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บทคัดยอ

จากการทีป่ระเทศไทยไดประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเปนอยางมากในภาคอตุสาหกรรม
สืบเนือ่งจากการขยายตวัในทางเศรษฐกจิอยางรวดเรว็กอใหเกดิความตองการแรงงานในภาคอตุสาหกรรม
โดยเฉพาะแรงงานประเภทแรงงานไรฝมือ รวมทัง้จากเหตผุลทีค่นไทยไมนยิมท ํางานประเภททีเ่ปน        
งานหนกั  งานสกปรก งานที่ไมมีเกียรติ แรงงานในภาคอตุสาหกรรมสวนใหญจึงหันมาใชแรงงาน
ตางดาวแทนแรงงานไทย ดังนั้นการเขามาทํ างานของแรงงานตางดาว จึงนับไดวามีประโยชนใน          
การใชแรงงานเหลานี้ทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย

ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารและสถิติจากศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  
พบวา จังหวัดราชบุรีมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานตางดาวจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนของ
จังหวัดราชบุรี ประกอบกับจังหวัดราชบุรีมีเขตพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน แรงงานตางดาว
จึงเขามามีบทบาทสํ าคัญในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีโดยหากหลีกเล่ียงไดไมถึงปญหาของ
การใชแรงงาน แตในปจจุบันมาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองแรงงานตางดาว                 
ดงักลาวของประเทศไทยยงัมคีวามลาหลัง ขาดความชดัเจน แรงงานตางดาวจงึไมไดรับความคุมครอง
เทาทีค่วร  ทัง้ทีใ่นความเปนจรงิแลวกฎหมายคุมครองแรงงานของไทยนัน้สามารถใชกบัแรงงานทกุคน
ทีท่ ํางานอยูในประเทศไทย  โดยไมคํ านึงวาจะเปนแรงงานที่มีสัญชาติไทยหรือไมหากงานดังกลาว
เปนงานทีม่ไิดจดัอยูในบญัชทีายพระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานในอาชพีและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา

ดังนั้นการดํ าเนินการแกไขปญหามาตรการในการใหความคุมครองแรงงานตางดาว
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีในประเทศไทยนั้นจึงควรมีการแกไขปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู หรือกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัแรงงานตางดาว เพือ่ใหเกดิความชดัเจนแนนอน
และเปนไปไดในทางปฏิบัติ
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ABSTRACT

Thailand has faced with the shortage of labors in the industry due to the rapid 
expansion of economy which creates the high demand of labors in the industry particularly the 
unskilled labors. The reason includes that Thais always dislike the labor, dirty and dishonorable 
works. In the industry, the alien labors are mostly employed in stead of Thai labors. Therefore, 
the employment of alien labors is beneficial for the use of these labors to substitute the shortage 
of labors in Thailand.

From the study of documents and statistics from the information center of Provincial 
Labor Force of Ratchaburi, it is found that in Ratchaburi province, there are problems of labor 
shortage particularly the shortage of labors in the industry. Consequently, the use of alien labors 
is one of the alternatives which can replace the shortage of labors in Ratchaburi province. 
Moreover, Ratchaburi province has the areas adjacent to the neighboring countries. The alien 
labors play a crucial role in the economic system of Ratchaburi province. There are no problems 
with the use of labors if there is evasion of law. At present, however, Thailand’s legal measures of 
the protection for the said alien labors are still backward and lack the certainty. Therefore, the 
alien labors are not provided with the appropriate protection in spite of the fact that, in the reality, 
Thai labor protection laws can be applied to all labors who are working in Thailand no matter 
whether or not such labors have Thai nationalities. The said laws can be applied only if such 
works are not categorized in the annex attached to the Royal Decree determining occupational 
works and professions which are not allowed for the Aliens.
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Consequently, in order to proceed on the resolution of the measures of protection for 
the alien labors in the industry of Ratchaburi in Thailand, the legal measures should be amended 
to be in the conformity and consistent with either the human rights according to the Constitution 
or the laws related to the alien labors. This is also to create the certainty and the possibility in 
practice.DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของจังหวัดราชบุรีในอัตราที่มีความ
เจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนเหตุใหจังหวัดราชบุรีมีความโดดเดนในทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่ง           
ในประเทศ และสภาพปจจยัทีเ่อือ้อํ านวยตอการลงทนุจากทนุในประเทศไทยหรอืจากทนุตางประเทศ
ประกอบกบักระแสของโลกในยคุโลกาภวิฒัน เปนเหตใุหจงัหวดัราชบรีุ มกีารเจรญิเตบิโตภาคอตุสาหกรรม
ขึน้ตามล ําดบั  เปนไปดวยปจจยัการผลติทัง้ปวง  ไดแก  ทนุ  ทรัพยากร  เทคโนโลยแีละแรงงานกบัสงัคม
ในจงัหวดัราชบรีุ

กลาวโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมจงัหวดัราชบรีุมกีารผลติดานแรงงาน มแีรงงานตางดาว
ทั้งที่มีฝมือและไรฝมือที่เขามาทํ างานในจังหวัดราชบุรี แตละปมีจํ านวนมากและมีแนวโนมสูงขึ้น
ทกุป แรงงานตางดาวเหลานีน้บัวนัจะมบีทบาทส ําคญัตอระบบเศรษฐกจิและการผลติของจงัหวดัราชบรีุ  
ขณะเดียวกันนั้นเองมีแรงงานไทยในจังหวัดราชบุรีซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานที่ไรฝมือไดเดินทาง          
ไปทํ างานยังจังหวัดอื่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือไปทํ างานตางประเทศ ก็มีแรงงานตางดาว   
ที่เขามาทํ างานในจังหวัดราชบุรีทั้งที่เปนคนทํ างานมีฝมือและคนทํ างานไรฝมือ นอกจากนั้นเปน            
ที่นาสังเกตวาภาวการณหล่ังไหลเขามาทํ างานในภาคอุตสาหกรรมของแรงงานตางดาวเพื่อทํ างาน
ไรฝมือของจังหวัดราชบุรีมีความเปนไปไดที่จะขยายตัวมากขึ้น เพราะภาวการณขาดแคลนแรงงาน
หรือการขาดแคลนแรงงานราคาถูก ซ่ึงยุคปจจุบันนี้มีธุรกิจจํ านวนมากในภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดราชบุรีที่ตองการใชแรงงานตางดาวไรฝมือจํ านวนมาก สํ าหรับเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
ในปจจบุนัการขาดแคลนแรงงานไรฝมอืจงึหมายถงึผลกระทบตอธุรกจิภาคอตุสาหกรรมจ ํานวนไมนอย
ในจังหวัดราชบุรี

แรงงานตางดาว ซ่ึงเปนแรงงานประเภทหนึ่งของแรงงานนอกระบบ เกิดขึ้นตั้งแตกอน
ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะของชางฝมือท่ีนํ างานไปจางแรงงานในครอบครัวทํ าตามบาน  
เมื่อมีการพัฒนาอตุสาหกรรมเกิดขึ้น การใชแรงงานจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบชางฝมือดังกลาว
มาเปนระบบโรงงาน แรงงานเหลานีจ้งึเปลีย่นเขามาท ํางานในโรงงานท ําใหบทบาทของการจางแรงงาน
นอกระบบดังกลาวลดลงไป แตตอมาเมื่อเกิดการแขงขันทางการคาอยางเสรีแบบทุนนิยม  
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ประกอบกับการเพิ่มจํ านวนประชากรของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงทํ าใหผูประกอบการตองมี 
การเพิ่มกํ าลังการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อใหทันตอความตองการของตลาด ซ่ึงในขณะเดียวกัน            
ผูประกอบการก็จะตองลดตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการใหตํ่ า เพื่อที่จะทํ าใหไดผลกํ าไร           
จากการผลิตสินคาหรือบริการมากที่สุด การจางแรงงานนอกระบบจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ            
จะท ําใหลดตนทนุ และเพิม่ผลก ําไรแกผูประกอบการได โดยกลับมาเปนผูทีป่ระกอบการหรอืนายจาง
ไดใหความนิยมอยางแพรหลาย จึงอาจกลาวไดวา แรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสํ าคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนอยางมาก และมีแนวโนมจะขยายตัวตอไปในอนาคตในขณะที่ผูใช
แรงงานเหลานี ้เปนกลุมประชากรทีด่อยโอกาสของสงัคม และเปนก ําลังส ําคญัในอตุสาหกรรมขนาดเลก็
และขนาดยอม แตสถานภาพการทํ างานของแรงงานกลุมนี้กลับไมไดรับการดูแลจากหนวยงานตางๆ 
เทาที่ควร ท ําใหแรงงานเหลานีต้องประสบปญหาตางๆ มากมาย ไดแก ปญหาคาแรงตํ ่า และมงีานท ํา          
ไมตอเนือ่งเปนตน

สํ าหรับแรงงานภาคอตุสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนั้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทํ าโอง
ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดหลักใหแกจังหวัดราชบุรีนั้น แรงงานตางดาวนับวาเปนแรงงาน  
ที่มีความสํ าคัญตอแรงงานภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรีเปนอยางมาก แตแรงงานตางดาว
เหลานี้ สวนใหญเปนแรงงานที่ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน             
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ซ่ึงแรงงานคนตางดาวไดรับความนิยมจากนายจางในการรับเขาทํ างาน  
ทัง้นีเ้นือ่งจากนายจางจายตํ ่ากวากฎหมายเอง หรือกฎหมายใหจายตํ ่ากวาแรงงานในระบบ ทัง้นายจาง
อาจมไิดปฏิบตัติามเงือ่นไขของกฎหมาย  เชน การจายอัตราคาจาง การก ําหนดชัว่โมงการท ํางาน วนัหยดุ  
วนัลา วนัพกัผอน คารักษาพยาบาลหรอืคาสวสัดกิารเมือ่เกดิการเจบ็ปวยเนือ่งจากการท ํางาน รวมทัง้
ในสวนทีเ่กีย่วกับความปลอดภัยในการทํ างาน  จนทํ าใหเกิดปญหาดานสุขภาพอนามัย  ปญหาความ
คบัแคบแออัดของบานพักซึ่งเปนสถานทํ างาน  รวมทั้งความปลอดภัยในการทํ างานของผูใชแรงงาน
ตางดาว ตลอดจนระเบยีบขอบงัคบัอืน่ๆ ของนายจางทีต่องใชบงัคบัและปฏบิตัแิรงงานตางดาวเหลานี้
สวนใหญยงัคงอยูในสภาพการทีท่ ําใหผูใชแรงงานนอกระบบเสยีเปรยีบ ทัง้ทีแ่รงงานเหลานีม้เีนือ้งาน
ขัน้ตอนกรรมวิธีในการทํ างาน  ตลอดทั้งหนาที่ที่ตองรับผิดชอบที่เหมือนๆ  กันกับแรงงานในระบบ  
แตสิทธิตางๆ ทีไ่ดรับตลอดจนความคุมครองตามกฎหมายกลับแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เมื่อ
พจิารณาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะเหน็ไดวากฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณ
เพื่อคุมครองแตเฉพาะแรงงานในระบบหรือที่เรียกวา แรงงานในภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการ 
(Formal  Sector) เทานัน้  เนือ่งจากเปนแรงงานทีถู่กตองตามกฎหมาย  สวนแรงงานทีก่ฎหมายยงัไมยอมรบั
และรับรองก็จะไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เนื่องจากเปนแรงงานนอกระบบหรือแรงงาน   
ในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ (Informal  Sector) ซ่ึงเปนแรงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมายที่อาจ
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กอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงความมั่นคงของประเทศได         
ทัง้ๆ ทีแ่รงงานตางดาวก็เปนผูใชแรงงานเหมือนกัน  แตแรงงานตางดาวกลับไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานและเกิดการหลีกเล่ียงของนายจางไปใชแรงงานนอกระบบมากกวา
แรงงานในระบบ หากไมมีการคุมครองรับรองสิทธิตางๆ ของแรงงานนอกระบบตามกฎหมาย         
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบทีเ่กดิขึน้ผูใชแรงงานทีรั่บไปท ําทีบ่าน ผูใชแรงงานในงานภาคเกษตรกรรม
และแรงงานที่เปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ซ่ึงถือวาเปนแรงงานนอกระบบที่สํ าคัญและเปน
ปญหามากทีสุ่ดในขณะนี ้ซ่ึงกอใหเกดิความไมเปนธรรมและอาจเกดิปญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมได

จากการที่ไดศึกษาเอกสารและสถิติจากศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
ในเรือ่งของความตองการแรงงาน พบวา จงัหวดัราชบรีุ มปีญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะเนือ่งจาก
สถิติของจํ านวนของความตองการแรงงานสูงกวาผูที่ตองการทํ างาน ทํ าใหนายจางทั้งหลาย          
ไมสามารถหาแรงงานถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ตองการได จึงมีการบรรจุงานไดนอยมาก ดังนั้น
จึงเปนเหตุใหเกิดการขาดแคลนแรงงานไทยในจังหวัดราชบุรีซ่ึงถือวาเปนสาเหตุที่สํ าคัญมากที่สุด 
และนอกจากเหตผุลทีชั่ดเจนทางสถิติแลวยังมีความคิดสนับสนุนทั้งจากเจาของกิจการและเจาหนาที่ 
ซ่ึงเกีย่วของอกี เชน การทีป่จจบุนัคนไทยการศกึษาสงูขึน้ตามการศกึษาภาคบงัคบัทีเ่พิม่ขึน้เปน 12 ป
ในปจจุบันทํ าใหคนไทยอยากจะทํ างานที่ดีตามการศึกษาที่ไดรับ หรือการมีคานิยมในการเลือก
ท ํางานในระดับสูงขึ้นหรืองานที่ไมหนัก ไมเหนื่อยโดยเฉพาะงานกรรมกร ซ่ึงเปนงานหนักและเปน
งานทีไ่มมีเกียรติแลว ยิ่งไมมีใครอยากจะทํ า

เมื่อจังหวัดราชบุรีมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะงานที่ใชแรงงานและ
กรรมกรนั้น ทางนายจางจึงแกไขโดยการใชแรงงานตางดาวมาทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน 
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอกิจการของนายจางและใหกิจการดํ าเนินการตอไป ซ่ึงมาตรการ              
ทางกฎหมายก็ไมไดใหความคุมครองถึงสิทธิประโยชนของแรงงานตางดาว ซ่ึงแรงงานประเภทนี้  
กถื็อวาเปนแรงงานนอกระบบอกีประเภทหนึง่  ทีค่วรจะไดรับความคุมครองสงัคมของแรงงานนอกระบบ

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพือ่ศกึษาถงึความเปนมาและสภาพปญหาของแรงงานภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบั
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายจังหวัดราชบุรี

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและหลักกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศ                 
ในการคุมครองแรงงานที่เกี่ยวของกับแรงงานงานตางดาวผิดกฎหมาย
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1.2.3 เพือ่จดัท ําขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขและจดัท ํากฎหมายทีเ่กีย่วกบัแรงงาน
ภาคอตุสาหกรรม  อันไดแก  แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย

1.3  สมมติฐานของการศึกษา

แรงงานตางดาวเปนแรงงานทีม่สีวนส ําคญัตอการพฒันาประเทศ ทัง้ๆ ทีแ่รงงานนอกระบบ
เปนผูใชแรงงาน เชนเดียวกับแรงงานในระบบ แตปจจุบันการคุมครองแรงงานตางดาวภายใต
กฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทย ยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติออกมาใหความคุมครองดูแล            
ผูใชแรงงานตางดาว  ทํ าใหมาตรฐานการปฏิบัติและการทํ างานของแรงงงานนอกระบบแตกตางจาก
มาตรฐาน  ตามทีก่ ําหนดไวภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน  โดยเฉพาะอยางยิง่กบัแรงงานภาคอตุสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับงานแรงงานตางดาวผิดกฎหมายกอใหเกิดปญหา คือ คนที่ใชแรงงานตางดาวไมไดรับ
ความเปนธรรมไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกอใหเกิดปญหาตางๆ         
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดราชบุรีซ่ึงมีแรงงานตางดาวเปนจํ านวนมาก  มากกวาแรงงานในระบบที่ได
รับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานอาจจะท ําใหเกดิผลกระทบตอความมัน่คงในทางเศรษฐกจิ
และการเมืองของประเทศชาติตอไป จึงเห็นควรใหมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย             
ที่เกี่ยวของ หรือเสนอบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ เพื่อใหความคุมครองและรับรองแรงงาน         
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับแรงงานคนตางดาว และเพื่อใหแรงงานตางดาวเขาดังกลาวเขามาอยูใน
ระบบที่ถูกตอง

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธนี้ มุงทํ าการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยทางวิชาการเอกสาร
ทางราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงความเปนมาและสภาพของปญหาของแรงงาน
นอกระบบ  อันไดแก  แรงงานตางดาวผิดกฎหมายจงัหวดัราชบรีุ ตลอดจนอปุสรรคและแนวทางแกไข
เกี่ยวกับปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยขางตนโดย
ศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของตางประเทศทีเ่กีย่วของ ตลอดจนหลกัการตามทฤษฎตีางๆ ทีเ่กีย่วของ
เพือ่ใหความคุมครองรับรองแรงงานนอกระบบดังกลาว
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1.5  วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษาใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาจากตํ ารา            
บทความ ผลงาน และงานวิจัยทางวิชาการ และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ และตัวบทกฎหมายทั้งใน
สวนของไทยและตางประเทศทีเ่กีย่วของกบัแรงงานนอกระบบ เพือ่ศกึษาถงึปญหาและอปุสรรคตางๆ  
เพื่อใหความคุมครองและรับรองแรงงานนอกระบบโดยใชวิธี Descriptive and Analytical คือ           
การพรรณนา และวิเคราะหเปรียบเทียบใหเห็นขอดีขอเสียของหลักเกณฑ  และขอโตแยงในขอของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยที่บังคับใชในปจจุบันเปรียบเทียบกับ
แนวทางและหลักกฎหมายของตางประเทศ  เพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะในเรื่องนี้ตอไป

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงความเปนมาและสภาพปญหา วิธีการและลักษณะนิติสัมพันธ         
ทางกฎหมายของแรงงานภาคอตุสาหกรรมกรณแีรงงานตางดาวใหชัดเจนยิง่ขึน้ เพือ่ก ําหนดหลกัการ  
และรูปแบบของการคุมครองและการจัดสวัสดิการใหเหมาะสม และเปนธรรมตอแรงงานตางดาว 
ไดดยีิง่ขึ้นโดยเฉพาะแรงงานตางดาวจังหวัดราชบุรี

1.6.2 ท ําใหทราบถึงรูปแบบ หลักการ และลักษณะของกฎหมายตางประเทศ และหลัก
การคุมครองแรงงานที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาวขององคกรแรงงานประเทศวามีความเหมาะสม  
และสอดคลองกับแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมากนอยเพียงใด และหากประเทศไทยจะมี 
การคุมครองแรงงาน  ควรมีกฎหมายในลักษณะเชนใด

1.6.3 ท ําใหทราบแนวทางในการแกไข และปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัแรงงานตางดาว
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับ             
คณุภาพชีวิตของแรงงานตางดาวภาคอตุสาหกรรมใหดียิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ความเปนมาและแนวคิดของการคุมครองแรงงานคนตางดาว

ในชวงหลายปที่ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาในเรื่องการผลิตเพื่อการสงออกมากขึ้น  
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ยังผลใหประเทศไทยยังผลใหตองการ
แรงงานมากขึ้นเปนทวีคูณ ซ่ึงในสวนของแรงงานไทยเองมีไมมีเพียงพอตอความตองการ จึงจํ าตอง
จางแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น ซ่ึงนายจางมักจะเขาใจวาแรงงานตางดาวนั้นไมไดรับความคุมครอง  
ตามกฎหมายแรงงานไมวาจะเปนเรือ่งของการจายคาจาง ช่ัวโมงท ํางาน สวสัดกิาร และวนัหยดุตางๆ
เนื่องจากเปนแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานตางดาวจึงเปนที่นิยมของนายจางซึ่งตองการลดตนทุน
ทางดานการผลิต ซ่ึงในความเปนจริงแลวแรงงานตางดาวนั้นมีกฎหมายคุมครองอยูเชนเดียวกับ       
แรงงานไทยโดยจะศึกษาตอไป

2.1  ความหมายและความเปนมาของการคุมครองแรงงานคนตางดาว

2.1.1 ความหมายของคนตางดาว
การใหความหมายของ “คนตางดาว”1 มมีาตัง้แตสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั  

(รัชกาลที่ 7) โดยปรากฏอยูในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2470  มีความหมายวา “บุคคลที่ไมมี
สัญชาติเปนไทย” ความหมายนี้นาจะถอดมาจากคํ าที่บัญญัติไวในกฎหมายอังกฤษ2 ซ่ึงตราขึ้นใช
เมื่อป ค.ศ. 1919

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็มีการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับคนเขาเมืองและการปฏิบัติตอคนตางดาวอีกหลายฉบับ แตความหมายของคํ าวา 
“คนตางดาว”  ก็มิไดมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ

                                                       
1 ทวีป ปนมณี. (2518). ระบบความควบคุมคนตางดาวลักลอบเขาเมืองของประเทศไทย. หนา 13.
2 The British Nationality and Status of Alien Act 1919.
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พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2480 และ พ.ศ. 2493 ใหคํ าจํ ากัดความวา หมายถึง “บุคคลซึ่งไมมี
สัญชาตไิทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาต”ิ ตอมาไดบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522
ซ่ึงใชอยูในปจจุบัน ใหคํ าจํ ากัดความไวในมาตรา 4 วา “บุคคลไมมีสัญชาติไทย”3

สวนในกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493 
บญัญตัคิ ําวา “คนตางดาว” ไวในมาตรา 4  หมายความวา “คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ”4

พระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ไดบญัญตันิยิามของค ําวา            
“คนตางดาว” ไวหมายความวา “บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย” และกฎหมายสัญชาติ ซ่ึงใชอยู
ในปจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ไดบัญญัติไวในมาตรา 7 วา “บุคคลไดสัญชาติ
ไทยโดยการเกิดตามกรณีดังตอไปนี้

1. ผูเกดิโดยบิดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
2. ผูเกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย แตไมปรากฏบิดาที่

ชอบดวยกฎหมายหรือบิดาไมมีสัญชาติ
3. ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย”5

มีขอยกเวนสํ าหรับกรณีขอ 3 วาผูเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดา
เปนคนตางดาว ยอมไมไดสัญชาตไิทย ถาในขณะทีเ่กดิ บดิาหรอืมารดาเปนบคุคล 4 ประเภท ตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ดังนี้

1. หวัหนาคณะผูแทนทางการทูต หรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางทูต
2. หวัหนาคณะผูแทนทางกงสุล หรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางกงสุล
3. พนกังานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ
4. คนในครองครัว ซ่ึงเปนญาติที่อยูในความอุปการะหรือคนใช ซ่ึงเดินทาง

จากตางประเทศมาอยูกับบุคคลในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
มปีระกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่ 337 ลงวนัที ่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มคีวามวา 

โดยพิจารณาเห็นวาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดามารดาเปนคนตางดาวที่เขามาอยูใน
ราชอาณาจกัรโดยไมชอบดวยกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง หรือบดิาหรอืมารดาเปนคนตางดาวทีเ่ขามา
ในราชอาณาจกัรไทยโดยไดรับอนญุาตใหเขามาอยูเพยีงชัว่คราว หรือเปนกรณพีเิศษเฉพาะรายบคุคล

                                                       
3 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 4.
4 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493, มาตรา 4.
5 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508, มาตรา 7.
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เหลานี ้แมจะมสัีญชาตไิทย แตกม็ไิดมคีวามจงรกัภกัดตีอประเทศไทย เพือ่ปองกนัและรกัษาความมัน่คง
ของชาติ สมควรมิใหบุคคลดังกลาว มีหรือไดสัญชาติไทยอีกตอไป

ดังนั้นบุคคลที่ถูกเพิกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337     
ดังกลาว ไดแก บุตรของบุคคลอพยพ เชน บุตรของจีนฮอทางภาคเหนือ บุตรของคนตางดาวที่เขามา
เปนการชั่วคราว บุตรของคนตางดาวซึ่งเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต        
(คนหลบหนีเขาเมือง) เปนตน

โดยสรุปแลวคํ าวา “คนตางดาว” จึงหมายถึง บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย ซ่ึงก็คือ 
ผูที่มิไดเกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาก็มิไดมีสัญชาติไทย หรือผูที่เกิดในประเทศไทย     
แตมีบิดาหรือมารดาทํ างานในตํ าแหนงหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทน
ทางการทตู หวัหนาคณะผูแทนทางกงสุล หรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางกงสุล ตํ าแหนงพนักงาน
หรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศหรือบิดาหรือมารดาเปนผูติดตามบุคคลดังกลาว

นอกจากนี ้ “คนตางดาว” ยงัหมายถงึบคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยแตไดถูกเพกิถอน
สัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ซึงไดแก บุตรของผูอพยพ บุตรของคนตางดาวที่เขามา
เปนการชั่วคราว บุตรของคนตางดาวซึ่งเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต ฯลฯ

สํ าหรบัความหมายของ “แรงงานอพยพ” นัน้ ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน
พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคํ าดังกลาวไวดังนี้ คือ

