
34.   พระราชบัญญัติ การเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529
35.   พระราชบัญญัติ การสวนครัว และการเลี้ยงสัตว เพื่อประโยชนแหงครัวเรือน พ.ศ. 

2482
36.   พระราชก ําหนด จดัตัง้ศาลพเิศษเพือ่พจิารณาพพิากษาคดคีวามผดิฐานขบถภายนอก

 พระราชอาณาจักร พ.ศ. 2483 และพระราชบัญญัติ อนุมัติพระราชกํ าหนดจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อ  
พจิารณาพิพากษาคดีความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร พ.ศ. 2483

37.   พระราชบัญญัติ บํ ารุงพืช พ.ศ. 2483
38.   พระราชบัญญัติ จํ ากัดสิทธิคนไทยผูกระทํ าการอันเปนภัยแกชาติ พ.ศ. 2484
39.  พระราชกํ าหนด กํ าหนดเขตตหวงหามคนตางดาว พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติ 

อนมุตัิพระราชกํ าหนดกํ าหนดเขตตหวงหามคนตางดาว พ.ศ. 2484
40.  พระราชบัญญัติ คุมครองสิ่งที่ใชเพื่อสาธารนะประโยชนไนภาวะคับขัน พ.ศ. 2486
41. พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 

2488
42.  พระราชบัญญัติ สํ ารวจและหามกักกันขาว พ.ศ. 2489
43.  พระราชบัญญัติ สํ ารวจและหามกักกันขาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489
44.  พระราชบัญญัติ สํ ารวจและหามกักกันขาว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2503
45.  พระราชบัญญัติ รายไดสุขาภิบาล พ.ศ. 2498
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46.  พระราชบัญญัติ รายไดสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
47.  พระราชบัญญัติ สงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ศ. 2499

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตั้งแตอดีตที่ผานมา ไดมี          
การประกาศใช บังคับกฎหมายเปนจํ านวนมากและไมมีการยกเลิกอยางเปนระบบ โดยมีการตรา
กฎหมายใหม และใชกฎหมายใหมโดยไมยกเลิกกฎหมายเกา หรือกฎหมายบางฉบับไมมีการใช
บงัคบัเพราะ ใชไมไดผล หรือไมมีกรณีที่จะใชเพราะไมเหมาะสม หรือสอดคลองกับสภาพการณ 
ในปจจุบัน ดังนั้น จึงเกิดขอสงสัยวากฎหมายบางฉบับยังคงใชบังคับอยูหรือไม หรือยังควรมี
กฎหมายเชนนั้นอยู หรือไม จึงสมควรมีการชํ าระสะสางอยางแจงชัดวากฎหมายใดยังควรใช    
บังคับอยู เพื่อความชัดเจนของระบบกฎหมายไทย ซ่ึงจากการตรวจสอบกฎหมายที่ประกาศใน   
ราชกิจจานเุบกษา ตัง้แตป พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2510 อันเปนชวงเวลาที่ยังมีปญหาไมชัดเจนเกี่ยวกับ
สภาพการใชบังคับกฎหมาย และตรวจสอบกฎหมายเกากวาชวงเวลาดังกลาว บางฉบับที่เคยมี     
การตรวจสอบแลววายังไมถูกยกเลิก รวมเปนจํ านวนกฎหมายที่มีการตรวจสอบทั้งหมด 2,283 ฉบับ
ซ่ึงจากเนื้อหาสาระของกฎหมายเหลานั้น แยกไดเปน 5 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง เปนกฎหมายที่มี      
การยกเลกิโดยชัดเจนแลว จํ านวน 1,105 ฉบับ กลุมที่สอง เปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเฉพาะคราว 
และมจีดุส้ินสุดการใชอยูในตัว จํ านวน 562 ฉบับ กลุมที่สาม เปนกฎหมายที่ไมมีการบังคับใช 
เพราะมีกฎหมายใหมแลว ซ่ึงนับรวมกับฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย มีจํ านวน 9 ฉบับ กลุมที่ส่ี           
เปนกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระพนสมัยการใชบังคับ เพราะไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  
ซ่ึงนบัรวมกบัฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย มีจํ านวน 38 ฉบับ และกลุมที่หา เปนกฎหมายที่เหลือซ่ึงยังคง 
ใชบังคับอยู แตตองศึกษาในรายละเอียดตอไปวาควรคงไวหรือจะปรับปรุงเชนใดใหทันสมัย     
และเปนระบบ ดังนั้น ในชั้นนี้จึงพิจารณาเห็นวา กฎหมายในกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สองสิ้นสุด    
การใชบังคับแลว จึงไมจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัติยกเลิกอีก สวนกฎหมายกลุมที่สามและ    
กลุมที่ส่ีสมควรไดมีการยกเลิกเสีย เพื่อมิใหเกิดการสับสนในการใชกฎหมาย จึงจํ าเปนตองตรา  
พระราชบัญญัตินี้
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