“แรงงาน” หมายถึง ประชากรในวัยทํ างาน ไมรวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต    
นกัเรยีน นักศึกษา แมบาน นักบวช ทหาร ผูตองขัง และผูประกอบกิจการ เพื่อหากํ าไรความสามารถ
ในการท ํางานเพือ่ประโยชนในทางเศรษฐกจิ กจิการทีค่นงานท ําในการผลติเศรษฐกจิทรพัยผูใชแรงงาน6

“อพยพ” หมายถึง ยายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยูอีกถ่ินหนึ่งยกพวกยายถ่ิน
เดิมไป7

ดังนี้ ค ําวา “แรงงานอพยพ” จึงหมายถึงผูที่อยูในวัยทํ างานซึ่งอพยพจากถิ่นหนึ่ง
ไปทํ างานยังอีกถ่ินหนึ่ง

จากการพิจารณาความหมายตางๆ ขางตนจึงอาจกลาวไดวา “แรงงานตางดาว”   
หมายถึง ผูซ่ึงอยูในวัยทํ างานซึ่งมีถ่ินฐานอยูในอีกประเทศหนึ่ง แตไดมาทํ างานใชแรงงานอยูใน  
อีกประเทศหนึ่ง

                                                       
6 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.
7 แหลงเดิม.
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“แรงงานตางดาวทีอ่พยพเขามาท ํางานในประเทศไทย” หมายถึง ผูซ่ึงอยูในวยัท ํางาน
ไมมสัีญชาติไทย และมีถ่ินฐานอยูในประเทศอื่น แตไดเขามาทํ างานใชแรงงานอยูในประเทศไทย

2.1.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับแรงงานอพยพ
การอพยพแรงงานเพื่อไปทํ างานยังที่ตางๆ นั้น ผูอพยพจะมีสาเหตุในการอพยพ

ทีแ่ตกตางกนัออกไป บางกอ็พยพเพือ่หลบหนภียัจากธรรมชาต ิบางกอ็พยพเพือ่หลบหนภียัทางการเมอืง
ซ่ึงเปาหมายในการอพยพนั้น สวนใหญจะมีเปาหมายเพื่อแสวงหาสิ่งตอบสนองรางกาย และส่ิงที่
เปนความตองการของมนุษย ซ่ึงส่ิงที่เปนความตองการของมนุษยนั้น A.H Maslow8 ไดเสนอทฤษฎี
ทีว่าดวยความตองการของมนุษยซ่ึงแบงออกเปน 2 ระดับคือ

ระดบัแรก ความตองการขัน้พืน้ฐาน ไดแก ความตองการทางรางกายและการด ํารงชวีติ
ตวัอยาง เชน ความตองการมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง มีอาหารกินอุดมสมบูรณ มียารักษาโรค

ระดบัทีอ่ง ความตองการทางสังคม ไดแก ความตองการใหไดรับการยอมรับจาก
ผูอ่ืนในสังคมและความสํ าเร็จที่เหนือกวาภาวะปกติ ตัวอยางเชน ความตองการมีช่ือเสียงในสังคม 
ตองการเลื่อนตํ าแหนงในหนาที่การงาน

นอกจากนี้ Maslow ยังไดเสนอแนวคิดทางดานแรงจูงใจเพื่อใหบรรลุผล             
ตามความตองการของมนุษยไว 3 ประการคือ

ประการที่หนึ่ง มนุษยทุกคนมีความตองการเปนสัญชาตญาณ และภาวะความ
ตองการนี้จะคงอยูตลอดเวลา

ประการที่สอง ความตองการโดยที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนเหตุจูงใจ
ตอไป และความตองการที่มีอิทธิพลตอการกระทํ าของมนุษยนั้น จะตองเปนความตองการที่ยังไม
ไดรับการตอบสนอง

ประการที่สาม โดยปกติแลวความตองการของมนุษยจะเริ่มตนจากขั้นพื้นฐาน
ขึน้ไปจนถงึขัน้สงู และอาจจะยอนกลับมาใหมได ถาหากวามนษุยไดสูญเสยีในสิง่ทีเ่คยไดรับมาแลว

จากขอสรุปทางทฤษฎีแรงจูงใจและการเสนอความตองการของมนุษยของ 
Maslow ไดจดัลํ าดับความตองการของมนุษยที่เรียกวา Hierarchy of  Needs ไวดังนี้

- ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs)
- ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย(Safety/Securite Needs)
- ความตองการทางสังคม (Social Needs)

                                                       
8 สุภัท กุขุน. (2539, 23-24 พฤษภาคม). แรงงานไทยในประเทศบรูไน. หนา11.
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- ความตองการไดรับการยกยองจากสมาชิกในสังคม (Esteem Needs)
- ความตองการไดรับผลส ําเรจ็ตามอดุมคตขิองตนเอง (Self Actualization Needs)
นอกจากนี้  Richard Centres9  ยงัไดสนับสนุนแนวคิดตามทฤษฎีลํ าดับขั้นความ

ตองการของ Maslow โดยวเิคราะหเพิม่เตมิวา ความสมัพนัธระหวางอาชพีกบัความตองการของมนษุย    
มคีวามสอดคลองกัน โดยผูที่มีอาชีพหรือการงานในระดับตํ่ ามักจะมีความสนใจในเรื่องความมั่นคง
ของงานและรายไดมากกวาโอกาสของการแสดงออกหรือการมีสวนรวมในองคกร สวนผูที่มีอาชีพ
ในระดบัสงูจะมีความสนใจในเรื่องการมีสวนรวมและการแสดงออกในองคกรมากกวา

จากแนวคดิและทฤษฎีดังกลาว จะเห็นไดวา ถามนุษยไดรับการตอบสนองความ
ตองการบางอยางที่พึงพอใจ ก็จะทํ าใหมีแรงจูงใจที่จะทํ างาน ซ่ึง Frederick Herzberg ไดแบงแยก
ปจจัยดังกลาวออกเปน 2 ชนิด คือ

ปจจัยแรก คือ ปจจยัสนองตอบทางรางกาย (Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัย
ทีไ่มเกีย่วของกบังานทีท่ ําโดยตรง เชน คาจาง คาตอบแทน สวสัดกิาร สภาพการท ํางาน การบรหิารงาน
หรือความสัมพันธในองคการ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหคนรูสึกอยากทํ างาน

ปจจัยที่สอง คือ ปจจยัจงูใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
งานทีท่ ํา และความพงึพอใจกบังานทีไ่ดรับมอบหมาย ในทีน่ีอ้าจไดแกลักษณะของงานทีท่ ํา ความส ําเรจ็
ของงาน ช่ือเสียงขององคกร ความกาวหนาในหนาที่การงาน  เปนตน

จากแนวความคดิทางทฤษฎ ี สามารถน ํามาปรบัใชกบัสาเหตขุองการอพยพแรงงาน
ไดวาผูอพยพแรงงานทีอ่พยพไปท ํางานยงัตางถิน่นัน้ กลุมของผูใชแรงงานทีเ่ดนิทางออกไปหางานท ํา
ยงัตางประเทศนั้นตางก็มีเปาหมายเพื่อแสวงหาสิ่งตอบสนองทางรางกาย ทั้งในฐานะปจเจกชนและ
ผูรับผิดชอบตอครอบครัว โดยมีองคประกอบที่แวดลอมตนเองเปนเครื่องสนับสนุนการตัดสินใจ 
นอกจากนัน้การอพยพแรงงานของกลุมทีม่ฐีานะอาชพีตํ ่ามกัจะมเีปาหมายของการท ํางานในระยะสัน้
เทานั้น

                                                       
9 สุภัท กุขุน. แหลงเดิม. หนา 11.
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นอกจากนี ้ การอพยพแรงงานยังมีปจจัยหลักอีก 2 ประการ จากการศึกษาของ 
C.W.Stahl10  คือ

ปจจัยแรก การอพยพของแรงงานระดับลาง ไดแก แรงงานไรฝมือและกึ่งฝมือ 
จะเปนการอพยพของแรงงานจากประเทศที่ยากจนกวาไปสูประเทศที่ร่ํ ารวยกวา หรือประเทศที่มี
การพฒันาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติมาก

ปจจัยที่สอง การอพยพของแรงงานระดับสูง มีทั้งการอพยพแรงงานจากประเทศ
ผูสงออกทนุและประเทศผูสงออกแรงงาน ทัง้นีก้ารอพยพของแรงงานระดบัดงักลาวมคีวามผกูพนักนั
ระหวางการลงทนุและการใหความชวยเหลือจากแหลงเงนิทนุภายนอกประเทศ ซ่ึงการอพยพแรงงาน
แบบนีอ้าจเรยีกวาเปนการอพยพการลงทนุควบคูกบัแรงงานมฝีมอื หรือผูบริหารเงนิทนุและเทคโนโลยี

การอพยพแรงงานทั้ง 2 กลุมดังกลาว นับวาเปนองคประกอบพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกจิในยคุปจจบุนั กลาวคอื หากประเทศใดมกี ําลังแรงงานเกนิกวาความตองการภายในประเทศ 
แรงงานสวนเกินก็จํ าเปนตองถูกระบายออกไปแสวงหางานทํ านอกประเทศ ในขณะเดียวกัน 
ประเทศทีม่กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอยางรวดเรว็ สงผลกระทบใหมกีารเปลีย่นแปลงทางดานโครงสราง
การจางแรงงานและคานยิมของผูใชแรงงานภายในประเทศ เชน แรงงานในภาคการเกษตร การประมง
เปลี่ยนไปทํ างานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ดังนี้ประเทศดังกลาวก็จํ าเปนตองรับแรงงาน
จากตางประเทศเพื่อเขามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงนั่นเอง

ปจจัยที่เปนตัวกระตุนใหมีการอพยพแรงงานนั้น นอกจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตนทาง และประเทศผูรับดังกลาวแลว ความสัมพันธระหวางประเทศตนทางและประเทศ           
ผูรับไมเพียงแตจะเกี่ยวของกันในฐานะรัฐตอรัฐเทานั้น ส่ิงที่มีความสัมพันธกันอยางสํ าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การยอมรับจากประชาชนของทั้งสองประเทศ คือ ในสวนของตัวแรงงานเอง               
มคีวามเชือ่ม่ันวาจะสามารถอยูในสงัคมของประเทศนัน้ไดในระหวางทีเ่ขาไปท ํางาน ในขณะเดยีวกนั
ประชาชนของประเทศผูรับก็มั่นใจวาจะไมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับผลกระทบจากแรงงาน
ตางดาวที่เขามาอาศัยอยูในประเทศของตนเอง11 ดวยเหตุที่วากลุมชนผูใชแรงงานที่กระจายอยูทั่วไป
ในประเทศผูรับจะตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของในวิถีชีวิตของผูคน และสงผลกระทบตอความรูสึก   
นกึคดิตลอดจนทศันคตขิองประชาชนในประเทศผูรับดวย อาจกลาวโดยรวมไดวา การอพยพแรงงาน

                                                       
10 C.W.Stahl. (1994). Souty-North Migration in the Asia-Pacific Region ZAustra lia:

Department of Economics. p. 13.
11 สุดาศิริ เฮงพูลธนา. (2530). คํ าบรรยายกฎหมายแรงงาน. หนา 20.
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เปนจุดเริ่มตนของการถายทอด และผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชนตางเชื้อชาติ รวมทั้งเกิด
วฒันธรรมใหมในกลุมของผูที่อยูรวมกันดวย

จากแนวคิดทฤษฎีในเรื่องดังกลาว จะเห็นไดวาสาเหตุที่แรงงานตางดาวอพยพ
เขามาท ํางานในประเทศไทยนัน้ มผีลมาจากปญหาทางดานเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงในสงัคมชมุชน
โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดํ ารงชีวิตใหสูงขึ้น จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การคุมครองแรงงานตางดาว เพือ่ใหไดรับในสิง่ทีเ่ปนพืน้ฐานความตองการของมนษุยตามหลกัทฤษฎี
ไดกลาวขางตน

2.1.3 ความเปนมา สาเหตุของแรงงานตางดาวที่อพยพเขามาทํ างานในประเทศไทย
สํ าหรับประเทศไทยนี้ไดปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรวามีแรงงานตางดาว

เขามาอาศัยอยูเปนเวลานาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยหลายอยางที่เปนสาเหตุจูงใจ          
ใหแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํ างานในประเทศไทย

2.1.3.1 ความเปนมาของแรงงานตางดาวที่อพยพเขามาทํ างานในประเทศไทย
ประเทศไทยไดปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรวามีแรงงานตางดาว

เขามาอาศัยอยู  เปนเวลานาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากประเทศไทยมีโครงสรางทางดานการเมือง                      
และเศรษฐกจิทีอํ่ านวยใหคนตางดาว ไดเขามาอาศยัและประกอบอาชพีไดอยางอสิระ ดงัทีป่ระวตัศิาสตร
เคยบนัทกึไววาประเทศไทยไดถือหลักแหงการแสดงอัธยาศัยไมตรีตอคนตางดาวที่มาอยู ซ่ึงมีหลาย
ประเทศ เชน แขก ขอม ลาว พมา จีน มอญ ญวนอังกฤษ แดนมารก ฝร่ังเศส สเปน ฯลฯ คนตางดาว
บางประเทศเขามาอาศัยอยู  เปนเวลานานจนสามารถโอนสัญชาติไทยไดในระยะเวลาตอมา                     
ที่สามารถเห็นไดชัดเจนไดแก ชาวจีน ซ่ึงไดเขามามีบทบาทตอการคาและเศรษฐกิจของไทย                    
มาจนถึงปจจุบันนี้ บางประเทศการเขามาเปนไปในลักษณะที่ขาดตอน เชน อังกฤษ ฝร่ังเศส 
เดนมารก ซ่ึงเคยเขามามีบทบาทการคาในสมัยพระนารายณมหาราช แตไดขาดตอนไปจนกระทั่ง
เขามาอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา บางประเทศเขามามีบทบาทมากแตก็ไดลดลงโดยลํ าดับ
จนกลายเปนประเทศทีม่สัีมพนัธทางการคากนัในลกัษณะธรรมดา เชน ฮอลันดา โปรตเุกส และบางชนชาติ
เพิง่เขามาติดตอกับประเทศไทยจากป พ.ศ. 239912 ซ่ึงเปนปที่ประเทศไทยเริ่มทํ าสนธิสัญญาเบาริ่ง
กับประเทศอังกฤษเปนตนมา และไดเขามามีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจในประเทศไทยจนกระทั่ง  

                                                       
12 ทวีป ปนมณี. เลมเดิม. หนา 22.
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ถึงปจจบุัน  ประเทศเหลานี้ ไดแก สหรัฐอเมริกา สวีเดน รัสเซีย เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรเลีย ฮังการี 
ญีปุ่นและไตหวัน

บทบาทการเขามาของคนตางดาวในระยะแรกๆ สวนใหญจะยังไมมี 
บทบาทมากนกัเพราะรฐับาลไทยเปนผูผูกขาดทางการคา แตภายหลังจากทีไ่ทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิ
เปนตนมา คนตางดาวไดเขามามบีทบาทดานการลงทนุเพิม่ขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากโครงสรางทางเศรษฐกจิ
และสงัคมของไทยในสมัยที่เร่ิมมีการพัฒนา ยังคงอยูในสภาพที่ ขาดแคลนทุน เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรมนษุยทีจ่ะสนองตอแผนพฒันาเศรษฐกจิดงักลาว จงึจ ําเปนตองพึง่ปจจยัเหลานีจ้ากตางประเทศ
โดยรัฐบาลไดออกมาตรการจงูใจตางๆ เพือ่ใหตางประเทศเขามาลงทนุเพิม่ขึน้ ทัง้ในรปูของการถอืหุน
และบริษัทลงทุนขามชาติ ทํ าใหชาวตางชาติไดเขามามีบทบาทดานการผลิตการคาและการลงทุน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเอง

สํ าหรับประเทศไทยคนตางดาวกับเศรษฐกิจของประเทศเปนของคูกันมี
ทัง้คณุคอืผลด ีและมทีัง้โทษคอืผลเสยี ผลดกีค็อืคนไทยเราขาดความรูในเรือ่งการคา ชางฝมอื ชางเทคนคิ
ผูชํ านาญดานอุตสาหกรรมและเงินอยู เปนอันมากจึงตองอาศัยคนตางดาวใหเขามาชวยเหลือ           
สวนผลเสยีนั้นคือจะทํ าใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน คนตางดาวนั้นเขามาแยงอาชีพของคนไทย
และยงัเปนการยอมใหคนตางดาวเขามากอบโกยทรพัยสินเงนิทองกลบัไปประเทศเดมิของคนตางดาว   
อีกดวย ยิง่กวานั้นคนตางดาวที่อพยพเขามา อาจเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยไมสมบูรณหรือเปนผูมีนิสัย 
จติใจไมด ีเปนอาชญากร ซ่ึงอาจจะกอใหเกดิปญหาสงัคมและปญหาอาชญากรรมตามมา เมือ่การอพยพ
ของคนตางดาวไดกอใหเกดิผลเสยีหายมากมายหลายประการเชนนี ้  ประเทศตางๆ รวมทัง้ประเทศไทย
จึงไดวางกฎขอบังคับเกี่ยวกับการอพยพของคนตางดาวเขาประเทศไวเขมงวดกวาในสมัยกอนเปน
อันมาก แตในกรณีบุคคลเดินทางเขามาเปนการชั่วคราวเพื่อการศึกษา ทองเที่ยวพักผอน ซ่ึงทํ าให
ประเทศนั้นไดรับประโยชนหรือไดเงินทองหลั่งไหลเขาประเทศของตนแลว ก็จะมีการสนับสนุน
กนัอยางเต็มที่

จะเหน็ไดวาคนตางดาวนั้น เมื่อเขามาในประเทศไทยไมวาจะเปนตั้งแต
อดตีจนถงึปจจุบัน จะเปนการเขามาเพื่อทํ ามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงพอจะการอพยพเขามาของคนตางดาว
ในประเทศไทยได 2 สมัย คือ สมัยโบราณ และสมัยปจจุบัน ไดดังนี้
 1) สมัยโบราณ

ในสมัยโบราณประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู ไมมากนัก                
เมือ่เปรยีบเทียบกับพื้นที่ ซ่ึงตามหลักฐานตามประวัติศาสตรปรากฏวาประเทศไทยเราไดใชวิธีจูงใจ
ใหคนตางดาวเขาเมอืงเพือ่ประโยชนแกเศรษฐกจิมาตัง้แตเร่ิมตัง้ประเทศในสมยัสุโขทยั โดยปรากฏวา
มคีนตางดาวหลายเชือ้ชาตมิคีวามเกีย่วพนักบัเศรษฐกจิของไทย แตความสมัพนัธระหวางไทยกบัจนี  
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โดยเฉพาะในดานเศรษฐกจิด ําเนนิมาโดยมขิาดสาย คนตางดาวชาวจนีเปนก ําลังทีสํ่ าคญัของชาวไทย 
ในทางเศรษฐกิจเปนอยางมากจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีคนตางดาวเขามาตั้งภูมิลํ าเนาอยูหลาย         
เชือ้ชาติ เชน ชาวตุรกี เปอรเซีย อินเดีย แขก มัวร โปรตุเกส ฮอลันดา ฝร่ังเศส อังกฤษ และชาวจีน 
ในตอนตนของกรงุรัตนโกสนิทรกย็งัคงมกีารตดิตอกบัคนตางดาวในหลายๆ ประเทศ โดยมกีารลงนาม
ในสญัญาการคากับประเทศอังกฤษเปนชาติแรกในป พ.ศ. 2399 แลวตามดวยอีกหลายๆ ประเทศ          
ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เดนมารก โปรตุเกส ฮอลันดา และเยอรมัน โดยเฉพาะชาวจีน               
นอกจากจะคอยๆ ครอบคลุมเศรษฐกิจไทยแลวยังดํ ารงตํ าแหนงสํ าคัญๆ ในทางราชการอีกดวย          
จากเหตดุงักลาว ท ําใหชาวจนีมคีวามใกลชิดกบัคนไทยมากประกอบกบัทางรฐัมนีโยบายผสมกลมกลนื
ระหวางคนไทยและคนจีน จนทํ าใหคนจีนกลายเปนคนไทยในที่สุด

นับแตไดมีการลงนามในสัญญาการคากับนานาประเทศมาจน           
ถึงปจจุบันนี้เปนเวลากวารอยปแลว ประเทศไทยไดมีการพัฒนาทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และการพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางที่ทหารของสหรัฐอเมริกาไดเขามาอาศัยอยู                     
ในประเทศไทยเพื่อเปนฐานทัพตอสูกับคอมมิวนิสตในเวียดนาม เศรษฐกิจของไทยไดเจริญเติบโต
กาวหนาขึน้อยางมากมาย การไปมาระหวางประเทศกเ็พิม่มากขึน้จากสถติขิองส ํานกังานตรวจคนเขาเมอืง
กรมต ํารวจป พ.ศ. 2506 ปรากฏวาชาวอเมริกันเขาออกประเทศไทยมากเปนอันดับ 1 ชาวมาเลเซีย
อันดบั 2 ชาวญ่ีปุนอนัดบั 3  ชาวอังกฤษอนัดบั 4  ชาวออสเตรเลยีอันดบั 5  และชาวเยอรมนัอันดบั 6
จากหลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตรดังกลาวนี้ จึงอาจกลาวไดวา คนตางดาวไดมีสวนทํ าให
เศรษฐกิจของไทยเจริญกาวหนาไปเปนอันมาก

จะเหน็ไดวา ในอดีตคนตางดาวมีบทบาทเปนอยางมากตอเศรษฐกิจ
การคาของประเทศไทย คนตางดาวจะเขามาประเทศไทยโดยลักษณะทํ าการติดตอคาขายหรือเปน
เจาของกิจการ ไมไดเขามาในลักษณะเปนลูกจางหรือรับจางแรงงาน เนื่องจากภาพรวมของตลาด
แรงงานไทยในอดีต มีแรงงานจํ านวนมากเกินความตองการของตลาดแรงงานจนทํ าใหเกิดปญหา          
มีผูวางงานในอัตราที่สูง ทั้งที่เปนเพราะโครงสรางของประชากรไทย ในอดีตมีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรในสัดสวนที่สูง มีกํ าลังแรงงานใหมมาก ทํ าใหตลาดแรงงานอุตสาหกรรมและบริการ           
ยังไมสามารถรองรับแรงงานใหมไดในจํ านวนที่เพียงพอ จึงเปนผลใหมีการวางงานของแรงงาน           
อยูโดยทัว่ไป ดังนั้นแรงงานตางดาวจึงไมมีความจํ าเปนนักสํ าหรับตลาดแรงงานในสมัยโบราณ

2) สมัยปจจุบัน
ในชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทาง        

อุตสาหกรรม มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร โดยมีการนํ าวิทยาการสมัยใหม
เขามาใช ทํ าใหระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความเปนอยูเปลี่ยนแปลงไป มีการติดตอธุรกิจ

DPU



15

การคากบัตางประเทศ มกีารลงทนุกบัตางประเทศ และรัฐบาลมโีครงการสงเสรมิการลงทนุอตุสาหกรรม
การสงออกและการทองเที่ยว ทํ าใหคนตางดาวเขามาในประเทศไทยมากขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย             
ทีต่างกันไป เชน การเขามาทองเที่ยว การเขามาติดตอธุรกิจการคา การเขามาลงทุน การเขามาสอน
และแนะน ําเทคโนโลยสีมยัใหม การเขามาเพือ่ตดิตอเพิม่สัมพนัธไมตรรีะหวางประเทศและการเขามา
เพื่อประกอบอาชีพ เปนตน

ภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในชวงป พ.ศ. 2535 – 2540 อัตรา
การวางงานไดลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากความสํ าเร็จในการลดอัตราการเพิ่มของประชากร   
ในชวง 20 ป ที่ผานมา ทํ าใหมีกํ าลังแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานในแตละปมีจํ านวนลดลง 
ประกอบกับผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดมีการเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องในอัตราที่สูง          
จึงเปนผลใหตลาดแรงงานของไทยอยูในภาวะตึงตัวขาดแคลนแรงงานเปนอยางมาก แตหลังจากป 
พ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดประสบกบัสภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิ ท ําใหมผูีวางงานเพิม่ขึน้
เปนจ ํานวนมาก แตอยางไรกต็าม ปญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชพีกย็งัมอียูอยางตอเนือ่ง
เนือ่งจากคนไทยไมนิยมทํ างานที่ตรากตรํ าและสกปรก ลํ าบาก และเสี่ยงอันตราย

2.1.3.2 สาเหตขุองการอพยพแรงงานตางดาวเขามาทํ างานในประเทศไทย
สาเหตขุองการอพยพเขามาของแรงงานตางดาว มทีัง้ทีเ่ปนปจจยัผลักดนั

และปจจัยดึงดูด  กลาวคือ
1) ปจจัยผลักดัน ไดแก สภาพเศรษฐกิจในประเทศของผูอพยพ              

ไมเอือ้อํ านวยตอการท ํางาน ท ําใหรายไดไมเพยีงพอตอการด ํารงชพี เกดิปญหาความยากจน อดอยาก      
เกดิภาวะแรงงานลนเกนิ เนือ่งจากระดบัภาวะเจรญิพนัธุคอนขางสงู หรือประเทศเกดิสงคราม มกีารสูรบ
ภายในประเทศของผูอพยพ ปญหาการปกครองที่ไมเปนประชาธิปไตยทํ าใหประชาชนไมมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งประเทศของผูอพยพนั้นไมมีมาตรฐานการควบคุมการออก                   
นอกประเทศ ท ําใหการอพยพออกนอกประเทศทํ าไดงายขึ้น

2) ปจจัยดงึดดู ไดแก สภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยไดมกีารเจรญิเตบิโต
ขึน้อยางรวดเรว็ กอใหเกดิโอกาสในการท ํางานและแสวงหารายไดมากมาย เปนปจจยัดงึดดูใหแรงงาน
จากประเทศเพือ่นบานซึง่มรีะดบัความเจรญิตํ ่ากวาและไมมชีองทางในการแสวงหารายได เขามา ท ํามาหากนิ
ทั้งคาจางในประเทศไทยก็สูงกวาที่ไดรับในประเทศของตน และการที่คนไทยเองไมนิยมทํ าอาชีพ
บางอยาง เชน การประมง กรีดยาง ทํ าเหมืองแรหลุมถาน เนื่องจากเปนงานที่หนักและสกปรก             
ซ่ึงแรงงานตางดาวเหลานี้ไดเขามาทํ างานในประเทศไทยแลว ก็มักจะมีการชักจูงญาติพี่นอง            
หรือเพื่อนของตนใหเขามาทํ างานดวย นอกจากนั้นการเขาออกตามแนวชายแดนกระทํ าไดงาย 
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เพราะชองทางเขาออกมมีาก ท ําใหเจาหนาทีข่องรฐัควบคมุดแูลไมทัว่ถึง และการด ําเนนิการของเจาหนาที่
ไมคอยเครงครัดนัก อีกทั้งเจาหนาที่ของรัฐบางคนเปนนายหนาหาแรงงานคนตางดาวใหกับนายจาง
ในประเทศไทย และจากการที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางของความเจริญเติบโต จึงเปนปจจัยดึงดูด
ใหแรงงานตางดาวอพยพเขามาจากประเทศขางเคียงเปนจํ านวนมาก

2.2  แนวคดิของการคุมครองแรงงาน

2.2.1 แนวคิดและหลักทฤษฎีท่ีกอใหเกิดการคุมครองแรงงาน
การทีสั่งคมมกีารพฒันาโดยไมหยดุนิง่อยูกบัทีน่ัน้ สวนหนึง่จะเกดิจากความตองการ

เพือ่ตอบสนองการด ํารงชพีของตนตามแตวาสงัคมขณะนัน้จะมคีวามตองการขัน้พืน้ฐาน ในการด ํารงชพี
มากนอยเพียงใดเมื่อมนุษยไดรับความตอบสนองความตองการของตน แลวส่ิงที่ตามมา คือ      
ความตองการความมัน่คงทีจ่ะไดรับตอบสนองในสิง่ดงักลาวเปนการถาวรและมัน่คงตลอดระยะเวลา
ที่ตนมีชีวิตอยู รวมทั้งหากตนสิ้นชีวิตแลวก็ประสงคที่จะใหความมั่นคงที่ตนไดรับนั้นตกทอด      
ถึงบคุคลในครอบครวัของตน เพราะเมือ่บคุคลในสงัคมนัน้มคีวามมัน่คงในชวีติยอมสงผลใหสังคมนัน้
เกดิความสงบสุขและมั่นคงไปดวย

ดังนั้นแนวคิดและหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตองการของมนุษย ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมซึ่งถือวาเปนหลักเบื้องตนและเปนสวนหนึ่งของบอเกิด  
การคุมครองและสวสัดกิารดานแรงงาน เนือ่งจากคาแรงหรอืสินจางทีผู่ใชแรงงานไดรับถือเปนเพยีง
ปจจยัพืน้ฐานทีต่อบสนองความตองการในเบือ้งตนของมนษุยเทานัน้ แตหาไดเพยีงพอตอการครองชพี
ของผูใชแรงงานไม ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะศึกษาถึงแนวคิดและหลักทฤษฎีดังกลาวโดยละเอียดกอน  
กลาวคือ

2.2.1.1 ทฤษฎีความตองการของมนุษย13

ความตองการของมนุษยถือวา เปนปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหมนุษยตองดิ้นรน
ตอสูเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการทั้งนี้เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของตน โดยในความ
ตองการอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการปรุงแตงของมนุษยเองก็ได ซ่ึงความตองการ          
เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและใชแทนแรงผลักดันใหเกิดการกระทํ า เกิดการเรียนรู ความตองการนี้           

                                                       
13 วิชัย แหวนเพชร. (2543). มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม. หนา 29-49.
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ในบางครั้งจะถูกกระตุนโดยตรงจากกระบวนการของสิ่งบางสิ่งภายในรางกาย แตบอยครั้งเกิดขึ้น
จากแรงกดดนัของสงัคมแวดลอมภายนอก  ความตองการนีบ้างครัง้กจ็ะมพีลังบางครัง้กจ็ะออนแรงลง

นอกจากความตองการความทะเยอทะยานอยากโดยธรรมชาตขิองแตละคน
กเ็ปนสิง่หนึง่ทีท่ ําใหมนษุยเปนสิง่ทีอ่ยูเหนอืสัตวอ่ืนๆ โดยความทะเยอทะยานอยากของมนษุยนีจ้ะเพิม่
ทวีขึ้นเรื่อยๆ โดยไมมีขอจํ ากัดถือเปนสิ่งที่ดีสรางความเจริญกวาหนาแกสังคมที่ตนอยู โดยความ
ทะเยอทะยานอยากนัน้  ตองเปนความทะเยอทะยานอยากทีอ่ยูบนพืน้ฐานของ “คณุภาพ”  ซ่ึงหมายความวา  
มนษุยไมใชมเีพยีงแตความทะเยอทะยานอยากดนัไมจ ํากดัเพยีงอยางเดยีว  หากจ ําเปนตองพฒันารปูแบบ
ความตองการดวยการพฒันา โดยยกระดบัคณุภาพความทะเยอทะยานอยาก จากความปรารถนาทางวตัถุ
และความปรารถนาทีจ่ะมใีหมากกวากวาผูอ่ืน ไปสูความปรารถนาดานจริยธรรม สติปญญา และ    
ความประณีตงดงาม  ซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญควบคูกันไป “ปริมาณ”  ของความทะเยอทะยานอยากดวย

ดังนั้นแนวความคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาความตองการ
ของมนษุยเปนส่ิงทีเ่กดิจากแรงผลกัดนัภายในรางกายตามธรรมชาตขิองมนษุย และเกดิจากแรงจงูใจตางๆ  
รวมทัง้แรงผลกัดนัภายนอกทีอ่ยูรอบๆ ตวัมนษุย หรือสังคมทีม่นษุยอาศยัอยู โดยเนนการตอบสนอง
ความตองการและมีหลักในการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุขสรางสรรสัมพันธภาพ
ที่ดีในหมูมนุษยดวยกัน ดวยเหตุจากความตองการของมนุษยในสังคมดังกลาวทํ าใหมีการกํ าหนด
กฎเกณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ซ่ึงการคุมครองแรงงานและการจัดสวัสดิการ 
ดานแรงงานนอกระบบก็ถือเปนสิ่งหนึ่ง

 2.2.1.2 ทฤษฎีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นอกจากแนวคดิเกีย่วกบัความตองการของมนุษยตามที่กลาวขางตนแลว  

แนวคดิเกีย่วกบัความมัน่คงทางเศรษฐกจิ กถื็อเปนปจจยัหนึง่ทีก่อใหเกดิความจ ําเปนในการคุมครอง    
แรงงานและการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเมื่อมนุษยไดรับการตอบสนอง    
ตอส่ิงทีต่นตองการแลวปจจยัตอไปทีม่นษุยจะค ํานงึ คอื ความมัน่คงตอส่ิงทีต่นไดรับการตอบสนองนัน้  
และความมัน่คงจะเกดิขึน้ไดตอเมือ่  บคุคลนัน้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ  ซ่ึงหมายความถงึ  การรูสึก
ของการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีของบุคคลแตละคน ซ่ึงจะสอดคลองกับการที่เขามีความพอใจตอ      
ความตอบสนองความจํ าเปนและความตองการในตัว14 และยังหมายรวมถึงความสุขสมบูรณ ทั้งใน
ดานความเปนอยูและในดานจิตใจ อันเปนผลมาจากการที่เขาไดรับการตอบสนองตอความตองการ
หรือความจํ าเปนสํ าหรับตนเองและครอบครัว ทํ าใหบุคคลนั้นเกิดความกลัว ความกังวล หรือ    

                                                       
14 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต. (2535). ระบบความมั่นคงทางสังคม. หนา 6.
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ความเดอืดรอนทางกายภาพในการด ํารงชวีติสํ าหรับตวัเขา และครอบครวัสํ าหรับผูนัน้ทัง้ในปจจบุนั
และอนาคต แตปจจัยที่จะกอใหเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจสํ าหรับผูนั้น รวมทั้งมาตรการ      
ในการสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิมปีจจยัในหลายกรณทีัง้ทีเ่กดิจากบคุคลเหลานัน้เอง และทีเ่กดิจาก
ส่ิงแวดลอม  และปจจัยอ่ืนที่ไมอาจคาดการณไวลวงหนา

ดังนั้น การสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองดานแรงงานใหแก            
แรงงานนอกระบบกถื็อวา เปนปจจยัหนึง่ของการสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิใหแกบคุคลเหลานัน้
นอกเหนือจากคาจางหรือสินจางและยังเปนตัวชวยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหเขาเหลานั้น           
รูสึกวาตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงในการดํ ารงชีพในปจจุบันและอนาคตไดในอีกระดับหนึ่ง

 2.2.1.3 ทฤษฎีความมั่นคงในสังคม
นอกจากความตองการของมนุษย  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามที่กลาว

ขางตนแลว ความมั่นคงทางสังคมก็ถือเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความจํ าเปนในการจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกระบบ เนื่องจากความมั่นคงทางสังคมจัดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกผูใชแรงงาน          
วาจะไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกจิระดบัหนึง่  เมือ่เขาตองประสบการสญูเสยีรายได  การไมมรีายได  
การมรีายจายเกดิขึน้ และการมรีายไดไมเพยีงพอตอการด ํารงชวีติ อันเนือ่งมาจากการเสีย่งภยัทางสงัคม
นอกเหนอืจากความสามารถในการควบคุมและชวยเหลือตนเองในระดับบุคคล15

แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคม
จากความพยายามของมนษุยในการแสวงหาสิง่จ ําเปน และสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในการด ํารงชวีติสํ าหรับตนเอง
และครอบครัว โดยแนวความคิดดังกลาวประกอบดวยแนวความคิดทางการเมือง แนวความคิด
มนษุยกบัการเสีย่งภยั แนวความคดิเกีย่วกบัสทิธแิละความรบัผิดชอบรวมกนัทางสงัคม  ซ่ึงแนวความคดิ
เหลานี้นํ ามาซึ่งวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมเกิดความสงบสุขแกผูใชแรงงาน               
และครอบครัว  ลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานและเปนการจูงใจในการทํ างานมากขึ้น

2.2.2 หลักทฤษฎีเก่ียวกับแรงงานนอกระบบ

2.2.2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐกิจในระบบกับนอกระบบ
เปนทฤษฎีที่พยายามกํ าหนดลักษณะของเศรษฐกิจที่เปนทางการ        

กบัเศรษฐกจิทีไ่มเปนทางการ โดยถือเอาการจางงานเปนตวัก ําหนดโดยเหน็วา “เศรษฐกจินอกระบบ

                                                       
15 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต. แหลงเดิม. หนา 6-7.
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เปนเศรษฐกิจของกลุมที่เปนเจาของกิจการ (Self-employment) สวนเศรษฐกิจในระบบเปน
เศรษฐกิจของกลุมที่รับจางคนอื่น”16 ทํ าใหไมสามารถแยกแยะถึงความแตกตางระหวางคนรับจาง  
ที่อยูในระบบเศรษฐกิจนอกระบบกับคนรับจางที่อยูในระบบเศรษฐกิจในระบบ และคนที่ทํ างาน
สวนตวัวามคีวามแตกตางกันอยางไร  ทั้งที่คนงานดังกลาวไมไดเปนคนงานในกลุมเดียวกัน

2.2.2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลักทวิลักษณ
เปนการกํ าหนดลักษณะของเศรษฐกิจที่เปนทางการกับเศรษฐกิจ            

ที่ไมเปนทางการ โดยเห็นวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของหนวยงานตางๆ เหลานั้นอาจจะเปน        
ในสวนของแรงงานหรอืสถานประกอบการกไ็ด โดยความไมเทาเทยีมระหวางตลาดแรงงานภายในระบบ
กับภายนอกระบบ ภาคเศรษฐกิจปฐมภูมิกับทุติยภูมิ หรือระหวางเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจรอง  
ท ําใหแรงงานถกูแบงออกเปน  2  กลุม  คอื  แรงงานภายในและแรงภายภายนอก โดยเนนถึงแรงงาน  
ในระบบวาเปนแรงงานทีม่คีวามมัน่คงสงูกวาแรงงานนอกระบบ ทัง้นีเ้พราะแรงงานในระบบไดรับสทิธิ์
คุ มครองทางกฎหมายสวนแรงงานนอกระบบมักเปนแรงงานชั่วคราวมีปจจัยเพิ่มลดขนาดตาม
สภาพความตองการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งไมมีความแนนอน17

2.2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับกองทัพสํ ารองแรงงาน
เปนทฤษฎีที่ เห็นวา พัฒนาการของระบบทุนนิยมเปนบอเกิดของ

เศรษฐกจินอกระบบ ท ําใหแรงงานอพยพยายถ่ินทีอ่ยูเขามาสูเมอืงเพือ่หางานท ําในภาคอตุสาหกรรม 
แทนแรงงานภาคเกษตรที่ทํ าอยูเดิม แตแรงงานเหลานั้นบางสวนกลับเปนแรงงานไรฝมือประกอบ
กับในการรับแรงงานเขาสูระบบโรงงาน ไมสามารถรับแรงงานเหลานั้นไดทั้งหมดทํ าใหแรงงาน
เหลานั้นไมสามารถหางานทํ าได แตเพื่อความอยูรอดจึงตองดิ้นรนหาเลียงชีพจากรายไดที่เกิดจาก
การท ํากจิกรรมนอกระบบเปนการชัว่คราว โดยท ําไปพลางกอนในระหวารองานในภาคอตุสาหกรรม  
กจิกรรมดงักลาวจงึเปนทีม่าของแรงงานนอกระบบตามมาดวย  ซ่ึงแรงงานดงักลาวเปนเพยีงแรงงาน
สํ ารองที่รอการเขาสูแรงงานในระบบเทานั้น18

                                                       
16 ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท. (2535). โครงสรางและการเขาถึงเคร่ืองขายเศรษฐกิจนอกระบบในชนบท:

กรณีรับจางเย็บผาสํ าเร็จรูป. หนา 24-25.
17 Bevgsv  Piove. (1980). อางถึงใน นฤมล นิภาพร. (2542). การรับงานไปทํ าที่บานที่ประเทศญี่ปุน.

หนา 25.
18 Chalogphob  Sussagkav. (1982); Rogevs and Williamson. (1982); Lewin. (1985). อางถึงใน                  

ขนิฎฐา  กาญจนรังษีนนท. เลมเดิม. หนา 26-27.
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2.2.2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับบอเกิดนายทุนทองถิ่น
เปนทฤษฎีเห็นวาเศรษฐกิจนอกระบบเกิดการการพัฒนาการของผูผลิต

หรือพอคารายยอย  เพื่อตอบสนองแรงงานในทองถ่ินหรือในเมืองและตลาดในถองถ่ินนั้นๆ  ตอมา
ผูผลิตหรือพอคารายยอยนั้นไดวัฒนาการจนเปนผูประกอบการในระบบนั้นขึ้นมาเอง สวนบางราย
ยงัเปนผูผลิตหรือพอคารายยอยที่อยูนอกระบบอยูเชนเดิม

2.2.2.5 ทฤษฎีเก่ียวกับระบบทุนนิยม
เปนทฤษฎีเห็นวาเศรษฐกิจนอกระบบเกิดจาการกระทํ าโดยจงใจ           

ของเศรษฐกิจในระบบ ไมไดเกิดจากการดิ้นรนเพื่อความอยูรอดหรือเพื่อการเลี้ยงชีพของแรงงาน         
ที่วางงาน เนื่องจากโดยธรรมชาติของการผลิตหรือบริการแบบทุนนิยมจะมุงใหมีตนทุนที่ตํ่ าสุด   
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการแขงขันทางการคาเพื่อใหมีกํ าไรสูงสุด ดังนั้น หากสามารถลดตนทุน       
ในการผลติและบรกิารไดมากเทาไร ยอมสงผลใหการแขงขนัทางการคาและก ําไรสงูสดุ  ไดมากเทานัน้  
ดวยเหตุนี้จึงเปนตัวกระตุนใหนายจางหันไปใชแรงงานนอกระบบเสียเองเพื่อใหสินคาที่ผลิต            
และสงออกมีตนทุนคาแรงงานที่ถูก และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นไดมากขึ้นในตลาดโลก   
เชน สหรัฐอเมริกา และสเปน อุตสาหกรรมบางแหงเปลี่ยนตัวเองเปนนอกระบบแทน เนื่องจาก    
ไมสามารถแขงขันกับสินคานํ าเขาจากประเทศโลกที่กํ าลังพัฒนาที่มีราคาถูกกวาได19

2.3  รูปแบบของแรงงานตางดาว

แรงงานตางดาวที่อพยพเขามาทํ างานในประเทศไทย แบงรูปแบบไดเปน 2 ประเภท
ใหญ คือ

2.3.1 แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
2.3.2 แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

                                                       
19 J. Friedman and Alonso. (1975). pp. 333-342; Hackenberg. (1980). p. 400; A. Portes and J. Watton.

(1981). pp. 84-85;  Bromley and Gerry. (1979); Flora and Flora. (1987), p. 106; Brvousco. (1982). p. 32; Sabel.
(1982); Portes, Castell and Benton. (1989). pp. 27-28; Wald inger. (1985); Ybara. (1989).
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2.3.1 แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย คอื แรงงานตางดาวที่เขามา
ในประเทศไทยโดยถูกตองตามประราชบัญญัติเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดแกแรงงานตางดาว             
ดังตอไปนี้

2.3.1.1 คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํ างานประเภทตลอดชีพ ไดแกคนตางดาว           
ทีเ่ขามาถกูตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงของกองตรวจคนเขาเมอืงกรมต ํารวจ และมใีบอนญุาต
ประกอบอาชพีของกระทรวงแรงงาน ซ่ึงจะไดรับอนญุาตใหประกอบอาชพีตามทีร่ะบเุอาไว และมรีะยะเวลา
ตลอดชพี คนตางดาวประเภทนีจ้ะเขามากอนประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ 322 ลงวนัที ่ 13 ธันวาคม   
พ.ศ. 2515 ซ่ึงมผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2516 โดยทีรั่ฐบาลไดประกาศขึน้มาเพือ่ควบคมุ
คนตางดาวที่กระจายอยูทั่วประเทศและมีอาชีพที่แนนอนอยูแลว มีใบสํ าคัญประจํ าตัวคนคางดาว
และมใีบส ําคญัถ่ินทีอ่ยูถูกตอง ยืน่ขอมใีบอนญุาตประกอบอาชพีไดทกุอาชพีคนละกีอ่าชพีกไ็ด ภายใน
ก ําหนดเวลา 90 วัน ตั้งแตวันที่  14 มีนาคม พ.ศ. 2516 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เพื่อขอมี
ใบอนุญาตตลอดชีพ โดยที่รัฐบาลจะสามารถควบคุมคนตางดาวเหลานั้นและเพื่อมิใหแยงอาชีพ       
คนไทยตอไปในอนาคต ซ่ึงคนตางดาวประเภทนี้สวนใหญเปนคนสัญชาติจีนและอินเดีย และจะมี
จ ํานวนลดลงเรื่อยๆ เพราะในปจจุบันไมมีการออกใบอนุญาตประเภทนี้แลว ซ่ึงในป พ.ศ. 2537          
มจี ํานวนเหลืออยู 122,213 คน และในป พ.ศ. 2539 มีจํ านวนเหลืออยูทั้งส้ิน 121,521 คน20

2.3.1.2 คนตางดาวท่ีไดรับใบอนญุาตท ํางาน ประเภทสงเสรมิการลงทนุ ไดแก          
คนตางดาวทีไ่ดรับใบอนญุาตใหเขามาท ํางานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทนุ 
คนตางดาวประเภทนี้จะเปนแรงงานฝมือที่มีความชํ านาญงานและเขามาทํ างานในตํ าแหนงงาน            
บริหารงานจัดการ วิศวกร และปฏิบัติงานในสาขาที่มีความชํ านาญเฉพาะดาน สวนใหญเปนคน
สัญชาติญี่ปุน รองลงมา คือ จีน และอเมริกาตามลํ าดับ ในป พ.ศ. 2535 มีการอนุญาตใหทํ างานตาม
พระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทนุจ ํานวน 3,579 ราย (มกราคม-พฤศจกิายน) รวมแลวในป พ.ศ. 2537          
มคีนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํ างานประเภทสงเสริมการลงทุน21 จ ํานวน 15,323 คน รวมแลวในป 
พ.ศ. 2539 มีจํ านวนผูไดรับอนุญาตทั้งส้ิน 18,609 คน

                                                       
20 ที่มา: กองงานคนตางดาว (ง). กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม                    

(เอกสารคัดสํ าเนา). (2539).
21 แหลงเดิม.
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2.3.1.3 คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํ างานประเภทชั่วคราว ไดแกคนตางดาว         
ทีไ่ดรับอนญุาตใหเขามาในประเทศไทยเปนการชัว่คราวภายใตกฎหมายอืน่ เชน กฎหมายคนเขาเมอืง  
โดยอาจจะเขามาพรอมกบักจิการทีม่ชีาวตางชาตริวมทนุ แตไมไดรับการสงเสรมิการลงทนุ หรือเขามา
เปนนกัดนตรโีดยมกี ําหนดระยะเวลาตามพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 แรงงาน
ดงักลาวนีส้วนใหญเปนสญัชาตญิีปุ่น เปนแรงงานฝมอืและกึง่ฝมอืทีม่คีวามช ํานาญงาน ซ่ึงการเขามา
ท ํางานของแรงงานประเภทนี ้ จะมปีญหาการขออนญุาตน ําคนตางดาวเขามาท ํางานไมสะดวก เนือ่งจาก
ตดิพระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า  และการพิจารณาอนุญาต
ใหเขามาท ํางานยงัมคีวามเขมงวดมากท ําใหผูลงทนุไมไดรับความสะดวก ในป พ.ศ. 2535 มจี ํานวน       
การอนญุาตใหทํ างาน  6,991  คน  (มกราคม – พฤศจิกายน)  และคงเหลือทํ างานอยูในป  พ.ศ. 2537  
จ ํานวน  34,806  คน  รวมแลวในป  พ.ศ.  2537  มจี ํานวนผูไดรับอนญุาตทัง้ส้ิน  จ ํานวน  44,998  คน22

2.3.2 แรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ แรงงานตางดาวที่เขามาอยูใน
ประเทศไทยโดยฝาฝนพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  ซ่ึงไดแก  คนตางดาวดังตอไปนี้

2.3.2.1 คนตางดาวท่ีเขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย  แตมีใบอนญุาตท ํางานคนตางดาว
ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว  ไดแก  คนตางดาวที่ไมไดอนุญาต
ใหเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายคนเขาเมือง  คือ

1) คนตางดาวทีถู่กเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ซ่ึงไดรับ
การผอนผันใหไปประกอบอาชีพ  ณ  ที่แหงใดแทนการเนรเทศ  หรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ

2) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต ตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร

3) คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทยตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  337  ลงวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  หรือตามกฎหมายอื่น

4) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ  ฉบับที่  337  ลงวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  หรือตามกฎหมายอื่น

                                                       
22 ที่มา :  กองงานคนตางดาว (ง). กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม                    

(เอกสารคัดสํ าเนา). (2539).
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คนตางดาวประเภทนี้สวนใหญไดแก  ชาวญวน  ชาวเขมร  ชาวลาว  
ทีอ่พยพเขามาในเมืองไทย  ซ่ึงกํ าลังรอการสงตัวกลับไปยังประเทศที่สาม  พวกอพยพเหลานี้จะมา
กกับรเิวณไวเฉยๆ  ก็เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ  รัฐบาลจึงพิจารณาวาใครที่มีความประพฤติที่ดี
กค็วรอนญุาตใหออกมาทํ างานไดเปนการชั่วคราวโดยที่กํ าหนดอาชีพใหทํ าไดจํ านวน  27  อาชีพ23  
เชน  งานกรรมกร  และงานรบัจางทัว่ไป  เปนตน  แรงงานตางดาวประเภทนีส้วนใหญมกัไมคอยมปีญหา
เพราะมช่ืีออยูในทะเบยีนประวตั ิ  และมบีตัรประจ ําตวัท่ีทางการออกใหอยูในประเทศไดเปนการชัว่คราว
ในเขตควบคุม  9  จังหวัดชายแดน  มีจํ านวนประมาณ  30,000  คน  ในป  2535  มีจํ านวนอนุญาต
ใหท ํางาน  216  ราย  ในป  2537  คนตางดาวประเภทดงักลาวไดรับอนญุาตใหท ํางานเปนจ ํานวน  7,680  คน  
รวมแลวในป  2539  มีจํ านวนอนุญาตทั้งส้ิน  131,046  ราย24

2.3.2.2 แรงงานตางดาวท่ีลักลอบเขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย หมายถงึ คนตางดาวทีเ่ขามา
ในประเทศไทยโดยไมถูกตองตามกฎหมายของสํ านักงานตรวจคนเขาเมือง กรมตํ ารวจ และไมมีใบ
อนญุาตประกอบอาชพีของกองงานคนตางดาวกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม แรงงานตางดาว
ประเภทนี้จะลักลอบเขาเมืองตามจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะที่จังหวัดระนอง ตาก เชียงราย  
กาญจนบรีุ  สวนใหญเปนแรงงานไรฝมอืชาวพมา  ชาวจนี  ชาวเขมร  และมคีนตางดาวอกีประเภทหนึง่ 
ทีเ่ขามาประเทศไทยโดยถกูตองตามกฎหมาย ซ่ึงจะเขามาโดยบรษิทัหางรานหรอืนายจางรวมมอืชวยเหลือ  
หรือคนตางดาวเหลานั้นมีความตั้งใจที่จะเขามาประกอบอาชีพโดยตรง เมื่อวีซาหมดอายกุไ็มยอม 
ไปตอวซีา  จงึกลายเปนคนเขาเมอืงผิดกฎหมาย  ซ่ึงไดแก  ชาวอินเดยี  ชาวปากสีถาน  เปนตน

2.3.2.3 ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายลักลอบทํ างาน
ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายลักลอบทํ างานของแตละประเทศ            

กจ็ะมปีจจัยตางๆ  ที่คลายคลึงกันแตปญหาใหญๆ  นั้นแยกได  3  ประการ

                                                       
23 “ก ําหนดงานทีใ่หคนตางดาว มาตรา 12 แหงพระราชบญัญติัการท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  ท ําได.”

(2522, 15 พฤษภาคม ). ราชกิจจานุเบกษา. ตอนที่ 81, ฉบับพิเศษ 96.
24 ที่มา :  กองงานคนตางดาว (ง). กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม                    

(เอกสารคัดสํ าเนา). (2539).
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ป ญหาแรก แรงงานต างด าวลักลอบเข า เมืองผิดกฎหมายของ              
แรงงานตางดาวจากประเทศเพือ่นบาน ไมวาจะเปน  พมา  กมัพชูา  ลาว  ลวนแตมปีจจยัผลักดนัจาก
ประเทศแมของคนตางดาว เชน  มีภัยจากการสูรบ ความยากจน ภัยธรรมชาติ  ภัยจากความไมสงบ
ทางการเมอืง  การถกูกดขีร่ะหวางชนเผา  และการไดรับความไมปลอดภยัในชวีติ  ทรัพยสิน  ความไมสะดวก
ในการด ํารงชวีติและความลาหลังทางการแพทย การประกอบอาชพี เปนตน นอกจากนีย้งัมปีจจยัดาน          
แรงดงึดดูของประเทศไทยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวามีชองทางที่ดํ ารงชีวิต          
ทีด่กีวาในหลายๆ ดาน  เชน  การท ํางาน  การแพทย  ฯลฯ  เจตนาของแรงงานตางดาว ทีลั่กลอบเขาเมอืง
จงึมใิชเพยีงแตเร่ืองการลกัลอบเขามาในประเทศไทยเพือ่จะมาท ํางานแตเพยีงอยางเดยีว และกฎหมาย
พระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522 กเ็ปนหลักในการด ําเนินการกับคนเหลานี้อยูแลว แตดวย
นโยบายของรัฐบาลและเหตุผลทางดานมนุษยธรรมและเหตุผลทางดานการเมือง จึงทํ าใหประเทศ
ไทยตองรับภาระโอบอุมเลีย้งดคูนตางดาว คนตางชาตทิีห่ลบหนีเ้ขาเมอืงผิดก ําหมายเหลานี้  ในหลายๆ
กลุม หลายๆโอกาสโดยในระยะแรกอาจมีการสรางคายกักกัน แตเมื่อไมมีงบประมาณที่จะจัด
อาหารเล้ียงดู วิธีควบคุมโดยกํ าหนดให อยูเปนพื้นที่อํ าเภอควบคุมหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง         
กค็อื ฝายปกครองของกระทรวงมหาดไทย ตอเนื่องมาจากฝายทหารตํ ารวจตระเวนชายแดน และ
ต ํารวจตรวจคนเขาเมอืงมกีารออกบตัรประจ ําตวัเพือ่ควบคมุบคุคลบนพืน้ทีสู่ง บคุคลหลบหนเีขาเมอืง
สัญชาตพิมา  กมัพชูา  ลาว  ญวน  ฯลฯ  ดวยบตัรสตีางๆ  มากมาย  แรงงานเหลานีจ้ ํานวนมากประมาณ
วาขณะนีเ้กอืบ  3  ลานคนไปแลวจงึท ําใหเกดิปญหาอืน่ๆ  ตามมามากมาย  เชน  ลักลอบออกจากพืน้ที่
ควบคมุไปกอการรายบาง  ลักลอบออกไปกอการตอสูกบัประเทศเดมิของตนบาง  ลักลอบไปคายาเสพตดิบาง  
หรือลักลอบออกไปขายแรงงาน  ดวยเปนปญหาของประเทศไทยเราในขณะนี้  จนในที่สุดไดมีมติ
คณะรฐัมนตรีเมื่อ  ป  2535  ใหมีการผอนผันการใชแรงงานเหลานี้ทํ างานได

ปญหาทีส่อง แรงงานตางดาวเขาเมอืงผิดกฎหมายลกัลอบท ํางาน  ในเรือ่งนี้
คนตางดาวมคีวามผดิตามกฎหมายดงันี ้ คอื  กฎหมายแรก ลักลอบเขาเมอืง25 ซ่ึงมโีทษปรบัและเนรเทศ
ออกนอกราชอาณาจักรไป สวนผูที่ใหพักพิงก็มีโทษทั้งจํ าทั้งปรับ สวนความผิดที่สองลักลอบท ํางาน
โดยไมไดรับอนญุาตผดิกฎหมายพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 มีโทษปรับแลว
เนรเทศ สวนผูที่เปนนายจางมีทั้งโทษจํ าและโทษปรับ การด ําเนินการกวดขันจับกุม  การทํ างานโดย
ไมไดรับอนุญาตทํ างานนั้นเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่กรรมการจัดหางานและในฐานะ              
ผูรักษากฎหมายนี้ในการจับกุมก็มีความยุงยาก  กลาวคือ  ตองเปนการชี้นํ าจับใหพนกังานสอบสวน 
(ตํ ารวจ) เปนผูจับเพราะขาราชการกรมการจัดหางานไมไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประมวล

                                                       
25 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522.
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กฎหมาย และการจับกุมตองจับกุมในขณะที่อยูและทํ างานในสถานประกอบการ  ซ่ึงกวาที่จะเขาไป
ในสถานประกอบการไดตองเขาไปในเวลาทํ าการ และตองแจงใหนายจางเจาของสถาน             
ประกอบการทราบ มฉิะนัน้อาจถูกแจงขอหาบุกรุกหรือทํ ารายรางกายขณะเขาไปในโรงงาน  เพราะ
นายจางมสิีทธิอางวาไมทราบวาเปนพนักงานเจาหนาที่  คิดวาเปนผูบุกรุก  เมื่อนายจางมีสิทธิอางวา
ไมทราบวาเปนพนักงานเจาหนาที่ คดิวาเปนผูบุกรุก เมือ่นายจางรูตัวคนตางดาวลักลอบทํ างานอยู       
ก็คงไมรอใหจับกุมโดยสะดวก จึงดูเหมือนวาผลการตรวจสอบจับกุมคนตางดาวที่ลักลอบท ํางานมี
สถิติไมมาก ประกอบกบัการทีลั่กลอบใชแรงงานตางดาวสถานประกอบการมกัจะอยูในทีห่างไกล  หรือมี
ร้ัวรอบขอบชิด  ยากแกการเขาไปตรวจสอบ

ปญหาท่ีสาม การขาดแคลนแรงงานในการประกอบธุรกิจของนายจาง
ในกิจการตางๆ ที่มักจะถูกใชเปนขออางหรือนายจางแสรงทํ าเปนแจงตํ าแหนงวาง เพื่อขอให
กรมการจัดหางาน จัดหาแรงงานไทยไปทํ างานทดแทนแรงงานตางดาวที่ใชอยูจนรัฐบาลถือเปน
มาตรการหนึ่งในการแกไขปญหาการวางงานนั้น  ก็มีความซับซอนของปญหาในสามประเด็น  คือ

1) นายจางในกจิการนัน้ๆ ขาดแคลนแรงงานจรงิหรอื เชน ในกจิการ 
โรงสีขาว หรือในกจิการประมง ทะเล ในกจิการสวนยางพารา เปนตน หากใชวจิารณญาณกจ็ะพบ 
ความแจมแจงวาไมนาจะขาดแคลนแรงงานจรงิ เพราะนายจางไมยอมปรบัเทคโนโลย ีและกระบวนการผลติ
ใหเหมาะสมกับสภาพชีวิต มาตรฐานความเปนอยูในการทํ างานของคนไทย จึงปลอยใหงานนั้นมี
ความสกปรกดวยฝุนละออง มลพษิ หรือการเสีย่งตออุบตัเิหตตุางๆ โดยไมยอมลงทนุสรางอปุกรณ             
เครือ่งปองกนั  หรือจายเงินประกันอุบัติเหตุใหคนงาน และยังไมมีสภาพการทํ างานในกิจการของตน 
คงเอาเปรียบสังคมโดยใชแรงงานราคาถูกที่ลักลอบเขาเมืองหนีตายมาทํ างานใหในกิจการของตน 
เพราะเห็นวาเขาเมืองผิดกฎหมายได โดยจายคาคุมครองแกผูที่ชวยใหธุรกิจของตนดํ าเนินตอไปได
การขาดแคลนแรงงานของนายจางในกจิการตางๆ จงึเปนการขาดแคลนแรงงาน (เฉพาะแรงงานตางดาว
เขาเมอืงผิดกฎหมายเทานั้น)  ไมใชขาดแคลนแรงงานคนไทย

2) คนงานไทยเองซึ่งมีทางเลือกที่ดีกวาที่จะไมทํ างานในกิจการ         
ทีใ่ชแรงงานตางดาว  เพราะเปนงานประเภท  3D  คือ  งานอันตราย  งานสกปรก  งานที่ใชเวลาทํ า
ยาวนานซํ้ าซากนาเบื่อหนายที่จายคาแรงถูกๆ ไมมสีวสัดกิารที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ซ่ึงเปน
ปญหาของแรงงานไทยที่สวนใหญที่เพิ่งเคลื่อนยายจากภาคเกษตรกรรม ทํ าใหขาดวินัยทางดาน        
อุตสาหกรรม  มีความอดทนตํ่ า  ไมมีระเบียบเลือกงาน  และตองการไดคาจางในอัตราสูง
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จากปญหาทีซั่บซอน ท ําใหการจดัหาแรงงานไทยทดแทน แรงงานตางดาว
ไมประสบผลส ําเรจ็ มกีารบรรจคุนไทยทดแทนไวจ ํานวนนอย เมือ่เทยีบกบัความตองการของนายจาง  
และคนงานทีต่องการหางานท ําในลกัษณะนี ้หากจะด ําเนนิการตามโครงการนีต้อไปใหไดผล และแรงงาน
ไทยเองจะตองไมเลือกงานมากนักและมีวินัยอุตสาหกรรมใหมากขึ้นอีกดวย

3) การลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาวยังคงมีอยูตอไป แมวา
หนวยงานตางๆ ที่ทํ าหนาที่เฝาระวังชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานจะไดเขมงวดกวดขันแลว  
แตดวยเหตผุลทางภมูศิาสตรและแรงผลกั แรงดงึดดูของความแตกตางทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
กบัประเทศเพื่อนบานยังมีความหางกันอยูมาก จึงไมอาจสกัดการลักลอบเขาเมืองอยางไดผลมากนัก  
ในขณะเดียวกันการดํ าเนินการจับกุมแรงงานตางดาวที่ลักลอบทํ างานแลวเนรเทศออกไปก็ไดผล      
ไมมากนกั ดวยเวลาไมถึงสัปดาห แรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่เนรเทศออกไป ก็จะยอนกลับมาใน
ประเทศไทยอีกแมแตคนตางดาวชาวกัมพูชาที่เขามาขอทานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคาดวามีจํ านวน
ประมาณสี่พันถึงหาพันคน กรมประชาสงเคราะหรวมกับกรมตํ ารวจจับกุมนํ าสงกลับประเทศไป 
ไมถึงเดอืนกย็งัลักลอบกลบัเขามาขอทานในกรงุเทพฯ ไดใหมอีก จงึเปนตวัเลือกใหนายจางทีเ่หน็แกได
คงเลือกใชแรงงานตางดาวลักลอบทํ างานตอไป

ดังนั้นแรงงานตางดาวกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนของคูกัน      
มทีัง้คณุ คอื ผลด ีและมีทัง้โทษ คอื ผลเสีย ผลด ีกค็อื คนไทยเราขาดความรู ขาดชางฝมอื ชางเทคนคิ        
ผูชํ านาญดานอุตสาหกรรมจึงตองอาศัยคนตางดาวมีฝมือใหเขามาชวยเหลือรวมทั้งงานแรงงาน          
ตางดาวไรฝมือ ที่จะมาทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนในงานที่แรงงานไทยไมนิยมทํ า สวนผลเสีย
นัน้คอื จะท ําใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน คนตางดาวนั้นเขามาแยงอาชีพของคนไทยและยังเปน
การยอมใหคนตางดาวเขามากอบโกยทรัพยสินเงินทองกลับไปประเทศเดิมของคนตางดาวอีกดวย
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตางดาว

ในประเทศไทยและตางประเทศ

จากสภาพปญหาของแรงงานตางดาวทีท่ ํางานในประเทศไทย จะเหน็ไดวาแรงงานเหลานี้
ไมไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับคนงานไทย อีกทั้งไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ ทั้งในดาน        
ตวับทกฎหมายทีเ่กีย่วของและการบงัคบัใชกฎหมายของไทย และแรงงานตางดาวยงัไดรับการปฏบิตั ิ     
ทีไ่มเปนไปตามมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดทัง้มาตรการกฎหมายของประเทศไทย
ในการคุมครองแรงงานก็ยังไมเพียงพอดังนั้นจะไดศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทย บทบัญญัติ
กฎหมายของตางประเทศ และกฎหมายตางประเทศในสวนของการใหความคุมครองแรงงานตางดาว

3.1  ตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย

ประเทศไทยไดมกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ และค ําส่ังทีเ่กีย่วของกบังานของคนตางดาว
ดังนี้

3.1.1 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่มีผลบังคับสูงสุดอันประกอบไปดวยบทบัญญัติตางๆ 

รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนซึ่งในรัฐธรรมนูญ                  
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติหลักเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลไว ดังนี้

3.1.1.1 ศกัดิศ์รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพของบุคคลยอมไดรับการคุมครอง
3.1.1.2 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากํ าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน  

ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
3.1.1.3 บคุคลยอมเสมอภาคกนัในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

เทาเทียมกัน
3.1.1.4 บคุคลยอมมเีสรภีาพในการรวมตวักนัเปนสมาคม สหภาพองคการมหาชน

หรือหมูคณะ
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3.1.1.5 รัฐตองสงเสรมิสมัพนัธไมตรกีบันานาประเทศ และถือหลักในการปฏบิตัิ
ตอกันอยางเสมอภาค

3.1.1.6 รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล

3.1.1.7 รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ า คุมครองแรงงาน โดย
เฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธการประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทน
แรงงานใหเปนธรรม

จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับดังกลาวไดบัญญัติใหความ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลสัญชาติไทยไมวาอยู ณ ที่ใด อีกทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการ
ปฏิบัติโดยเทาเทียมกันโดยไมมีการจํ าแนกเชื้อชาติที่ชอบดวยกฎหมายและแรงงานตางชาติที่มิชอบ
ดวยกฎหมายก็ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน

3.1.2 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว  พ.ศ. 2521
สาระสํ าคัญในกฎหมายฉบับนี้ไดแก มาตรา 8 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวย           

คนเขาเมือง บุคคลใดประสงคจะใหคนตางดาวเขามาทํ างานในกิจการของตนในราชอาณาจักร           
จะยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวนั้นตออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีหรือเจาพนักงาน
ซ่ึงอธบิายมอบหมายกไ็ด อนญุาตใหคนตางดาวท ํางานตามมาตรา 7 และมาตรา 8 อธิบดหีรือเจาพนกังาน
ซ่ึงอธบิดมีอบหมายจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดเพื่อใหคนตางดาวปฏิบัติก็ได ในกรณีเชนนั้น ตองให
คนตางดาวใหคํ ารับรองกอนวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นไข และถาเปนกรณีตามมาตรา 8 
คนตางดาวนั้นตองใหรับรองกอนเดินทางเขามาราชอาณาจักร1

คนตางดาว ซ่ึงไดรับอนญุาต ใหเขามาท ํางาน ในราชอาณาจกัร ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น ใหยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตตออธิบดี หรือ เจาพนักงาน 
ซ่ึงอธบิดมีอบหมาย ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ คนตางดาวนั้น เขามาในราชอาณาจักร แตถาคน
ตางดาวนัน้ อยูในราชอาณาจักรแลว ระยะเวลาสามสิบวัน ใหนับแต วันที่ทราบ การไดรับอนุญาต 
ใหท ํางานตาม กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทนุ หรือตามกฎหมายอืน่ ในระหวางรอรบัใบอนญุาต
ใหผูยื่นคํ าขอทํ างานไปพลางกอน2

                                                       
1 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว  พ.ศ. 2521, มาตรา 9.
2 แหลงเดิม. มาตรา 10.
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คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ตองมีลักษณะดังตอไปนี้3

1) มีถ่ินอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาต ใหเขามาในราชอาณาจักร           
เปนการชัว่คราว ตามกฎหมาย วาดวย คนเขาเมอืง โดยมใิชไดรับอนญุาต ใหเขามาในฐานะนกัทองเทีย่ว
หรือผูเดินทางผาน

2) ไมเปนบุคคล ที่ขาดคุณสมบัติ หรือตองหามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก ําหนดในราชกิจจานุเบกษา ธันวาคม พ.ศ. 2521 ใชบังคับ และไดยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตตออธิบดี 
หรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายตามขอ 34 วรรคหนึ่ง แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว 
และอธบิดหีรือเจาพนักงาน ซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดออกใบอนุญาตแลว แตคนตางดาวผูนั้นยังมิได
ไปรบัใบอนญุาตและยงัคงท ํางานอยูในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหไปรบั ใบอนญุาตในหกสบิวนั
นบัแตวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไปรับใบอนุญาตภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาใบ
อนญุาตนั้นสิ้นผลเมื่อครบกํ าหนดเวลาเชนวานั้น

คนตางดาวตามมาตรา 13 ซ่ึงท ํางานใดอยูแลวใดอยูแลวในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใชบังคับ ใหทํ างานนั้นตอไปไดจนกวาจะมีประกาศของรัฐมนตรี4 เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรี          
ตามมาตรา 12  แลว ในกรณีที่งานที่คนตางดาวดังกลาวทํ าอยูเปนงานที่รัฐมนตรีไดประกาศใหทํ าได 
ใหทํ างานนี้ไดใหทํ างานนั้นไดตอไปแตตองยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตภายในเกาสิบวันแตวันที่
ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับในกรณีที่งานที่คนตางดาวดังกลาวทํ าอยูนั้น มิใชเปนงานที่
รัฐมนตรีไดประกาศใหทํ าไดใหทํ างานนั้นตอไปไดอีกครั้งหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบงคับ

บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศหรือคํ าส่ังของรัฐมนตรี        
หรืออธิบด ีหรือใบอนญุาตซึง่ไดออกหรือส่ังโดยอาศยัอํ านาจตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่ 322
ลงวนัที ่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เทาทีไ่มขดัหรือแยงกบับทแหงพระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัไดตอไป
และใหถือเสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา กระทรวง และประกาศหรือคํ าส่ังของรัฐมนตรีหรืออธิบดี
หรือใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ5

                                                       
3 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว  พ.ศ. 2521, มาตรา 11.
4 แหลงเดิม. มาตรา 45.
5 แหลงเดิม. มาตรา 46.
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3.1.3 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
ก ําหนดหลกัเกณฑสํ าคัญไวใน มาตรา 12 วาหามมิใหคนตางดาว ซ่ึงมีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เขามาในราชอาณาจักร
1) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง
2) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํ างานดวยกํ าลังกาย

โดยไมไดอาศัยวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํ างานอื่น อันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํ างานของ
คนตางดาว

คนตางดาวซึง่ไดรับอนญุาตใหอยูในราชการอาณาจกัรเปนการชัว่คราว ตองปฏบิตัิ
ดังตอไปนี้6

1) ไมประกอบอาชีพ หรือรับจาง ทํ างาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
หรือพนกังานเจาหนาที่ ที่อธิบดีมอบหมาย ถากรณีใด มีกฎหมายวาดวยการทํ างาน ของคนตางดาว
เปนอยางอื่น ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น

2) พระราชบัญญัติวาดวยการทํ างานของคนตางดาว กํ าหนดหลักเกณฑไววา
งานใดทีห่ามคนตางดาว ทํ าโดยเด็ดขาด หรือหามโดยมีเงื่อนไขอยางใด เพียงใด ใหกํ าหนดโดย         
พระราชบัญญัติฎีกา ซ่ึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีการกํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หาม       
คนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522 กํ าหนดใหงานอาชีพจํ านวน 39 ประเภท เปนงานที่หามคนตางดาวทํ า  
เพือ่เปนการคา หรือหารายไดโดยเด็ดขาด ในทุกทองที่ ใน ราชอาณาจักร ที่สํ าคัญเชน งานกรรมกร 
งานกสกิรรม งานเลีย้งสัตว งานปาไม งานชางไม หรือชางกอสรางอืน่ งานของหนาราน งานขายทอดตลาด             
งานควบคุมตรวจสอบหรือใหบริการทางบัญชี

ยกเวน งานตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว งานทอผา ทอเสื่อ ทํ ากระดาษสา        
ท ําเครือ่งเงิน เครื่องดนตรีไทย  ทํ าบาตร ทํ าพระพุทะรูป  งานนายหนา หรืองานตัวแทนในธุรกิจการ
คา ระหวางประเทศ งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา  ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและ
ค ํานวณ จัดระบบ วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการกอสรางหรือใหคํ าแนะนํ า

ทั้งนี้ไมรวมงานที่ตองใชความชํ านาญพิเศษงานในวิชาชีพสถาปตยกรรม             
งานมคัคเุทศก หรืองานจดัน ําเทีย่วงานเสมยีนพนกังาน หรืองานเลขานกุาร งานใหบริการทางกฎหมาย
หรืออรรถคดงีานที่มิไดหามไวโดยพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงยินยอมใหคนตางดาวทํ าได โดยจะ
ตองขออนุญาต ตออธิบดีกรมแรงงาน ตามเงื่อนไขที่อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่กํ าหนด                    

                                                       
6 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 37.
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และคนตางดาวนั้น จะตองเปนผูมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือหากเปน ผูไดรับอนุญาตเขาเมืองชั่ว
คราว จะตองมิใชไดรับอนุญาตเขามาในฐานะนักทองเที่ยว หรือผูเดินทางผาน

นอกจากนีก้ารหามคนตางดาวทํ างาน หรือประกอบวิชาชีพดังกลาวยังมีกฎหมาย 
ควบคุมการเปนเจาของธุรกิจ หรือการประกอบการธุรกิจ ของคนตางดาวไวตางหากอีกสวนหนึ่ง 
คอื พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิ ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายฉบบัหนึง่ ในจ ํานวน
กฎหมาย 11 ฉบบั ทีรั่ฐไทยในยคุไอเอม็เอฟปรบัปรงุแกไขใหม เพือ่ใหเปนไปตามขอผูกพนั  ในหนงัสอื
แสดงเจตนาจ ํานง ฉบับที่ 4 และ 5 กฎหมายฉบับนี้ ไดรับกรวิพากษวิจารณอยางมากกวา เปดชองให
คนตางดาวสามารถเขามาประกอบธรุกจิตางๆ เปนหลายประเภท ไดสะดวกขึน้ และกวางขวางขึน้กวาเดมิ
ท ําใหธุรกจิไทยจ ํานวนมากไมสามารถแขงขนัได จนตองลมละลาย หรือปดกจิการ หรือตองลดขนาด
กจิการ มผีลใหมีการปลดลดการจางงาน ของแรงงานไทยเปนจํ านวนมาก

กฎหมายฉบับนี้เปนการยกเลิกกฎหมายเดิม ที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว คือ ประกาศคณะปฏิบัติที่ 281 (ปว.281) โดยมีการลดประเภทกิจการที่หามคนตางดาว
ลงหลายรายการ และมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม จากการที่ใหคนตางดาว ตองขออนุญาต               
ในการประกอบธุรกิจทุกประเภท ตามบัญชีทาย ปว.281 มาเปนการใหอํ านาจการใหอํ านาจ
กระทรวงพาณชิยออกกฎกระทรวง ยกเวนธุรกจิบรกิารใดๆ ตามกระทรวง ทีใ่หคนตางดาวด ําเนนิการได
โดยไมจํ าเปนตองขออนุญาต เปนการเอื้อประโยชน ใหแกกลุมธุรกิจตางชาติ ที่มุงเนนการเขามา
ประกอบธุรกิจบริการประเภทตางๆ ในประเทศไทย อยางกวางขวาง

สภาวการณวิกฤตเศรษฐกิจ ที่แรงงานไทยตองวางงานเปนจํ านวนมากมาย          
อยางไมเคยปรากฏมากอนเชนนี ้กลับตองถูกซํ ้าเตมิ ดวยการทีรั่ฐปลอยปละละเลย ใหมแีรงงานตางชาติ
ซ่ึงนายจางสามารถจางงานได ใสราคาตนทนุคาแรงงานทีถู่กกวา ทัง้ๆ ทีม่กีฎหมายควบคมุใชบงัคบัอยูแลว

แนวทางการปฏิบัติของรัฐที่ผานมา กลับดํ าเนินการไปในทางที่แกไขกฎหมาย
ใหคนตางดาว เขามาทํ างาน ในประเทศไดสะดวกขึ้น มากขึ้นเปนลํ าดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง การออก
พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจ ของคนตางดาวและยกเลิก ปว.281 เดิม นอกจากจะสงผลกระทบ 
ใหแรงงานไทยในระดับลาง ตองถูกเลิกจางกันมากขึ้นแลว ในประเภทธุรกิจที่ตางชาติ เขามา
ประกอบกจิการเองโดยตรง  ที่เพิ่มขึ้นจากกฎหมายนี้ ก็ไมมีผลผลใหเกิดการจางงาน ในสวนที่เปน 
ผูชํ านาญพเิศษ หรือผูเชีย่วชาญ หรือมคีวามสามารถทางวชิาชพี เขามาท ํางานในจ ํานวนมาก  โดยไมมี
การตรวจสอบควบคมุ จากหนวยงานราชการทีต่องรับผิดชอบ ปญหาทีเ่กดิขึน้กบัแรงงานไทย ในขณะที่
กฎหมายเดมิที่มีอยู ไมมีการใชบังคับจริงจัง และยังมีการแกไขกฎหมายใหมๆ

DPU



32

3.1.4 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
สาระสํ าคัญของกฎหมายฉบับนี้มีดังตอไปนี้
การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพิจารณา  

โดยคํ านึงถึงผลดีและผลเสีย ตอความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรามอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและ
จารตีประเพณขีองประเทศไทย การอนรัุกษ ทรัพยากรธรรมชาต ิการพลงังานและการรกัษาสิง่แวดลอม
ขนาดของกิจการ การจางแรงงาน การถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาดานวิทยาศาสตร7

คนตางดาวตอไปนี้ หามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร
 1) คนตางดาวที่ถูกเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย

2) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายอื่น

คนตางดาวตอไปนี้ จะประกอบธุรกิจไดเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี และจะ
ประกอบธุรกิจไดเฉพาะประกอบธุรกิจดนตรี ธุรกิจและในทองที่ ที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดโดย
อนมุตั ิ ของคณะรฐัมนตร ี โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา ในประกาศดงักลาว รัฐมนตรจีะก ําหนด
เงือ่นไขอยางไวก็ไดตามที่เห็นสมควร8

1) คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทย ตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติหรือตามกฎหมายอื่น

2) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือ
ตามกฎหมายอื่น

การขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต ใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

ในกรณทีีอ่ธิบดไีมอนญุาตใหคนตางดาว ตามวรรคหนึง่ประกอบธรุกจิ คนตางดาว
นัน้มสิีทธิอุทธรณ ตอรัฐมนตรีได และใหนํ าความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม

                                                       
7 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542, มาตรา 5.
8 แหลงเดิม. มาตรา 7.
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มาตรา 8 ภายใตบังคับมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12
1) หามมใิหคนตางดาวประกอบธรุกจิ ทีไ่มอนญุาตใหคนตางดาวประกอบกจิการ

ดวยเหตุผลพิเศษ ตามที่กํ าหนดไวในบัญชีหนึ่ง
2) หามมธุิรกจิ ใหคนตางดาวประกอบ ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัหรือความมัน่คง

ของประเทศ ธุรกจิทมีผีลกระทบตอศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีและหตัถกรรมพืน้บาน หรือธุรกจิ
ทีม่ผีลกระทบ ตอทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ตามที่กํ าหนดไวในบัญชีสองเวนแตจะไดรับ
อนญุาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมติของคณะรัฐมนตรี

3) หามมใิหคนตางดาวประกอบธุรกิจ ที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขัน
ในการประกอบกจิการกบัคนตางดาว ตามทีก่ ําหนดไวในบญัชสีาม เวนแตจะไดรับอนญุาตจากอธบิดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การปรับปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ใหทํ าเปน
พระราชกฤษฎีกา เวนแตธุรกิจตามบัญชีสอง หมวด 1 ใหทํ าเปนพระราชบัญญัติ9

1) ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ ตมบัญชีแนบทาย         
พระราชบญัญัตินี้อยางนอยครึ่งหนึ่ง ในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งป นั้นแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใชบังคับแลว ทํ าความเห็นเสนอรัฐมนตรี

2) คนตางดาวทีประกอบธุรกิจที่มิไดกํ าหนดไวในบัญชีสอง หรือบัญชีสาม         
อยูกอนการปรบัปรงุหรือแกไขประเภทธรุกจิ ตามวรรคหนึง่ หากตอมาธุรกจินัน้เปนธรุกจิทีข่ออนญุาต
ตามพระราชบญัญตันิี ้ ถาคนตางดาวนัน้ประสงคจะประกอบธรุกจินัน้ตอไป ใหด ําเนนิการขออนญุาต
ตามหลกัเกณฑและภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงและในระหวางระยะเวลานัน้ มใิหถือวา 
ผูนั้นเปนผูประกอบธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาต

3.1.5 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2522
สาระสํ าคัญของกฎหมายฉบับนี้มีดังตอไปนี้ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา             

พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 252210

                                                       
9  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542, มาตรา 9.
10 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2522, มาตรา 4.
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กํ าหนดงานในอาชีพหรือวิชาชีพตามที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
เปนงานทีห่ามคนตางดาวท ําเพือ่เปนการคา หรือหารายไดโดยเดด็ขาดในทกุทองทีใ่นราชอาณาจกัร11  
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

3.1.6 บญัชทีายพระราชกฤษฎีกา กํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํ า
พ.ศ. 2522

ก ําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํ า ดังตอไปนี้              
(1) งานกรรมกร ยกเวนงานกรรมกรในเรือประมงตาม (2)12

(2) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว งานปาไม หรืองานประมง ยกเวนงานที่ใช 
ความชํ านาญ งานเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟารม หรืองานกรรมกรในเรือประมงเฉพาะ                
การประมงทางทะเล

(3) งานกออิฐ งานชางไม หรืองานกอสรางอื่น
(4) งานแกะสลักไม
(5) งานขบัขีย่านยนต หรืองานขบัขีย่านพาหนะทีไ่มใชเครือ่งจกัรหรือเครือ่งกล

ยกเวนงาน ขับขี่เครื่องบินระหวางประเทศ
(6) งานขายของหนาราน
(7) งานขายทอดตลาด
(8) งานควบคมุ ตรวจสอบหรอืใหบริการทางบญัช ียกเวน งานตรวจสอบภายใน

เปนครั้งคราว
(9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
(10) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
(11) งานทอผาดวยมือ
(12) งานทอเสื่อหรืองานทํ าเครื่องใชดวยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไมไผ
(13) งานทํ ากระดาษสาดวยมือ
(14) งานทํ าเครื่องเขิน
(15) งานทํ าเครื่องดนตรีไทย
(16) งานทํ าเครื่องถม

                                                       
11 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2522, มาตรา 5.
12 พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพที่หามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่2) พ.ศ. 2536, มาตรา 3.
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(17) งานทํ าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
(18) งานทํ าเครื่องลงหิน
(19) งานทํ าตุกตาไทย
(20) งานทํ าที่นอนหรือผาหมนวม
(21) งานทํ าบาตร
(22) งานทํ าผลิตภัณฑจากผาไหมดวยมือ
(23) งานทํ าพระพุทธรูป
(24) งานทํ ามีด
(25) งานทํ ารมกระดาษหรือผา
(26) งานทํ ารองเทา
(27) งานทํ าหมวก
(28) งานนายหนาหรืองานตัวแทน ยกเวน งานนายหนาหรืองานตัวแทนใน

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
(29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบ 

และค ํานวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการกอสรางหรือใหคํ าแนะนํ า ทั้งนี้ไม
รวมงานที่ตองใชความชํ านาญพิเศษ

(30) งานในวชิาชพีสถาปตยกรรมทีเ่กีย่วกบังานออกแบบ เขยีนแบบ ประมาณราคา
อํ านวยการกอสราง หรือใหคํ าแนะนํ า

(31) งานประดิษฐเครื่องแตงกาย
(32) งานปนหรือทํ าเครื่องปนดินเผา
(33) งานมวนบุหร่ีดวยมือ
(34) งานมัคคุเทศก หรืองานจัดนํ าเที่ยว
(35) งานเรขายสินคา
(36) งานเรียงตัวพิมพอักษรไทยดวยมือ
(37) งานสาวและบิดเกลียวไหมดวยมือ
(38) งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
(39) งานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเวน13

                                                       
13 พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพที่หามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543, มาตรา 3.

DPU



36

(ก) งานปฏิบัติหนาที่อนุญาโตตุลาการ
(ข) งานวาตางแกตางในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถากฎหมายซึ่งใชบังคับ

แกขอพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใชกฎหมายไทย หรือเปนกรณีที่ไมตองขอบังคับ
ค ําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รักษาการตาม        
พระราชกฤษฎีกานี้14          

3.2  ตามนโยบายของรัฐและแนวมาตรการอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการทํ างานของคนตางดาว

ประเทศไทยไดมีการดํ าเนินการการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง          
อยางเปนรูปธรรมไดตั้งแตป พ.ศ. 2535 ซ่ึงรัฐบาลที่ผานมาไดกํ าหนดนโยบายตอแรงงานตางดาว
หลบหนเีขาเมืองที่อยูในราชอาณาจักร  โดยมีการกํ าหนดนโยบายที่สํ าคัญ ดังตอไปนี้

3.2.1 นโยบายและมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง ป พ.ศ.  2535
ดํ าเนินมาตรการตอผูหลบหนีหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาในประเทศไทย   

หลังวนัที ่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2519  ที่ตั้งหลักแหลงในประเทศไทย  และมีช่ือในทะเบียนและมีบัตร
ประจํ าตัวที่ทางราชการออกใหอยูในราชอาณาจักรชั่วคราว รวมทั้งผอนผันใหทํ างานชั่วคราว            
ตามความจํ าเปนภายใตเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อแกไขปญหาชายแดนไทย-พมา  
และปญหาราษฎรที่อยูตามบริเวณชายแดนไทย-พมา  ในเขตพมา  โดยอนุญาตใหผูหลบหนีเขาเมือง
สัญชาตพิมา  ทีเ่ดนิทางเขาประเทศไทยหลงัวนัที ่  9  มนีาคม  พ.ศ. 2519  และเปนผูทีก่รมการปกครอง  
ไดจดัท ําทะเบียนประวัติและบัตรประจํ าตัวผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา (บัตรสีสม และบัตรสีมวง)  
ท ํางานได  10  จังหวัด  ประเภทงานที่อนุญาตใหทํ ารวม  27  อาชีพ

3.2.2 นโยบายและมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง ป พ.ศ. 2539
มตคิณะรฐัมนตร ีป 2539 ในสมยัรัฐบาลนายบรรหาร  ศลิปอาชา  (13  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2538 - 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539) รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระเบียบควบคุมแรงงานตางดาว 
ผิดกฎหมายที่ลักลอบทํ างานและอยูในประเทศไทยใหเขาระบบ  เพื่อรัฐบาลสามารถควบคุมดูแลให
เปนไปตามกฎหมายได  และเปนการปองกันและสกัดกั้นการลักลอบเขามาใหม โดยใหผูที่เกี่ยวของ

                                                       
14 พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพที่หามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543, มาตรา 4.
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ทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมาตรการผอนปรนการจาง
แรงงานใน  3  สัญชาติ  ที่มีชายแดนติดตอกับประเทศไทย  คือ  พมา  ลาวและกัมพูชา  ดังนี้

มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่25 มถุินายน 2539  เหน็ชอบนโยบายและมาตรการด ําเนนิการ
เพื่อจัดเพื่อจัดระบบควบคุมการทํ างานของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายตามกฎหมายตามขอเสนอ
ของส ํานกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิ โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน
และสวสัดกิารสังคมรับไปดํ าเนินการเกี่ยวกับ  เร่ืองการจัดระบบเพื่อควบคุมการทํ างานของแรงงาน
ตางดาวผิดกฎหมาย  อีก  3  คร้ัง   คือ  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2539 วันที่  16  
กรกฎาคม  2539   และวนัที ่ 6  สิงหาคม  2539  ซ่ึงไดก ําหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการดแูลการจางงาน
เพือ่ควบคมุการทํ างานของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายดังนี้  คือ แรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่จะได
รับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังกลาวใน  3  สัญชาติ  คือ  พมา  ลาว และกัมพูชา  ทํ างานได
งานกรรมกรไรฝมือเทานั้น  โดยประเภทกิจการที่จะใชแรงงานตางดาวทํ า  คือ

(1) กจิการภาคเกษตรกรรม
(2) กจิการประมงทะเล
(3) กจิการตอเนื่องจากประมงทะเล  ไดแก  แพปลา  คัดเลือกแยกประเภท         

ท ําความสะอาดสัตวนํ้ าที่ไดจากประมงทะเล
(4) กิจการกอสราง
(5) กจิการเหมืองแรถานหิน
(6) กจิการขนถายสินคาทางนํ้ า
(7) กจิการผลติได  จากการผลติกะป  การผลตินํ ้าปลา  การอบ และบมใบยาสบู   

การตากมนัสํ าปะหลงั การเกบ็ผลผลิต การเกษตรในไซโล การเกบ็สนิคาในโกดงั โรงเล่ือยไม   โรงโมหนิ  
โรงสขีาว  ซ่ึงตอมากระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ไดเสนอกจิการผลติเพิม่เตมิ  ดงันี ้ การท ําแพกุง  
อบกุง  การทํ าปลาเค็ม  การทํ าปลาแลเนื้อ  การทํ าหมึกตากแหง  การทํ าหมึกลอก  กรทํ านาเกลือ  
โรงงานทํ าโอง  และโรงงานทํ าอิฐ

(8) งานรับใชในบาน
(9) กจิการผลติประเภทอื่นๆ  ที่มิไดกํ าหนดไวนั้น  ใหเปนไปตามความเห็นของ

คณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ตามขอเสนอของคณะกรรมการ
พจิารณาการทํ างานของคนตางดาว
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จังหวัดที่มีปญหาการขาดแคลนแรงงานและจํ าเปนตองใชแรงงานตางดาว
ก ําหนดไวในพืน้ที่ 43 จังหวัด จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กํ าแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตราด  นครปฐม  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค  
นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พิษณุโลก เพชรบุรี  
ภูเก็ต แมฮองสอน ระนอง ระยอง ราชบุรี  ลพบุรี  ลํ าพูน  สงขลา  สตูล  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  
สมุทรสงครา  สระบุรี  สุพรรณบุรี  สุราษฎรธานี  อุทัยธานี  และกรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้นรัฐยังมีความมุ งหมายเพื่อจัดระเบียบควบคุมแรงงาตางดาว                  
ผิดกฎหมายที่ลักลอบทํ างานและอยูในประเทศใหเขาระบบ  ทั้งแรงงานจากพมา  ลาว และกัมพูชา  
เพือ่ทางราชการจะไดสามารถดูแลทั้งระบบในภาพรวมใหเปนไปตามที่กฎหมายไดกํ าหนด  รวมทั้ง
ปองกันและสกัดกั้นการลักลอบเขามาใหมโดยอนุญาตใหเฉพาะแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว  
และกมัพชูา โดยจะตองเปนผูลักลอบทํ างานอยูกอนแลวกอนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี  (25  มิถุนายน  
พ.ศ.  2539)  ทํ างานไดเฉพาะงานกรรมกร

นอกจากนั้นมติคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการใชแรงงานตางดาวใหทํ างาน          
ในประเทศไทยได  2  ป  ซ่ึงครบกํ าหนดในปนี้  รัฐบาลจึงไดมีการผลักดันแรงงานโดยการจับกุม
และสงกลับ  เร่ิมตัง้แตวนัที ่ 1  พฤษภาคม  2541  โดยเหตผุล  คอื  เพือ่ความมัน่คงและชวยเหลือคนไทย
ทีต่กงานกวา  3  แสนคน15

3.2.3 นโยบายและมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง ป พ.ศ. 2541
มุงดํ าเนินการเพื่อลดจํ านวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายโดยการปรับปรุงแกไข

ระเบียบและหลักเกณฑในการผอนผันการจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจรงิแตละในพืน้ที ่ เพือ่ใหมกีารจดัระบบควบคมุใหมปีระสิทธิภาพมากขึน้  โดยประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของดํ าเนินการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํ าเขาแรงงานผิดกฎหมาย
เขาประเทศใหไดผลอยางจริงจัง รวมทั้งปองกันสกัดกั้นการลักลอบเขามาใหม รวมทั้งผลักดัน          
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายออกนอกประเทศ โดยผอนผันใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว 
และกมัพชูาและจังหวัดที่มีกิจการประมงทะเล  13  จังหวัด   และจงัหวัดที่มีกิจการประมงทะเล  22  
จงัหวดั ท ํางานแบบเชา-กลับเย็นไดในจังหวัดชายแดน  22  จังหวัด  ในงานที่ไมเปนงานหามของคน
ตางดาวท ํา 39  อาชพี  ตามพระราชกฤษฎกีาก ําหนดงานอาชพีและวชิาชพีทีห่ามคนตางดาวท ํา  พ.ศ.  2522  

                                                       
15 ดอยเวา. (2548, 28 เมษายน). สถาณการณในสังคมไทยในอุงมือแรงงานตางดาว สายใยไทย-พมา

(Online). Available URl://www.burmaissues.org/Th/bour(SpecialReport/Labour).htm.
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และจงัหวดัทีม่กีจิการประมงทะเล  22  จงัหวดั  สามารถท ํางานไดเฉพาะอาชพีกรรมกรใน  2  กจิการ  
คอื  กิจการประมงทะเล  และกิจการตอเนื่องประมงทะเล

3.2.4 นโยบายและมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง ป พ.ศ. 2542
เปนการจัดระบบและควบคุมการทํ างานของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในงาน

กรรมกร  ผลักดัน  จับกุม  และสกัดกั้นแรงงานตางดาวอยางจริงจังเขมงวดตอเนื่อง  โดยเอาผิดทั้ง
นายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ของรัฐ ผูที่เกี่ยวของโดยใหจังหวัดใชอํ านาจตามพระราชบัญญัติ                  
การท ํางานของคนตางดาว  พ.ศ. 2521  และพระราชบัญญัติคนเขขาเมือง  พ.ศ. 2522  อนุญาตใหคน
ตางดาวสญัชาตพิมา  ลาว  กมัพชูา  ท ํางานไดเฉพาะอาชพีกรรมกรในทองที ่  37  จงัหวดั  18  กจิการ  
จ ํานวน  106,684   คน  ได  1  ป  มีระยะเวลาดํ าเนินการใหแลวเสร็จ  ภายใน  30  พฤศจิกายน 2542  
รวมทัง้พจิารณาอนญุาตการท ํางานใหแกแรงงานตางดาวเขาเมอืงผิดกฎหมายและอยูระหวางรอสงกลบั
ออกนอกราชอาณาจักร ตามงาน กิจการ พื้นที่  และจํ านวนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ 
สวสัดกิารสงัคม  ประกาศก ําหนดมาตรา  12  แหงพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  2521  
โดยมีเงื่อนไขใหทํ างานเฉพาะงานกรรมกรเปนกิจการที่ขาดแคลนแรงงานเพราะคนไทยไมทํ าอยาง
แทจริงและเปนทีย่อมรับของทกุฝาย อนญุาตใหคนตางดาวอยูในอาณาจกัรและท ํางานได  1  ป  โดยทีส้ิ่นสุด
การอนญุาตในวันที่  31  สิงหาคม 2543 และตองไมมีสมาชิกในครอบครัวติดตามมาดวย หากเปน
หญิงถามีครรภจะตองสงกลับ

3.3  ตามมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ

3.3.1 ประเทศสิงคโปร16

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสํ าคัญกับแรงงานนอกระบบของ
แรงงานตางดาว  ซ่ึงประเทศสิงคโปรไดมีการระบบการควบคุม ดังนี้

                                                       
16 อํ านาจ นิลวิไล. (2541). แนวทางการจัดระเบียบนํ าเขาและการจัดระบบควบคุมการทํ างาน

ของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายของไทย: ศึกษาจากกรณีของประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย. หนา 134.
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3.3.1.1 การจดัระบบควบคุมการทํ างานของแรงงานตางดาว
สิงคโปรเปนประเทศหนึ่งที่มีสัดสวนการจางแรงงานตางดาวสูงที่สุด 

ในเอเชยี นับแตป พ.ศ. 2533  มีแรงงานที่เปนคนตางดาวกวา  300,000  คนที่มีการยายถ่ินเขาไป
ท ํางานประเทศในประเทศสงิคโปร ซ่ึงนบัเปนจ ํานวนถงึประมาณหนึง่ในสามของประชากรทัง้ประเทศ  
อยางไรก็ดี ในจํ านวนนี้มีบางสวนที่ยายเขาไปเพื่อทํ าการศึกษาหรืออ่ืนๆ ในขณะที่ประมาณ  
200,000  คน เทานั้นที่เขาไปขายแรงงาน

สิงคโปรไดดํ าเนินนโยบายเกี่ยวกับการจางแรงงานตางดาวหลาย
ลักษณะสํ าหรับแรงงานที่มีทักษะในการทํ างานหรือแรงงานวิชาชีพ (Skilled Labor and  
Professional Labor)  จะไมตกอยูภายใตขอจ ํากดัเกีย่วกบัการจางงานมากนกั  ในทางตรงกนัขามแรงงาน
เหลานี ้ กลับเปนกลุมแรงงานที่สิงคโปรพยายามดึงดูดเขาไปในประเทศของตน แตสํ าหรับแรงงาน
ตางดาวทีไ่มมีทักษะ (Unskilled Workers) จะเปนกลุมที่ตกอยูภายใตเงื่อนไขขอจํ ากัดการจางงาน  
และมักจะเปนกลุมที่ตกอยูภายใตเงื่อนไขขอจํ ากัดการจางงาน และมักจะเปนกลุมแรงงานที่ไดรับ
การน ําเขามาท ํางานทีเ่รยีกวา  Guest  Workers  เมือ่เกดิความตองการแรงงานภายในประเทศในบางกจิการ
และหมดความสํ าคัญ  และถูกสงกลับประเทศเมื่ออุปสงคหรือความตองการแรงงานภายในประเทศ
ลดลง  เชน ในป  2531 รัฐบาลสงิคโปรกลาววา  แรงงานตางดาวทีถู่กน ําเขาประเทศมาโดยสญัญาจาง
จะถูกน ําไปใชเปนแรงงานสํ ารอง (Buffers) โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศมีความตองการใชแรงงาน
ไมมีฝมืออยางรุนแรงเทานั้น

ในการจดัระบบควบคมุแรงงานตางดาวจ ํานวนมากเชนนี ้ ประเทศสงิคโปร
ใชวธีิการ  2  ประการหลัก ประกอบดวย การกํ าหนดปริมาณสูงสุดที่แตละกิจการจะสามารถจาง
แรงงานตางดาวได โดยการเปรียบเทียบเปนรอยละกับจํ านวนคนงานทองถ่ินหรือคนงานตางดาว
จากประเทศมาเลเซีย  เชนในป  พ.ศ. 2531  รัฐบาลสิงคโปรอนุญาตใหกิจการบางประเภทสามารถ
จางแรงงานตางดาวไดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 40 ถึง 50 แตกตางกันไปตามแตละประเภท            
อุตสาหกรรม  สวนในป พ.ศ. 2533  เพดานการอนญุาตจาง (Permitted Ceiling) แรงงานตางดาวสงูสุด
ไดปรับขึ้นเปนรอยละ 70 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัดสวนของแรงงานที่มีฝมือภายในกิจการแตละแหง         
แรงงานตางดาวเหลานี้ จะถูกจางสํ าหรับกิจการแตละสาขาอาชีพในปริมาณที่แตกตางกันไปตาม
นโยบายรฐับาล สัดสวนเพดานในการจางแรงงานตางดาวตอคนงานทองถ่ินเปรยีบเทยีบ แสดงใหเหน็
ถึงความตองการแรงงานตางดาว    ที่เพิ่มขึ้นของสิงคโปรในแตละสาขาอาชีพ สัดสวนดังกลาวยังคง
มแีนวโนมมากขึ้นจนกระทั่งปจจุบัน
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ประการที่สอง การควบคุมการจางแรงงานตางดาว ดวยการกํ าหนดคา
ธรรมเนยีม (Levy) สํ าหรับแรงงานตางดาวแตละราย ซ่ึงแตกตางกนัไปส ําหรบัแตละกจิการ อุตสาหกรรม       
และประเภทของแรงงานดวย เชน ในกิจการกอสรางและการตอเรือซ่ึงมีความตองการใชแรงงาน
ตางดาวประเภทแรงงานไรฝมือในปริมาณที่สูงนัก คาธรรมเนียมในการของอนุญาตทํ างานของคน
ตางดาวส ําหรับกจิการเหลานีจ้ะถกูก ําหนดไวสูงมาก ทัง้นีเ้พือ่เปนการกระตุนใหนายจางท ําการพฒันา
ทักษะฝมือการทํ างานของลูกจางหรือมีการใชแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นในกิจการของนายจาง            
ตวัอยาง  เชน ในป  พ.ศ. 2534 รัฐบาลสิงคโปรเรียกเก็บคาเนียมสํ าหรับการอนุญาตทํ างานในกิจการ
อุตสาหกรรมการผลติจากคนงานแตละรายเปนจ ํานวน 1,500 เหรยีญสิงคโปร และ 250  เหรยีญสิงคโปร  
สํ าหรับกจิการในสาขาบรกิารภายในประเทศ  (1 เหรยีญสิงคโปร มคีาประมาณ  0.56  เหรยีญสหรฐั)  
ความมุงประสงคของรฐับาลในการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมทีสู่งเชนนี ้ เปนไปเพือ่มใิหนายจางทีพ่ึง่พา
การจางแรงงานตางดาวไดรับประโยชนจากการที่ตนทุนคาจางแรงงาน (Cost Advantage) ตํ่ ามากจน
เกดิความไมเปนธรรมตอผูประกอบธรุกจิรายอืน่หรือปองกนัไมใหผูประกอบการมุงเนนการใชแรงงาน
ตางดาวในกิจการมากจนกระทบตอการจางงานคนงานทองถ่ิน  เชน  ผูรับเหมางานบริการทํ าความ
สะอาดถนนหนทางภายในความรับผิดชอบของเมืองตางๆ ซ่ึงในกิจการประเภทนี้ นายจางจะ
สามารถจางแรงงานตางดาวไดไมเกินรอยละ 30 ของจํ านวนคนงานทั้งหมด  แรงงานตางดาวเหลานี้
จะไดรับคาจางประมาณ 700-800 เหรียญสิงคโปร ในขณะที่คาจางของคนงานทองถ่ินจะตก
ประมาณ  900  เหรียญสงิคโปรหรือมากกวา  แตเมือ่คาธรรมเนยีมการของอนญุาตท ํางานเพิม่ สูงขึน้  
แรงงานตางดาวเหลานี้ก็จะมีคาจางที่แพงมากขึ้นตามไปดวย และหากนายจางรายใดประสงคที่จะ
จางแรงงานตางดาวเกินกวาเพดานอนุญาตสูงสุดก็จะตองชํ าระคาธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้นกวา
เดิมดวย

เมือ่ไดทํ าการวิเคราะหกฎหมายควบคุมการ ทํ างานของแรงงานตางดาว
ของประเทศสิงคโปร จะพบวากฎหมายควบคุมการทํ างานของคนตางดาวและประเทศสิงคโปร                
คอื กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  (Immigration Act)  โดยมีสาระสํ าคัญที่คลายคลึงกับกฎหมายคน
เขาเมอืงของประเทศไทยและมาเลเซีย คือ การหามมิใหผูใดนอกจากพลเมืองของประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักร  เวนเสียแตจะไดรับอนุญาตและคนตางชาติที่ไดรับอนุญาตเขาประเทศจะตองไม
ประกอบอาชพี หรือรับจาง เวนแตจะไดรับอนญุาต ซ่ึงนอกจากคนตางดาวทีเ่ขามาในประเทศสงิคโปร
จะตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองแลว  หากคนตางดาวรายใดประสงคจะทํ างานก็จะตอง
ดํ าเนินการและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยคนตางดาวของประเทศสิงคโปร ที่เรียกวา 
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กฎหมายการจางงานคนตางดาว  (Employment of Foreing Workers Act)17  เพือ่ทีจ่ะควบคมุการจางงาน
หรือประกอบอาชีพของคนตางดาวที่เขาไปทํ างานในประเทศของตน

สาระสํ าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทํ างานของคนตางดาว
ของประเทศสิงคโปร  มีดังนี้

1) ใบอนุญาตทํ างาน  (Work  Permit)
กฎหมายควบคุมการทํ  างานของคนตางด าวมีสาระสํ  าคัญ               

ที่กํ าหนดใหคนตางดาวที่ประสงคจะทํ างานในประเทศ จะตองไดรับใบอนุญาตทํ างาน                   
(Work Permit /Employment  Permit)

(1) หนาทีข่องคนตางดาวเมื่อไดรับอนุญาตใหทํ างานแลว  มีดังนี้
- คนตางดาวตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวทั้งนี้ แตละประเทศได

กํ าหนดในลักษณะเดียวกันวา คนตางดาวตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรือสถานที่ทํ างานในระหวาง
ระยะเวลาทํ างาน  เพื่อแสดงใบอนุญาตทํ างาน  เมื่อปรากฏมีผูตรวจสอบในเวลาใดก็ได

- คนตางดาวตองยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตทํ างาน เมื่อใบอนุญาต
ของตนช ํารุดหรือสูญหาย  ประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดเงื่อนไขใหแรงงานตางดาวที่ไดทํ าใบอนญุาต
ของตนช ํารุดในสาระส ําคญัหรือเกดิการสญูหาย สามารถท ําไดโดยการด ําเนนิการยืน่ค ํารองขอรบัใบ
อนญุาตท ํางานภายใน 14 วนั และสามารถท ําใบอนญุาตใหมไดโดยตองช ําระคาธรรมเนยีม การออกใบ
อนุญาต

- เงื่อนไขและระยะเวลาการทํ างาน คนตางดาวจะตองทํ างาน
เฉพาะงานตามที่ไดรับอนุญาตในอาชีพและสถานที่ทํ างานตามที่ไดรับอนุญาตและจะไดรับอนุญาต
ใหท ํางานไดคราวละ  2  ป  โดยที่นายจางสามารถขอตออายุการงานจางงานไดคร้ังเดียว

- การคืนใบอนุญาตทํ างานเมื่อส้ินสุดการทํ างาน ในกรณีคน         
ตางดาวที่ไกรับอนุญาตใหทํ างานนั้น ส้ินสุดการทํ างานโดยอาจจะเปนการครบอายุสัญญาจาง           
หรือประสงคจะเลกิท ํางานเอง ประเทศสงิคโปรไดก ําหนดใหคนตางดาวใบอนญุาตท ํางานของตนทีไ่ดรับ  
โดยผานนายจางใหแกเจาหนาที่หรือผูควบคุมภายใน  7  วัน  ภายหลังจากยุติการทํ างานแลว

                                                       
17 ศูนยวิจัยกฎหมายและพัฒนา. (2543). ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการควบคุมการทํ างานของแรงงาน

ตางดาว ในประเทศไทยกับนานาประเทศและแนวทางการพัฒนาในอนาคต. หนา 93.
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2) การคุมครองแรงงานตางดาว
การเขาประเทศอยางถกูกฎหมายของคนตางดาวจะไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศสงิคโปร โดยจ ําแนกประเดน็ทีเ่ปนสาระส ําคญั
ของการคุมครองแรงงานตามกฎหมายดังนี้

(1) กฎหมายว าด วยเงินทดแทนของคนงาน  (Workman’s 
Compensation Act) ซ่ึงก ําหนดหลกัเกณฑในการจายเงินทดแทนใหแกคนงานที่ไดรับบาดเจ็บหรือ
บคุคลทีอ่ยูในความดูแลของนายจางที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทํ างาน

(2) กฎหมายดวยการจางแรงงาน (Employment Act) ซ่ึงก ําหนด
สิทธแิละหนาทีพ่ืน้ฐานของนายจางและลกูจางในชัว่โมงการท ํางาน วนัหยดุพกัผอน  การจายคาจาง คาลวงเวลา  
รวมทั้งวันลาตางๆ ของลูกจาง

(3) กฎหมายวาดวยความปลอดภยัในการท ํางาน  (Factories Act)  ซ่ึงมี
ขอกํ าหนดเกี่ยวกับเรื่องอนามัยและความปลอดภัยของลูกจาง และความเปนอยูของบุคคลที่อยูภาย
ในโรงงาน

(4) กฎหมายวาดวยกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ (Central  Provident  
Fund  Act)  ซ่ึงเปนกฎหมายซึง่ก ําหนดหลกัเกณฑการจายเงนิสะสมของนายจางและลกูจางเขากองทุน
สํ ารองเลีย้งชีพ เพื่อจายเปนเงินทดแทนแกลูกจางที่เกษียณอายุหรือส้ินสุดการทํ างานในประเทศสิงค
โปรโดยไมกลับเขามาอีก

3) บทกํ าหนดโทษคนตางดาวที่ฝาฝน
เหตุที่ประเทศสิงคโปรมีอัตราคาจางแรงงานที่สูงกวาประเทศใน 

ภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงใต  ประกอบกบันายจางตองการแรงงานตางดาวเปนจ ํานวนมาก  จงึเปนแรงดงึดดู
ใหคนตางดาวใหความสนใจลักลอบเขาไปทํ างานในประเทศดังกลาว  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
การทํ างานของคนตางดาวของประเทศสิงคโปร จึงมีบทกํ าหนดโทษของแรงงานตางดาวที่ฝาฝน 
หรือแรงงานตางดาวที่ทํ างานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายไวในระวางโทษสํ าหรับฐาน            
ความผิดดังกลาวที่คอนขางรุนแรงกวาบทกํ าหนดโทษของไทยและมาเลเซีย สํ าหรับนายจางที่ทํ า
การฝาฝนดวยการจางแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายตอระหวางจํ าคุก  1  ป  และปรับในอัตราเทากับ
คาธรรมเนียมการจาง (Levy) อีก 2-4 ป นอกจากนี้รัฐบาลยังกํ าหนดใหเพิ่มความเขมงวดกับ                     
ผูประกอบการรับเหมากอสรรางรายตางๆ ควบคุมการเขาออกของคนงานตางดาวบริเวณสถานที่ 
กอสราง (Construction sites) รวมทั้งการเพิ่มมารตราการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูประกอบการใหดียิ่งขึ้น เพื่อปองกันมิใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายลักลอบ
เขามาพักอาศัยหรือทํ างานโดยไมไดรับอนุญาต
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4) มาตรการควบคุมแรงงานตางดาวประการอื่น
ประเทศสงิคโปรไดมบีทบญัญตักิฎหมายทีห่ามมใิหแรงงานตางดาว

ผิดกฎหมายทํ าการสมรสกับชาวสิงคโปร ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาเกี่ยวกับเรื่อง
สัญชาติของบุตรที่เกิดขึ้นกับการสมรสของแรงงานตางดาวกับชาวสิงคโปร

3.3.1.2 การจดัระเบียบการนํ าเขาแรงงานตางดาว
Pang (1990) quoted  in  Stalkey (1994 :256)  ไดท ําการศึกษาเกี่ยวกับ

ความตองการแรงงานตางดาวของประเทศสิงคโปรและไดทํ าการรวบรวมสถิติการเขามาทํ างานของ
แรงงานตางดาวไวโดย Pang ใหทศันะวา  แรงงานตางดาวในประเทศสงิคโปร แบงออกเปน  2  กลุม  
คอื  กลุมแรงงานที่มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ  หรือ Professional/Skilled Workers  กับกลุม 
แรงงานไรฝมือ หรือ Unskilled Workers18 ปริมาณการจางงานแรงงานตางดาวทั้งสองกลุมของ
ประเทศสิงคโปร จะเปลีย่นแปลงไปตามระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ในป 1983  
ปริมาณแรงงานตางดาวรวมทั้งสองกลุมทํ างานอยูในประเทศสิงคโปรจํ านวนปริมาณ  150,000 ราย  
ในจ ํานวนนีจ้ัดเปนกลุมที่มีทักษะและวิชาชีพประมาณ  20,000  ราย  สวนอีกประมาณ 130,000    
จะเปนแรงงานไรฝมือ และคงสัดสวนการจางแรงงานตางดาวเปรียบเทียบกับแรงงานทั้งสองกลุม            
ดงักลาวทีไ่มแตกตางกันมากนักในชวงทศวรรษกระทั่งป  1990  แมปริมาณการจางแรงงานตางดาว
จะลดลงไปบางในชวงป  1985-1987  โดยในป  1987 ปรากฏปริมาณการจางแรงงานตางดาวทั้งสอง
กลุมรวมจ ํานวน 110,000 ราย  ซ่ึงแบงเปนกลุมแรงงานทีไ่รฝมอืประมาณ  108,500 ราย สวนทีเ่หลืออีก  
2,500  ราย  เปนแรงงานกลุมที่มีทักษะวิชาชีพในการทํ างาน  แตความตองการแรงงานของประเทศ
กไ็ดปรับตวัข้ึนอกีในป  1988  และปรากฏความตองการแรงงานของนายจางและสถานประกอบการตางๆ  
ในประเทศสิงคโปรไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาจนกระทั่งปจจุบัน

ภาวะความตองการแรงงานตางดาวของประเทศสงิคโปร เกดิขึน้เนือ่งมาจาก
สาเหตุที่สํ าคัญ คือ การเติบโตอยางรวดเร็วของภาคการผลิต (Manufacturing) กิจการกอสราง  
(Construction) และการบรกิารภายในประเทศ (Domestic  Services)  แรงงงานในกลุมทีม่ทีกัษะวชิาชพี
ในการท ํางาน  จัดเปนกลุมที่มีความตองการใหทํ างานในประเทศสิงคโปรเปนพิเศษ  ทั้งนี้ เนื่องจาก
แรงงานกลุมนีจ้ดัเปนกลุมทีไ่ดสรางผลติภาพทางเศรษฐกจิดวยการถานทอดเทคโนโลย ีทกัษะการท ํางาน  
รวมทั้งทุนในการประกอบการใหกับประเทศสิงคโปร สวนกลุมแรงงานไรฝมือซ่ึงอนุญาตใหท ํางาน

                                                       
18 ชุมพร ปจจุสานนท และคณะ. (2545). ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการควบคุมการทํ างาน

ของคนตางดาวในประเทศไทยกับนานาประเทศและแนวทางพัฒนาในอนาคต. หนา 171.
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ภายในประเทศนั้น จะเอื้อประโยชนในแงการรักษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม             
การผลิตของประเทศ ภายในตลาดการคาโลก แตอยางไรก็ดี การใชแรงงานที่ไรฝมือจํ านวนมาก
สํ าหรับประโยชนในแงลักษณะดังกลาว ไดสรางปญหาหลายประการในประเทศสิงคโปร อันไดแก  
ความลาชาในการปรับระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศ  นอกจากนี้  ยังเปนที่คาดการณ
กนัวา  สิงคโปรยังประสบปญหาการพึ่งพาแรงงานตางดาวบางกลุมมากเกินไป   (Over-reliant  on  
certain  kinds  of  immigrant  work) โดยเฉพาะอยางยิง่  แรงงานตางดาวทีเ่ขามาท ํางานเปนคนรบัใช  
ในบานของชาวสิงคโปร

สรุปสาระสํ าคัญเกี่ยวกับการจัดระเบียบการนํ าเขาแรงงานตางดาวของ
ประเทศสิงคโปร  ดังตอไปนี้

1) การนํ าเขาแรงงานตางดาวของประเทศสิงคโปรนั้นเปนไปตาม
กฎหมายชือ่ Foreing Worker Act ในการดูแลรับผิดชอบและควบคุมแรงงานตางดาวของหนวยงาน
ในสงักดักระทรวงแรงงานสงิคโปร กรณนีายจางสงิคโปรตองการแรงงวานตางดาวเขาท ํางานในกจิการ
ของตนจะตองขอโควตาการนํ าเขาแรงงานตางดาวจากกระทรวงแรงงานสิงคโปรเสียกอน เมื่อ
กระทรวงแรงงานสิงคโปรอนุมัติแลว นายจางจึงทํ าการติดตอบริษัทจัดหางานในทองถ่ิน เพื่อวาจาง
ใหด ําเนินขั้นตอนการนํ าเขาแรงงานตางดาวกับทางราชการ อันไดแก การยื่นเอกสารหลักฐานเพือ่ท ํา 
Bond Guarantee ทีก่ระทรวงแรงงาน  ตลอดจนการตดิตอขอใบอนญุาตแรงงาน  (Work  Permit)  ใหแก
ลูกจางตางดาว

2) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขาเมืองแลว หากประสงคจะทํ างาน
ยังตองขอใบอนุญาตทํ างานและเอกสารที่เรียกวา “Employment Pass” ทั้งนี้ผูยื่นขอจะตองมี              
วุฒิการศึกษาไมตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี หรือไดรับเงินเดือนไมตํ่ ากวา 2,000 เหรียญสิงคโปร           
(โดยไมรวมคาลวงเวลา  คาเดินทาง คาอาหาร  คาเชาบาน  หรือเงินพิเศษอื่นที่นายจางไดจายให)  
รวมทัง้ยืน่เอกสารประกอบค ําขอ ไดแก  เอกสาร “From 8”  ทีจ่ะตองมรีายมอืช่ือทัง้ของบรษิทันายจาง
และส ําเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาเปนตน

3) ประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดเงื่อนไขใหบริษัทผูประกอบการที่เปน
นายจางสิงคโปรที่ตองการนํ าเขาแรงงานตางดาว จะตองมีกิจการงานกอสรางที่ไดมีการทํ าสัญญา
จางกนัไวแลวระหวางผูจางกบัผูรับจาง โดยมมีลูคาของงานทีรั่บจางไมตํ ่ากวาหนึง่ลานเหรยีญสิงคโปร

4) แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหนายจางสามารถจางเขามาทํ างาน
ในประเทศได คอื แรงงานตางดาวจากประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส บังคลาเทศ จีน อินเดีย ศรีลังกา  
และไทย
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5) สัดสวนของโควตานํ าเขาแรงงานตางดาวเปรียบเทียบกับจางคน
ทองถ่ินจะมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายการนํ าเขาแรงงานของรัฐบาลในแตละชวงเวลา    
อยางไรกด็ ีโควาการน ําเขาแรงงานตางดาวนี ้ มกี ําหนดระยะเวลาทีน่ายจางจะตองด ําเนนิการใหแลวเสรจ็
ภายใน  4  เดือน

6) นายจางสงิคโปรจะตองช ําระคาธรรมเนยีมจางงาน (Levy) ใหแกรัฐบาล
แทนแรงงานตางดาวไดนํ าเขา ทั้งนี้การกํ าหนดอัตราธรรมเนียมการจางงานในอัตราที่สูง เชนนี้ 
เนื่องมาจากรัฐบาลสิงคโปรไมประสงคที่จะใหมีการพึ่งพาการใชแรงงานตางดาวมากเกินไป             
โดยตองการใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานทองถ่ิน และเนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง       
เพือ่ประโยชนในการแขงขันในตลาดการคาโลก นอกจากนี้ การนํ าเขาแรงงานตางดาวมากเกินไป  
ยังเปนส่ิงที่ทํ าใหผูประกอบการสิงคโปรเคยชินกับการประกอบธุรกิจที่พึ่งพิงแรงงานตางดาว             
เปนคนงาน จงึขาดความสนใจตอการปรบัระดบัการใชเทคโนโลยทีางการผลติ อยางไรกต็าม รัฐบาล 
สิงคโปร กม็ไิดปฏิเสธการใชแรงงานตางดาว เนือ่งจากภาวการณขาดแคลนแรงงานทัง้ในตลาดแรงงาน
ระดบัลางและระดับบนของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือในสาขากอสราง สาขาบริการในงาน
แมบาน  ซ่ึงอาศัยแรงงานตางดาวเขามาทํ างานในประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

3.3.2 ประเทศมาเลเซีย19

มาเลเซียเปนประเทศหนึ่งที่มีการอพยพยายถ่ินของประชากรจํ านวนมาก              
การอพยพยายถ่ินของจํ านวนประชากรดังกลาวเกิดขึ้นใน  2  ลักษณะที่สํ าคัญ  คือ  การยายถ่ินออก 
(Large-scale Emigration) ของประชากรที่ไปทํ างานในประเทศสิงคโปร ในขณะเดียวกันใน
ประเทศมาเลเซีย  ยังเปนถ่ินปลายทางสํ าหรับการยายถ่ินเขาของประชากร (Destination  of  Large-
scale  Emigration)  โดยเฉพาะแรงงานตางดาวจากประเทศอินโดนีเซีย

หากพจิารณายอนกลับไปในชวงตนศตวรรษนี ้ประเทศมาเลเซยียคุภายใตอาณานคิม
ตะวันตก ไดปรากฏภาวะขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ สํ าหรับใชในกิจการทํ าสวนยางพารา
และเหมืองดีบุกอยางรุนแรง กระทั่งเกิดการนํ าเขาแรงงานจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง             
คนงานตางดาวชาวอินเดียและจีนตอนใตเขามาทํ างานในประเทศ  ในป  1910  รัฐบาลอาณานิคม  
มาเลเซยี  (Colonial  Government) ไดใชวธีิการจางแรงงานตางดาวในลกัษณะสญัญาจาง และรูปแบบการจาง
ตามสัญญาในลักษณะอื่น เพื่อนํ าเขาแรงงานตางดาวมาใชในกิจการที่เกิดการขาดแคลนแรงงาน  
ภายในประเทศ หลายปตอมา แรงงานตางดาวอพยพเหลานี้ไดปกหลักตั้งถ่ินฐานและไดรับสัญชาติ

                                                       
19 อํ านาจ  นิลวิไล. เลมเดิม. หนา 143.
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เปนพลเมืองมาเลเซีย และมีความกาวหนาจากเดิมที่เปนแรงงานกุลีรับจางในกิจการสวนยางพารา
และเหมืองดีบุก กลายเปนกลุมพอคาและเจาของสถานประกอบการที่ประสบความสํ าเร็จ การได
สัญชาตแิรงงานอพยพเหลานี้ไดกอใหเกิดกลุมเชื้อชาติใหมอีกกลุมหนึ่งขึ้นในประเทศมาเลเซีย

ภาวะความแตกตางดานเชื้อชาติ เนื่องมาจากการเกิดใหมของคนกลุมใหม                
ดงักลาวเปนสิ่งสํ าคัญที่ทํ าใหประเทศมาเลเซียในปจจุบันประกอบไปดวยกลุมเชื้อชาติหลัก 3 กลุม  
(Major Racial Groups) ประกอบดวย กลุมชาติพันธมาเลเซีย ที่เรียกวา “ภูมิบุตรา” (Bumiputra) 
หมายความวา บตุรแหงแผนดนิ (Sons of the Soil) ซ่ึงมจี ํานวนประมาณครึง่หนึง่ของจ ํานวนประชากร
ทัง้หมด อีกสองกลุมชาติพันธหลัก คือ กลุมเชื้อชาติอินเดีย และกลุมเชื้อชาติจีน ที่มิใชภูมิบุตรา
(non-Bumiputra) ทีป่ระสบความส ําเรจ็ดานการคาหรือธุรกจิ ซ่ึงมพีืน้เพดัง้เดมิมาจากการเปนแรงงาน
รับจางอพยพตั้งแตยุคอาณานิคม  ความแตกตางทางเชื้อชาติเชนนี้  ไดกลายเปนชนวนสํ าคัญที่ทํ าให
เกดิความขดัแยงทางเชือ้ชาตขิึน้ภายในประเทศ  กระทัง่เกดิการเปนการจลาจบทางเชือ้ชาต ิ (Racial  Riots)  
ในป 1969

ในป  1971 รัฐบาลมาเลเซยีไดกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจใหม  (New  Economic  
Policy, NEP) โดยมีจุดประสงคสํ าคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษาและดานเศรษฐกิจ                 
แกชนกลุมภูมิบุตรา นโยบายดังกลาว ประสบผลสํ าเร็จเบองแรกจาการปฏิรูประบบที่ดินในพื้นที่
ชนบทและการเติบโตอยางรวดเร็วของกระบวนอุตสาหกรรม ซ่ึงไดกอใหเกิดการจางงานจํ านวน
มหาศาลในเขตเมือง ซ่ึงสังเกตไดจากรายไดตอหัวของประชากรมาเลเซียในระหวางป 1970-1990  
ไดปรับตวัสูงขึ้นกวา  2  เทา และใหสิทธิพิเศษแกภูมิบุตราเชนนี้  ไดสงผลใหชนกลุมนี้เปนกลุมแรง
งานทีม่ทีกัษะหรือมีความชํ านาญทางดานเทคนิค  มีจํ านวนมากขึ้นจากรอยละ  47  เปนรอยละ  62  
ของประชากรทั่งหมดในชวงเวลาเดียวกัน และกลายเปนแรงงานที่ตองการของบรรดาโรงงาน                     
อุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ แตอยางไรก็ดี มาเลเซียยังประสบปญหาการกระจายตัวของ 
กํ าลังแรงงาน ทั้งการกระจายในแงภูมิศาสตรและการกระจายตัวระหวางภาคการประกอบการ 
(Sectors) ในพื้นที่ชนบทไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญอยางนอยสองดาน คือ การกระจาย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํ ากินใหแกชาวนาไรที่ดิน (Landless Peasants) เพือ่ใหพวกเขาสามารถเลี้ยงดู         
ตัวเองได ประการที่สอง คือ การเกิดขึ้นจากการลงทุนอุตสาหกรรมที่เปดโอกาสและดึงดูดให             
คนงานในทองถ่ินเขาสูการจางงานภาคอตุสาหกรรม ดานการทํ างานในโรงงานหรือในเขตสงเสริม
การสงออกพิเศษ หรือ Newly  Developed  Export  Processing  Zone : EPZ  ความเปลี่ยนแปลง
ประการนี้ ไดสงผลใหเกิดความขาดแคลนแรงงานเปนอยางมาก สํ าหรับกิจการทางการเกษตรใน
ประเทศมาเลเซยี และเปนจดุเริม่ตนของการน ําเขาแรงงานตางดาวจ ํานวนนบัแสนคนจากอนิโดนเีซยี  
ไทย  และฟลิปปนส
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โอกาสในการศกึษาตามนโยบายเศรษฐกจิใหมของรฐับาลมาเลเซยี ไดท ําใหชาวมาเล
(malay) ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท มทีางเลอืกและความคาดหวงัในการประกอบอาชพีทีด่ขีึน้กวาเดมิ  
ในขณะทีค่าจางแรงงานในเขตเมืองหลายแหงไดเพิ่มสูงขึ้น แตก็ยังนับวานอยกวาคาจางแรงงานของ
ประเทศสงิคโปร เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานในลกัษณะเดยีวกนั ซ่ึงถือวาเปนเหตผุลสํ าคญัประการหนึง่             
ที่อธิบายการอพยพยายถ่ินของกลุมแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพชาวมาเลเซียไปทํ างานยังประเทศอื่น           
ทีม่ผีลตอบแทนสงูกวา เชน สหรฐัอเมรกิา แคนดา เปนตน  นอกเหนอืไปจากการยายถ่ินของประชากร
ไปทํ างานยังประเทศสิงคโปร ซ่ึงจาการสํ ารวจในป 1990 พบวามีชาวมาเลเซียกวาหนึ่งแสนราย  
ยายถ่ินเขาไปทํ างานในประเทศดังกลาว

การยายถ่ินของกลุมแรงงานมีทักษะวิชาชีพของชาวมาเลเซีย ที่ไปทํ างานยัง
ประเทศอืน่ที่ไดคาตอบแทนดีกวา ไดสงผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญตอตลาดแรงงานภายในประเทศ  
จากการส ํารวจรวมกันระหวาหนวยงานในภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อป 1990-1991  
พบวา รอยละ  9  ของบริษัทภายในประเทศประสบปญหาการจางคนงานเขาทํ างานทดแทนแรงงาน
ทีม่ทีกัษะวชิาชพี โดยเฉพาะอยางยิง่วศิวกร และในโรงงานของชาวญีปุ่นหลายแหง ไดประสบปญหา
ความไมพอเพียงของคนงานที่มีทักษะในสถานประกอบการ

ประมาณการณวา  ประมาณหนึ่งในสามของแรงงานตางดาวในประเทศมาเลเซีย
ทัง้หมดในปจจบุนั ท ํางานอยูในภาคเกษตรกร อีกครึง่หนึง่ของจ ํานวนทีเ่หลือท ํางานอยูในกจิการกอสราง  
คนงานเหลานี ้  มเีปนจ ํานวนมกทีเ่ปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยประมาณการณวาแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซยีจะมอียูถึง  1  ลานคน  หรืออาจมากกวา  1.5  ลานคน  ในขณะทีสั่ดสวน
คนตางดาวที่เขามาทํ างานอยางถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียมีเพียงสวนนอยเทานั้น ซ่ึงหาก
พิจารณาในชองทางการเดินทางเขาประเทศของคนตางดาว โดยเฉพาะการลักลอบเขาเมืองของคน
ตางดาวชาวไทยตอนใตและอินโดนีเซียแลวพบวา เปนการยากที่จะควบคุมการลักลอบเขาประเทศ
ของคนตางดาวได ทั้งนี้เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศของมาเลเซียที่มีทะเลลอมรอบเกือบทุกดาน  
ในกรณีแรงงานตางดาวคนไทยจากภาคใตพบวา มักจะเปนชนกลุมนอยที่มีเช้ือชาติพันธเดียวกับ 
ชาวมาเลย  ประกอบกับนายจางที่จางงานคนกลุมนี้มักจะมีความเสี่ยงนอย  เพียงแตตองจัดทํ าสัญญา
จางแรงงานกับคนตางดาวเหลานี้เทานั้น

ส่ิงสํ าคัญที่ทํ าใหนายจางผูประกอบการชาวมาเลเซียนิยมใชแรงงานตางดาว              
ในกจิการของตนนั้น เนื่องจากแรงงานตางดาวเหลานี้อดทนตองานหนัก และยอมรับคาจางที่ตํ่ ากวา
อัตราคาจางสํ าหรับคนในทองถ่ินประมาณ 25-40% ประกอบกับแรงงานเหลานี้ มักไมเรียกรอง          
ผลประโยชนเพิ่มเติมอื่นใดจากการทํ างานมากนัก เชน เงินสํ ารองเล้ียงชีพ หรือประกันสังคม 
เปนตน แตอยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบอัตราคาจางดังกลาวกับคาจางในประเทศอินโดนีเซียแลว     
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ยงัจดัวาสงูกวาเกือบสิบเทาตัว จึงไมใชประเด็นที่นาแปลกวา  คาจางที่สูงกวานี้จะเปนสิ่งที่ดึงดูดให
คนตางดาวชาวอินโดนีเซียจํ านวนมาก  นิยมลักลอบเขามาทํ างานในประเทศมาเลเซีย

มาเลเซยีเปนประเทศที่มีมีประชากรในวัยทํ างานเพียง 8 ลานคน ความขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศโดยเฉพาะงานกรรมกร  งานในภาคเกษตรกรรม  และงานบริการซึ่งเปนงาน
ที่ชาวมาเลเซียไมนิยมทํ า ไดทํ าใหรัฐบาลมาเลเซียมิอาจปฏิเสธตอความตองการแรงงานตางดาว  
เพียงแตรัฐบาลประสงคที่จะจัดระบบควบคุมแรงงานตางดาว เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย     
และไมใหสงผลกระทบตอโครงสรางการจางงานของประชากรภายในประเทศเทานัน้ ทัง้นีเ้นือ่งจาก    
มาเลเซยีมไิดมีขอตกลงระดับทวิภาคี (Bilateral Agreement)  สํ าหรับการจางแรงงานตางดาวกับไทย  
อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  และบังคลาเทศ  แตอยางใด  ในชวงเวลาที่ผานมาการจัดระบบควบคุมของ
แรงงานตางดาวในประเทศมาเลเซีย  รัฐบาลจึงไดกํ าหนดมาตรการตางๆ  รองรับเปนการเฉพาะหนา
เทานัน้ เชน เมื่อเดือนมิถุนายน 1992 ไดกํ าหนดใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
ประมาณ 300,000 ราย  และอนุญาตใหแรงงานเหลานี้สามารถทํ างานในประเทศไดเปนการชั่วคราว  
และการออกประกาศนิรโทษกรรม (Extradition) แรงงานตางดาวที่ทํ าผิดกฎหมาย เพื่อจัดระบบ 
การน ําเขาแรงงานตางดาวในชวงเวลาตอมา เปนตน ในขณะที่แรงงานตางดาวสวนใหญมักประสงค                      
ที่จะทํ างานในประเทศมาเลเซียอยางผิดกฎหมาย ดวยการคาดหวังวาการอยูในประเทศมาเลเซีย 
ระยะหนึง่ จะชวยใหเขาไดมีโอกาสไดรับใบอนุญาตเขาประเทศอยางเปนทางการ เชนเดียวกับที่เคย
เกิดขึ้นกับแรงงานตางดาวในยุคอาณานิคม นอกจากนี้ยังชวยใหเขาสิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวา  
เชน การดํ าเนินการขออนุญาตเขาเมืองและการทํ างานอยางเปนทางการของชาวอินโดนีเซีย ที่จะ
ตองเสยีคาใชจาย ตอรายกวา 460 ดอลลารสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายเพียงประมาณ 70 
ดอลลารสหรัฐ  สํ าหรับการหางานทํ าผานนายหนา  เปนตน  อีกประการหนึ่งใบอนุญาตทํ างานของ
แรงงานตางดาวกับงานบางประเภท จะกลายเปนขอจํ ากัดสํ าหรับเขา สํ าหรับการเปลี่ยนงานในกรณี
ทีง่านอื่นใหผลตอบแทนที่ดีกวา

3.3.2.1 การควบคุมการทํ างานของแรงงานตางดาว
เมื่อทํ าการวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทํ างานของคนตาง

ดาวของประเทศมาเลเซียหรือที่เรียกวา “กฎหมายขอจํ ากัดการจางงาน” (Employment Restriction)20  
โดยมีสาระสํ าคัญอยางสังเขปดังตอไปนี้

                                                       
20 ศูนยวิจัยและพัฒนา. เลมเดิม. หนา 78-79.
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1) ใบอนญุาตทํ างาน (Work  Permit) กฎหมายควบคุมการทํ างานของ
คนงานตางดาวของประเทศมาเลเซียมีสาระสํ าคัญที่กํ าหนดใหคนตางดาวที่ประสงคจะทํ างาน              
จะตองไดรับใบอนญุาตท ํางาน (Work Permit หรือ Employment Permit) อยางไรกด็ ี ในการประกอบ
อาชพีของแรงงานตางดาว  ที่เขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมายสํ าหรับบางสาขาอาชีพหรือตํ าแหนง  
เชน งานในตํ าแหนงผูบริหารและผูเช่ียวชาญ รัฐบาลมาเลเซียมักมิไดจํ ากัดระยะเวลาการทํ างาน  
โดยแรงงานตางดาวกลุมนีจ้ะไดรับอนญุาตท ํางานในต ําแหนงนัน้ ไดอยางไมมกี ําหนดเวลา  เพยีงแตจะตอง
มกีารทบทวนการอนญุาตเขาท ํางานทกุๆ ระยะเวลา 5 ป ทัง้นีก้ารใหสิทธิพเิศษดงักลาวเปนไปภายใต              
เงือ่นไขในดานจ ํานวนเงนิลงทนุและคณุสมบตัขิองแรงงานตางดาวระดบับรหิารจะตองเปนไปตามที่  
ก ําหนดและมีความเหมาะสมกับวิชาชีพดวย

2) หนาทีข่องคนตางดาวเมื่อไดรับอนุญาตใหทํ างานแลว  มีดังนี้
(1) คนตางดาวตองมีใบอนุญาตอยูกับตัว หรือ ณ  สถานที่ทํ างาน  

เพือ่แสดงใบอนุญาตทํ างาน  เมื่อปรากฏวามีผูตรวจสอบ
(2) คนตางดาวตองยืน่ค ําขอรบัใบแทนใบอนญุาตท ํางาน เมือ่ใบอนญุาต

ของตนชํ ารุดหรือสูญหาย ในกรณีของประเทศมาเลเซีย ไมไดกํ าหนดระยะเวลาการแจงของใบ           
รับแทนดังกลาวไว เพียงแตกํ าหนดวาหากใบอนุญาตจะตองแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่
และยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตทํ างาน

(3) เงื่อนไขการทํ างานคนตางดาวจะตองทํ างานในเฉพาะอาชีพ
และสถานที่ทํ างานตามที่ไดรับอนุญาต

(4) การคนืใบอนญุาตท ํางานเมือ่ส้ินสดุการท ํางาน ในกรณทีีค่นตางดาว
ไดรับใบอนุญาตใหทํ างานนั้น ส้ินสุดการทํ างานโดยอาจจะเปนการครบอายุสัญญาจาง หรือ
ประสงคจะเลิกการทํ างานเอง ในกรณีประเทศมาเลเซีย ไดกํ าหนดเงื่อนไข กลาวคือ คนตางดาว            
ทีเ่ลิกการท ํางานของตนจะตองนํ าสงคืนใบอนุญาตทํ างานตอเจาหนาที่ภายในกํ าหนด  7  วัน

3) การคุ มครองแรงงานตางดาว แรงงานตางดาวที่เขาประเทศ            
อยางถูกกฎหมาย จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศมาเลเซยี  
โดยจํ าแนกประเด็นที่เปนสาระสํ าคัญของการคุมครองดังนี้

(1) กฎหมายวาดวยการจางงาน หรือ Employment Act 1955  
ก ําหนดสภาพและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางงาน  รวมทั้งมาตรฐานขั้นตํ่ าในการทํ างาน  เชน วันเวลา
ท ํางานปกติ  วันหยุดพักผอน  การจายคาจาง  คาลวงเวลาและวันลา
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(2) กฎหมายวาดวยการประกันสังคม (Employee Social  Security 
Act  1996)  ใหหลักประกนัแกลูกจางในกรณเีจบ็ปวย  ทพุพลภาพ  และเสยีชีวตินอกเหนอืจากการท ํางาน

(3) กฎหมายวาดวยเงินทดแทนของคนงานหรือ Workmen’s 
Compensation Act 1992 กํ าหนดเงื่อนไขการจายเงินคาทดแทนแกคนงานที่ไดรับบาดเจ็บหรือ
บคุคลทีอ่ยูในการเลี้ยงดูของคนงานเสียชีวิต  เนื่องจากอุบัติเหตุในการทํ างาน

(4) บทก ําหนดโทษของคนตางดาวทีฝ่าฝน กฎหมายจ ํากดัการท ํางาน
ของคนตางดาวของประเทศมาเลเซียดังกลาว มีบทกํ าหนดโทษแรงงานตางดาวที่ฝาฝนทํ างานโดย
ไมถูกตองตามกฎหมายไว คือ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป  หรือปรับไมเกิน  5,000  ริงกิต  หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ

3.3.2.2 การจดัระเบียบการนํ าเขาแรงงานตางดาว
1) นายจางชาวมาเลเซียที่มีความประสงคจะนํ าเขาแรงงานตางดาว           

มาทํ างานในสถานประกอบการ จะตองยื่นคํ าขออนุญาตตอกรมการตรวจคนเขาเมืองกระทรวง            
กจิการภายใน (Immigration  Department,  Ministry  of  Home  Affairs)  ซ่ึงในการยืน่ขออนญุาตนัน้  
นายจางจะตองแสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโครงการที่ประสงคจะนํ าแรงงานตางดาวเขามา
ทํ างาน ตลอดจนตองชี้แจงเหตุผลความจํ าเปนที่จะตองใชแรงงานตางดาวแทนคนงานทองถ่ิน            
หรือในกรณีงานในโครงการที่ประสงคจะจางแรงงานชาวตางดาวเปนการเฉพาะ นายจางจะตองมี
เอกสารยืนยันตอทางการวา ไมมีคนงานมาเลเซียมาสมัครทํ างานในกิจการหรืองานที่ไดขออนุญาต
แรงงานตางดาว จากนั้นเจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมือง จะเปนผูพิจารณาตัดทอนคนงานตางดาว           
ที่รองขอมาใหคงเหลือเทาที่จํ าเปน ซ่ึงโดยปกติแลวการอนุญาตใหนํ าเขาแรงงานตางดาวแตละครั้ง
จะสามารถท ําไดไมเกนิครัง้ละ  20-30  ราย  หลังจากทีไ่ดรับอนญุาตแลว  นายจางจงึสามารถน ําแรงงาน
ตางดาวเหลานี้ไปทํ างานสถานประกอบการของตนได

2) รัฐบาลมาเลเซยีจะพจิารณาออกใบอนญุาตท ํางานใหแกแรงงานตางดาว
ในกรณีตางๆ  ดังตอไปนี้

(1) แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํ างานในลักษณะ         
Traditional Practice ทางการมาเลเซยีจะออกใบอนญุาตท ํางานใหเฉพาะชวงฤดเูพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตทางการเกษตร โดยจะมีการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทํ างานเฉพาะงานเก็บเกี่ยวขาว
และงานในไรออย ในการพจิารณาอนญุาตใหน ําแรงงานตางดาวเขสารท ํางานในลกัษณะนี ้ เจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองในเขตรัฐที่มีการเพาะปลูกพืชการเกษตรดังกลาว ซ่ึงไดแก รัฐปะลิสต เดดาห  
และกลนัตัน  เปนผูพิจารณาอนุญาตการจางงาน
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(2) การพิจารณาอนุญาตแรงงานตางดาวใหเขาไปทํ างานในกิจการ
กอสรางนั้น เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะเปนผูพิจารณา โดยใชระยะเวลาการพิจารณาประมาณ         
4-6  สัปดาห และปกติแลว ระยะเวลาการอนุญาตทํ างานจะมีอายุระหวาง 3-4  เดือน อยางมากที่สุด           
ไมเกนิ  6  เดอืน  สวนการตออายกุารจางงานนัน้มกัเปนไปไดยาก  สวนใหญพบวา  มกัจะเปนการออก 
ใบอนญุาตใหแรงงานตางดาวรายใหมมากกวาการตออายุใบอนุญาตใหแรงงานตางดาวรายเดิม

(3) แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปทํ างานดานเทคนิค
วิชาชีพหรือ Technical Post ในโครงการหนึ่งโครงการใด ซ่ึงมักจะเปนคนงานที่มีทักษะ                    
และประสบการณการทํ างานสูง การพิจารณาอนุญาตจะกระทํ าโดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
ออกใบอนุญาตทํ างาน  ซ่ึงมีอายุเกินกวา  6  เดือน  แตไมเกิน  1-2  ป

3) ระยะเวลาการจางแรงงานตางดาว ในกรณีของประเทศมาเลเซีย
ระยะเวลาการจางแรงงานนั้นมีความแตกตางกันไปบางตามตํ าแหนงงานที่คนตางดาวเขาไปทํ า  
กลาวคือ แรงงานตางดาวที่เขาไปทํ างานในตํ าแหนงผูบริหารหรือตํ าแหนงสํ าคัญๆ รัฐบาลอาจ
อนญุาตใหทํ างนในประเทศไดถึง  5  ป  ในขณะที่แรงงานในระดับลางภายหลังวันที่  14 กรกฎาคม  
2538  จะสามารถท ํางานตามใบอนญุาตไดคราวละ  3  ป  และตออายไุดคร้ังละ  2  ป  โดยตองตออายุ         
ใบอนญุาตท ํางานทุกป ยกเวนเพียงอาชีพแมบานเทานั้นที่มิไดมีขอกํ าหนดอายุการจางงานไวชัดเจน

4) คาธรรมเนียมการจางงาน (levi) มาเลเซียนอกจากจะมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนยีมการจางงานจากแรงงานตางดาวแลว ยังมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนอีก ไดแก เงิน
ประกันธนาคาร  และคาธรรมเนียมถ่ินทํ างานพิเศษ  (Special  Workplace  Fee)  ซ่ึงถือไดวาเปน
แหลงรายไดที่สํ าคัญแหลงหนึ่งแกรัฐบาลมาเลเซียในจํ านวนที่ไมนอย อีกทั้งอัตราคาใชจายดังกลาว
ยงัแตกตางกันไปสํ าหรับแรงงานตางดาวแตละสัญชาติ

3.3.3 ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย21

ซ่ึงในประเทศซาอุดิอาระเบยีไดมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวไว ดังนี้
1. ไมอนุญาตใหบุคคลใด ที่เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดํ าเนินกิจการ

เกีย่วกับการบรรจุจางงานชาวซาอุดีอาระเบยี หรือกิจการการนํ าเขาแรงงานตางดาว ตราบใดที่ไมได
รับการอนุญาตจากกระทรวงแรงงานกอนและขอบังคับไดกํ าหนดความสํ าคัญของกิจการทั้งสอง
ประเภทนี ้และเงือ่นไขเกีย่วกบัการออกใบอนญุาตใหด ําเนนิกจิการส ําหรบัแตละประเภท และการตออายุ
ใบอนญุาต หนาทีค่วามรบัผิดชอบ ส่ิงทีถู่กหามตางๆ กฎกตกิาการไมตออายใุบอนญุาต หรือการยกเลกิ

                                                       
21 ฐานขอมูลการวิจัยแรงงาน. กระทรวงแรงงาน.
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ใบอนุญาต ตลอดจนผลตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและอื่นๆ จากที่กลาวมานี้   
จากเงือ่นไข และขอกํ าหนดตางๆ ที่จํ าเปน เพื่อค้ํ าประกันวา กิจการงานดังกลาวดํ าเนินไปไดดวยดี

2. ใหถือวาคนงานชาวซาอุดีอาระเบยี ซ่ึงสํ านักงานตางๆ มีสวนในการบรรจุ
จางงานพวกเขา ตลอดจนคนงานตางๆ ซ่ึงส ํานกังานตางๆ เหลานีใ้นนามตวัแทนของนายจาง / เจาของ
สถานประกอบการ เปนผูนํ าพวกเขาเขามาทํ างานนั้น “เปนคนงาน” ของนายจาง / เจาของ              
สถานประกอบการ และจะมพีนัธะขอผูกพนักบันายจางโดยตรงตามความสมัพนัธดานสญัญาแรงงาน
การจางงานคนตางดาว

3. ไมอนุญาตใหนํ าเขาแรงงานตางดาวเพื่อมาทํ างานเวนแตหลังจากไดรับ
อนมุตัจิากกระทรวงแรงงาน มาตรา 33 ไมอนญุาตใหคนตางดาวท ํางานใดๆ และไมอนญุาตใหยนิยอม
ใหคนตางดาวทํ างาน เวนแตหลังจากไดรับใบอนุญาตใหทํ างานได จากกระทรวงแรงงาน ตามแบบ
วธีิการ ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดก ําหนดไวเพือ่จดุประสงคนี ้โดยใบอนญุาตใหท ํางาน (Work Permit) นั้น 
จะไดรับก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้

3.1 คนงานนั้นตองเขาประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยไดรับ
อนุญาตใหทํ างาน

3.2 คนงานตองเปนผูมคีณุสมบตัใินต ําแหนงงานอาชพี หรือตองมคีณุสมบตัิ
ทางการศึกษาซึ่งประเทศชาติมีความตองการ และไมพบประชาชนของตัวเองที่มีคุณสมบัติในดานนี้ 
หรือมีจํ านวนไมเพียงพอกับความตองการ หรือคนงานนั้นอยูในกลุมของคนงานธรรมดาทั่วไป         
ซ่ึงประเทศชาติมีความตองการ

3.3 คนงานนั้นตองทํ าสัญญากับนายจาง และอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของเขาความหมายของคํ าวา “งาน” ในมาตรานี้นั้นใหหมายถึง ทุกๆงาน เกี่ยวกับอตุสาหกรรม การ
คา (พาณิชย) การเกษตร (งานกสิกรรม) การเงิน หรืองานอื่นใด ตลอดจนการบริการใดๆ ซ่ึงใหรวม
ถึงการบริการรับใชในบานดวย

4. ใบอนญุาตใหทํ างาน (Work Permit) ที่ไดกลาวถึงนั้น ยังคงเปนที่ตองการ 
ถึงแมวามีใบอนุญาตใดๆ ที่หนวยงานอื่นจะมีความตองการ เพื่อทํ างาน หรือประกอบอาชีพนั้นแลว
ก็ตาม

5. กอนทีจ่ะตอใบอนญุาตท ํางานตองแนใจวา เขาไมไดอยูในกลุม ของคนหางาน
จากประชาชนชาวซาอุดีอาระเบยี และเปนบุคคลที่มีเงื่อนไขครบสมบูรณตามที่ตองการ และเปนที่
ตองการใหปฏิบัติงานนั้น

6. รัฐมนตรีแรงงานตองเปนผูออกคํ าส่ัง กํ าหนดตํ าแหนงอาชีพ และงานตางๆ 
ซ่ึงหามคนตางดาวปฏิบัติ
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7. สัญญาแรงงานสํ าหรับคนตางดาวนั้นตองทํ าเปนลายลักษณอักษร และตอง
ก ําหนดระยะเวลาดวย และถาสัญญานั้นปราศจากการระบุระยะเวลา ใหถืออายุเวลาของใบอนุญาต
ท ํางาน (Work Permit) นั้น คือ ระยะเวลาของสัญญา

8. ไมอนุญาตใหนายจางเอาคนงานเขาทํ างานในตํ าแหนงอาชีพที่นอกเหนือ
จากทีไ่ดระบุไวในใบอนุญาตทํ างาน (Work Permit) และหามคนงานทํ างานในตํ าแหนงอาชีพอ่ืนๆ 
ที่นอกเหนือจากตํ าแหนงอาชีพของตัวเอง กอนที่จะมีการดํ าเนินการตามระเบียบเพื่อเปลี่ยนแปลง
ต ําแหนงอาชีพ

9. ขอหามนายจาง
9.1 ไมอนุญาตใหนายจางปลอยใหคนงานของตัวเองไปทํ างานกับคนอื่น 

โดยปราศจากการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และการด ําเนนิการตามกฎหมายทีไ่ดถูกก ําหนดไว และคนงาน
เองก็ไมอาจไปทํ างานกับนายจางอื่นไดเชนกัน ดังที่ไมอนุญาตใหนายจางบรรจุคนงานคนอื่น            
เขาทํ างานแทนเขา

9.2 ไมอนุญาตใหนายจางปลอยใหคนงานของตัวเองทํ างานโดยคาใชจาย
สวนตวัของเขา (คนงานลงทนุท ําเอง) และคนงานเองกไ็มอาจไปท ํางานโดยคาใชจายสวนตวัไดเชนกนั

10. นายจางตองรับภาระดังนี้
10.1. นายจางตองรับภาระ / รับผิดชอบคาธรรมเนียมการนํ าคนงานตางดาว

เขามาท ํางาน คาธรรมเนยีมใบถิน่ทีอ่ยู (Iqama Fees) คาธรรมเนยีมใบอนญุาตท ํางาน (Work Permit Fees)
และคาตออายุบัตรทั้งสอง ตลอดจนคาปรับที่เกิดขึ้นกรณีลาชาในการตออายุ คาธรรมเนียม                   
การเปลี่ยนตํ าแหนงงาน คาธรรมเนียมวีซาเดินทางออกนอกประเทศ และเดินทางกลับเขาประเทศ 
(Exit – Re-entry Visa) คาบัตรโดยสารเดินทางกลับสูภูมิลํ าเนาของคนงาน หลังจากความสัมพันธ
ดานแรงงานระหวางสองฝายส้ินสุดลง

10.2 คนงานตองรับภาระ / รับผิดชอบคาใชจายการเดินทางกลับประเทศ
ของตัวเองในกรณีที่คนงานไมสามารถทํ างานได หรือคนงานประสงคที่จะกลับโดยไมมีสาเหตุ           
อันเหมาะสม

10.3 นายจางตองรับภาระ / รับผิดชอบคาธรรมเนยีมในการถายโอนตวัคนงาน
มาทํ างานกับตัวเอง

10.4 นายจางตองจายคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียมศพ การสงศพ
คนงานที่เสียชีวิตกลับสูหนวยงานที่เขาไดลงนามตกลงกันไวในสัญญา หรือสงกลับภูมิลํ าเนาเดิมที่
คนงานถกูน ําตวัเขามาท ํางาน ตราบใดทีค่นงานไมไดถูกฝงศพไวในประเทศซาอดุอีาระเบยี โดยตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากทายาทของเขากอน และนายจางไมตองรับผิดชอบกรณีองคการเพื่อ             
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การประกนัสงัคม (General Organization For Social Insurance – GOSI) เปนผูรับผิดชอบด ําเนนิการ            
ในเรื่องดังกลาว

11. เกี่ยวกับเงื่อนไขการนํ าคนงานตางดาวเขามาทํ างาน การถายโอนคนงาน  
การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงงาน ตลอดจนขอกํ าหนด และการดํ าเนินการตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้           
จะถูกกํ าหนดไวอยูในกฎขอบังคับ

3.3.4 ประเทศอิสราเอล22

เฉพาะแรงงานตางชาติ นอกจากกฎหมายอิสราเอลจะใหความคุมครองแรงงาน
ตางชาตเิทาเทียมกับแรงงานชาวอิสราเอลทุกประการแลว ยังกํ าหนดใหแรงงานตางชาติมีสิทธิพิเศษ
ทีจ่ะไดรับจากนายจางมากกวาแรงงานชาวอิสราเอลในบางเรื่องอีกดวย เชน สิทธิในการมีสัญญาจาง
เปนลายลักษณอักษร สิทธิในการใหนายจางทํ าประกันสุขภาพใหตน และสิทธิที่จะมีที่อยูอาศัย             
ทีเ่หมาะสมซึ่งนายจางตองจัดใหอีกดวย

สรุปสาระสํ าคัญของกฎหมายคุมครองแรงงานของอิสราเอล
1. สญัญาจางงาน แรงงานตางชาตทิกุคนมสิีทธิไดรับสัญญาจางงานจากนายจาง

เปนลายลักษณอักษรในภาษาทีต่นเขาใจ ซ่ึงตองระบเุงือ่นไขการจางงานโดยละเอยีด เชน ช่ือนายจาง
ช่ือลูกจาง ลักษณะงานทีท่ ํา คาจาง ระยะเวลาการจาง ช่ัวโมงท ํางาน วนัหยดุ วนัลาปวย การประกนัสขุภาพ
ทีพ่กัซึง่นายจางจัดให และรายละเอียดการหักคาจาง

2. คาจางพืน้ฐาน ทกุคนทีท่ ํางานในประเทศอสิราเอลมสิีทธไิดรับคาจางไมตํ ่ากวา
อัตราคาจางขั้นตํ่ าที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงทางการจะประกาศปรับเปนระยะๆ ปจจุบันคาจางขั้นตํ่ า
สํ าหรับการท ํางานเตม็เวลา 186 ช่ัวโมงตอเดอืน คอื 3,335.18  เชคเกล อัตราคาจางขัน้ตํ ่าตอการท ํางาน
เปนรายชั่วโมงคือช่ัวโมงละ17.93 เชคเกล

3. คาลวงเวลา  ลูกจางซึ่งทํ างานเกินวันละ 8 ช่ัวโมง มีสิทธิไดรับคาลวงเวลา 
ในชัว่โมงที ่9 เปนตนไป  โดย 2 ช่ัวโมงแรกที่เกินชั่วโมงทํ างานปกติ จะไดรับคาลวงเวลาชั่วโมงละ 
125 % ของคาจางปกต ิ สวนชัว่โมงที ่3 เปนตนไป จะไดรับคาลวงเวลาชัว่โมงละ 150 % ของคาจางปกติ
สํ าหรับงานบาน หรือท ํางานดแูลนายจาง และอาศยัอยูในบานของนายจาง ซ่ึงมกีารท ํางานเกนิชัว่โมง
ทํ างานปกติ ศาลแรงงานแหงชาติไดเคยมีคํ าพิพากษาใหคํ านวณคาลวงเวลาโดยคิดรวมเพิ่มขึ้นอีก 
30 % ของคาจางปกติ

                                                       
22 ฐานขอมูลการวิจัยแรงงาน. กระทรวงแรงงาน.
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4. เงนิรางวลัพเิศษ   กรณลูีกจางท ํางานครบ 1 ป  จะมสิีทธไิดรับเงนิรางวลัพเิศษ
โดยคํ านวนวันละ 306 เชคเกล คณูกบัจํ านวนวัน โดยเงินนี้จายปละครั้ง ระหวางเดือนมิถุนายน            
ถึงกันยายน  ดังนี้       

- ทํ างาน 1 ปแรก      5  วัน
- ทํ างานปที่ 2-3       6  วัน
- ทํ างาน 4-10  ป     7  วัน

5. วันรับคาจาง ลูกจางซึ่งทํ างานเปนรายเดือน มีสิทธิไดรับคาจางภายใน           
วนัที่  9   ของเดือนถัดไป

6. การหักเงินจากคาจาง นายจางมีสิทธิหักเงินคาจางของแรงงานตางชาติ             
ไดตามทีก่ฎหมายก ําหนด คอื ภาษรีายได การประกนัสขุภาพ คาทีพ่กัอาศยั รวมทัง้เงนิคาจางทีน่ายจาง
จายลวงหนาไปกอน ทั้งนี้การหักเงินจากคาจางลูกจาง จะตองไดรับคํ ายินยอมจากลูกจางเปน            
ลายลักษณอักษร และจ ํานวนเงนิทีห่กัในแตละเดอืนรวมกนัแลวตองไมเกนิ 25 % ของคาจาง นายจาง
ไมมสิีทธิหักเงินลูกจางเกินจํ านวนที่กฎหมายกํ าหนด

กฎหมายอนุญาตใหนายจางหักเงินจากคาจางแรงงานตางชาติไดในกรณีตอ
ไปนี้

1) ภาษีรายได โดยสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงและทันที สวนคา
ธรรมเนยีมหรือภาษกีารจางแรงงานตางชาต ิ นายจางตองเปนผูรับผดิชอบ จะหกัเงนิสวนนีจ้ากคาจาง 
ลูกจางไมได

2) การประกันแหงชาติ  (National Insurance)  แรงงานตางชาติที่ทํ างานใน
ประเทศอิสราเอลจะไดรับความคุมครองจากสถาบันประกันแหงชาติในกรณีบาดเจ็บจากการท ํางาน 
นายจางเสยีชีวติ หรือบริษทันายจางลมละลาย ซ่ึงการจายเงนิสมทบ นายจางมสิีทธิหกัเงนิจากคาจาง 
ลูกจาง 0.17-0.69 % ของคาจางลูกจางในแตละเดือน

3) การประกันสุขภาพ (Health Insurance)  นายจางตองทํ าประกันสุขภาพ
กบับรษิทัเอกชนใหลูกจางแรงงานตางชาตขิองตนตลอดเวลาทีลู่กจางท ํางานอยูซ่ึงเงนิประกนัสุขภาพนี้
นายจางมีสิทธิหักจากคาจางลูกจางสวนหนึ่ง ดังนี้

(1) งานดูแลคนชราหรือพิการ  หักไดคร่ึงหนึ่งของจํ านวนที่จายไป 
หรือ 100 เชคเกล แลวแตวาจํ านวนใดตํ่ ากวากัน

(2) งานอืน่ๆ  หกัไดไมเกนิ 1/3 ของเงนิทีจ่าย หรือ 100 เชคเกล แลวแตวา
จ ํานวนใดตํ่ ากวากัน
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7. ท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม นายจางจะตองจัดที่พักอาศัยที่เหมาะสมใหลูกจาง            
(เฉพาะแรงงานตางชาติ) ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํ างานอยูกับตน และอนุญาตใหลูกจางอยูไดตอ
ไปอกีไมตํ่ ากวา 7 วัน หลังจากเลิกจาง หรือยกเลิกสัญญาจางงานระหวางกัน

นายจางสามารถหักคาที่พักไดตามกฎหมาย   ดังนี้
- เขตเจรูซาเล็ม เดือนละ 318.99 เชคเกล
- เขตเทลอาวีฟ เดือนละ 363.00 เชคเกล
- เขตไฮฟาและภาคกลางของประเทศ เดือนละ 242.03 เชคเกล

            - เขตภาคใต                                        เดือนละ 215.14 เชคเกล
-  เขตภาคเหนือ                                   เดือนละ 197.98 เชคเกล
แตหากที่พักที่นายจางจัดใหลูกจางเปนของนายจางเอง นายจางสามารถหัก

คาทีพ่กัไดเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่กฎหมายอนุญาตใหหักได
 8. การหักคานํ้ าประปาและไฟฟา  กฎหมายอนุญาตใหนายจางหักคานํ้ าประปา
และไฟฟาจากคาจางของลูกจางแรงงานตางชาติได ดังนี้

- ลูกจางที่ทํ างานในบานและอาศัยอยูกับนายจาง 63.97 เชคเกลตอเดือน
- ลูกจางอื่นๆ ทั่วไป  74.60  เชคเกลตอเดือน

9. รายละเอยีดการหกัเงนิจากคาจาง นายจางตองระบใุนใบรบัเงนิเดอืนของลกูจาง
10. วนัหยดุประจ ําสปัดาห ลูกจางมสิีทธไิดหยดุประจ ําสปัดาห ไมตํ ่ากวา 36 ช่ัวโมง

ตดิตอกัน  ซ่ึงอาจเปนวันศุกร เสาร หรืออาทิตย ตามความเชื่อทางศาสนา
11. วันหยุดประจํ าป  ลูกจางมีสิทธิหยุดประจํ าป โดยไดรับคาจางดังนี้

- ระยะเวลาทํ างาน 1-4 ป ปละ 14
- 5 ป ปละ 16 วัน
- 6 ป ปละ 18 วัน
- 7 ปขึ้นไป ปละ 21 วัน
จ ํานวนวนัหยดุดงักลาว รวมวันหยุดประจํ าสัปดาหดวย ไมเฉพาะวันทํ างาน

12. วนัหยดุทางศาสนา หากลูกจางท ํางานครบ 3 เดอืนแลว มสิีทธไิดหยดุในวนัหยดุ
ทางศาสนา โดยไดรับคาจางปละ 9 วัน

13. คาจางในวันลาปวย  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันลาปวย ไมเกิน 90 วัน  
โดยมใีบรับรองแพทย ซ่ึงระบุวาจํ าเปนตองหยุดงาน  ดังนี้

- ลาปวยวันแรก ไมไดรับคาจาง
- ลาปวยวันที่ 2 และ 3 ไดรับคาจาง  37.5  % ของคาจางปกติ
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- ลาปวย วันที่ 4 เปนตนไป ไดรับคาจาง 75 %  ของคาจางปกติ
14. การเลิกจาง ลูกจางซึง่ท ํางานเปนรายเดอืน  หากตองการลาออก ตองแจงนายจาง

ลวงหนาดังนี้
- ชวงท ํางาน 6 เดือนแรกตองแจงลวงหนา 1 วัน คูณจํ านวนเดือนที่ได

ทํ างานมา
- อายงุาน 7 -11 เดือน  ตองแจงลวงหนา 6 วัน บวก 2 ½  วนัของจํ านวน

เดือนที่ไดทํ างานมา
- อายุงาน 1 ปขึ้นไป ตองแจงลวงหนา 1 เดือน
สํ าหรับนายจางซึง่ตองการเลกิจางลกูจาง ตองแจงใหทราบลวงหนาตามเกณฑ

ขางตนเชนกนั หากทัง้นายจางหรอืลูกจางไมไดแจงลวงหนา ตองจายคาชดเชย ใหอีกฝายหนึง่เทากบั 
คาจางปกติที่ตองจายใหลูกจางในชวงนั้น

15. การเลิกจางและการยายนายจาง
เฉพาะนายจางทีไ่ดรับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม การคาและแรงงาน

เทานัน้ ทีส่ามารถจางแรงงานตางชาตไิด แรงงานตางชาตจิะเริม่ท ํางานยงัไมได จนกวากระทรวงมหาดไทย
ไดตรวจสอบวานายจางนั้นไดรับอนุญาตใหจางแรงงานตางชาติ และออกใบอนุญาตทํ างานใหโดย
ประทับในหนังสือเดินทางแลว

แรงงานตางชาติที่ยกเลิกสัญญาจางกับนายจาง จะตองแจงสํ านักงาน
ทะเบียนประชากร ซ่ึงจะอนุญาตใหหานายจางใหมระยะเวลาหนึ่ง หากลูกจางไดนายจางใหมโดย 
ไดรับอนญุาตใหจางแรงงานตางชาตแิลว ตองแจงกระทรวงมหาดไทยอสิราเอล เพือ่เปลีย่นชือ่นายจาง
ในใบอนุญาตทํ างานกอน จึงจะทํ างานกับนายจางใหมได หากไมปฏิบัติตาม กรณีเปนนายจาง          
จะถูกยกเลกิการอนุญาตใหจางแรงงานตางชาติ กรณีเปนคนงาน จะถูกเนรเทศกลับประเทศ

16. การรองเรียนกรณีนายจางละเมิดสิทธิของลูกจาง
 กรณีนายจางไมจายคาจางขั้นตํ่ า หรือหักเงินจากคาจางลูกจางเกินอัตรา            
ทีก่ฎหมายก ําหนด นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจางงาน ที่พักไมเหมาะสม ไมมีประกันสุขภาพ ไมมี
เอกสารการจายคาจาง ฯลฯ ลูกจางสามารถเรยีกรองกบัส ํานกังานของกระทรวงอตุสาหกรรมการคา
และแรงงานได

หากนายจางไลลูกจางออกจากงาน หรือลดคาจาง หรือลดสิทธิประโยชน
ของลกูจาง เนื่องจากลูกจางไดรองเรียนนายจางตอเจาหนาที่รัฐ ถือวานายจางมีความผิดทางอาญา

DPU



59

17. หนังสือเดินทาง นายจางตองใหลูกจางเปนผูเก็บรักษาหนังสือเดินทางเอง  
นายจางใดทีเ่กบ็รกัษาหนงัสือเดนิทางของลกูจางไวโดยทีลู่กจางไมเตม็ใจ สามารถรองเรยีนเจาหนาที่
ต ํารวจได

18. หามเรียกรับเงินคาบริการจัดหางาน  กฎหมายแรงงานอิสราเอล หามบริษัท
จดัหางานเรยีกรบัเงนิคาบรกิารจดัหางานจากลกูจางในการจดัหางานใหท ํา ไมวาโดยตรงหรอืทางออม
และไมวาเปนแรงงานชาวอิสราเอล หรือแรงงานตางชาติ

จากการพจิารณาถงึขอก ําหนดบทลงโทษของตางประเทศ จะเหน็ไดวามบีทลงโทษ
แกนายจางที่จางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเขามาทํ างานและแรงงานตางดาวที่ทํ างานโดย                   
ผิดกฎหมายเชนกนั รวมทัง้มกีารลงโทษแกนายจางทีเ่อารดัเอาเปรยีบแรงงานตางดาว  ซ่ึงนบัวาเปนผลดี  
เพราะจะทํ าใหมาตรการกฎหมายตางๆ มีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
DPU



บทที่ 4
วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานตางดาว
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีของประเทศไทย และกฎหมายตางประเทศ

จงัหวดัราชบุรีเปนพื้นที่อุดมสมบูรณ  มีทรัพยากรธรรมชาติเปนจํ านวนมาก  ทั้งแรดีบุก  
เฟลดปาร  ฟูลออไรด  ดนิลูกรัง  ดินขาวที่ใชในการกอสราง  และดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบสํ าคัญ
ในการปนโองและผลิตภัณฑดินเผาประเภทตางๆ   ดังนั้นรายไดหลักของจังหวัดราชบุรีจึงมีพื้นฐาน
มาจากภาคเกษตร และอตุสาหกรรมตอเนือ่งการเกษตร อุตสาหกรรมพืน้บาน  เชน  การท ําโอง  การปนอฐิ  
ซ่ึงกจิการเหลานีม้ลัีกษณะของการใชแรงงานเขมขน1 (Labour Intensive) และมคีวามตองการแรงงาน
จํ านวนมาก ประกอบกับกิจการประเภทนี้แรงงานไทยไมนิยม จึงตองหันมาอาศัยแรงงานตางดาว
เปนหลักและไดกลายเปนแรงงานทีม่สํี าคญัส ําหรับกจิการอตุสาหกรรมการปนโองของจงัหวดัราชบรีุ    
ถึงแมแรงงานเหลานี้สวนใหญจะเปนแรงงานที่ไรฝมือแตก็เปนแรงที่มีสวนสํ าคัญอยางมาก            
กับการสรางรายไดหลักของจังหวัดราชบุรีจึงควรที่จะมีการใหความคุมครองแรงงานตางดาวเหลานี้
อยางชัดเจนถูกตองและเปนธรรม

4.1  ปญหาการคุมครองแรงงานตางดาวในภาคอตุสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

4.1.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี

4.1.1.1 ประวัติยอ2

พืน้แผนดนิซึง่เปนทีต่ัง้จงัหวดัราชบรีุในปจจบุนันี ้จากหลกัฐานทางโบราณ
ทีไ่ดคนพบ ทํ าใหเชื่อวามีผูคนตั้งถ่ินฐานอยูมาตั้งแตยุคหินกลาง  แตหลักฐานเกี่ยวกับการสรางบาน
แปลงเมอืงนัน้ ไดปรากฏหลักฐานแนนชัดในสมัยทวารวดี  และในภายหลังที่ไดคนพบเมืองโบราณ

                                                       
1 วิรุณศิริ อารยวงศ. (2545). ปจจัยท่ีมีผลตอความสํ าเร็จของการนํ านโยบายแกไขแรงงานตางดาวไป

ปฏิบัติในจังหวัดราชบุรี. หนา 7.
2 สํ านักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี. (2536).
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และในภายหลังที่ไดคนพบเมืองโบราณทวารวดีที่ตํ าบลคูบัว อํ าเภอเมืองราชบุรี ซ่ึงสันนิษฐานวา 
ตัง้เปนเมืองขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่  12  ครั้งถึงสมัยพุทธศตวรรษที่  18  เมืองราชบุรีไดยายมา  
ตัง้อยูบริเวณฝงขวาของแมนํ ้าแมกลอง ซ่ึงเปนทีต่ัง้ของเมอืงในปจจบุนัโดยมพีระปรางควดัมหาธาตวุหิาร
เปนประธานอยู กลางเมืองในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีและตอนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร           
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดยกกองทัพมาตั้งรับศึกพมาในเขตจังหวัด
ราชบรีุหลายครัง้   ตอมา  พ.ศ. 2360  ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยัไดโปรดเกลาฯ
ใหสรางกํ าแพงเมืองใหมขึ้นทางฝงซายของแมนํ้ าแมกลอง ซ่ึงเปนที่ตั้งของกรมการชางในปจจุบัน
ดวยเหตผุลในการตั้งรบพมา  โดยเปนการยายเฉพาะที่ทํ าการของทางราชการเทานั้น  แตประชาชน
ยงัตัง้อาคารบานเรอืนอยูทีเ่ดมิทางฝงขาวของแมนํ ้าแมกลองตลอดมาจนถงึปจจบุนั  คร้ังถึงป  พ.ศ.  2487  
ในสมัยพระบาทสมเด็จจุลเจาเกลาเจาอยูหัวไดทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองสวนภูมิภาคโดยรวม
หัวเมืองตางๆ ที่อยูใกลชิดตั้งขึ้นเปนมณฑล และไดรวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมือง
สมุทรสงคราม  เมืองเพชรบุรี  เมืองปราณบุรี  เมืองประจวบคีรีขันธ  รวม  6  หัวเมือง  ตั้งขึ้นเปน
มณฑลราชบุรี และตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองราชบุรีทางฝงขาวของแมนํ้ าแมกลองซึ่งปจจุบัน  
คอื  ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเกา  ตอมาในป  พ.ศ.  2440  ไดยายที่วาการเมืองราชบุรีจากฝงซายมา
ตัง้รวมอยูทีเ่ดยีวกบัศาลาวาการมณฑลราชบรีุทางฝงขาวของแมนํ ้าแมกลอง จนกระทัง่ป พ.ศ. 2476 เมื่อ
ไดมกีารยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั้งหมด  มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเปนจังหวัด
ราชบุรีจนถึงปจจุบัน

4.1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จงัหวดัราชบรีุเปนจังหวัดหนึ่งใน  8  จังหวัดของภาคตะวันตก  ตั้งอยู

ระหวางเสนละติจูดที่  13  องศา  10  ลิปดาเหนือ  ถึง  13  องศา  45  ลิปดาเหนือ  และระหวางเสน
แวงที ่  99  องศา  10  ลิปดาตะวันออก  ถึง  100  องศา  5  ลิปดาตะวันออก  มีเนื้อที่ทั้งหมด  
5,196,462  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  3.2  ลานไล  คิดเปนรอยละ  11.27  ของเนื้อที่ทั้งหมด
ของภาคตะวันตก  ระยะหางจากกรุงเทพประมาณ  100  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับอํ าเภอทามวง อํ าเภอทามะกา และอํ าเภอเมือง  
จงัหวัดกาญจนบุรี

ทศิใต  ติดตอกับอํ าเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี
ทศิตะวนัออก  ติดตอกับอํ าเภอสามพราน อํ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  

อํ าเภอ...แพว  จังหวัดสมุทรสาคร  อํ าเภออัมพวา  และอํ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับตํ าบลบางคายู อํ าเภอเมตตา จังหวัดทะวาย  
ประเทศสหภาพพมา

พื้นที่ของจังหวัดราชบุรี อาจจํ าแนกลักษณะตามความสูงของพื้นที่            
มลัีกษณะแตกตาง 3  ลักษณะ  คือ

1. บริเวณชายแดนดานตะวันออก ติดตอกับสหภาพพมามีความยาว
ประมาณ  60  กิโลเมตรเปนสวนของเทือกเขาตะนาวศรี  มีภูเขานอยใหญสลับซับซอน ความสูงจาก
ระดบันํ ้าทะเลเฉลีย่ระหวาง  200-300  เมตร  พืน้ทีด่งักลาวไดแก  อํ าเภอสวนผึง้เกอืบทัง้หมด  และพืน้ที่
บางสวนของอํ าเภอจอมบึง

2. บริเวณตอนกลางของจังหวัด (รวมทั้งดานเหนือดายใตบางสวน 
และดานตะวนัออกเฉยีงเหนอื) เปนทีร่าบลุมมคีวามอดุมสมบรูณสูง ลักษณะดนิเปนดนิตะกอนทีท่บัถม
กนัเปนเวลานานเพราะมแีมนํ ้าแมกลองไหลผาน ความสงูจากระดบันํ ้าทะเลเฉลีย่ระหวาง 1-20 เมตร    
พืน้ทีเ่หมาะแกการท ํานา  ท ําสวน  ท ําไร  บรเิวณดงักลาวไดแก  บางสวนของอ ําเภอบานโปง โพธาราม  
ปากทอ  บางแพ  และอํ าเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

4.1.1.3  โครงสรางประชากรและการแบงเขตการปกครอง
โครงสรางของประชากร จังหวัดราชบุรีมีประชากรในป พ.ศ. 2549  

จ ํานวน  830,275  เปนชาย  408,255  คน  และหญิง  422,020  ชนชาติพันธของชาวจังหวัดราชบุรี
ประกอบดวยชาวไทยใหญภาคกลางดั้งเดิม  จีน  มอญ  ละวา  ลาว  และกระเหรี่ยง  ซ่ึงปจจุบันได
ผสมกลมกลนืกลายเปนชาวราชบุรีโดยสวนรวมไปหมดแลว  และกระจายตั้งถ่ินฐาน  โดยชาวมอญ
อาศยัอยูหนาแนนในเขตอํ าเภอบานโปง โพธาราม  ชาวลาวอาศัยอยูหนาแนนในเขตอํ าเภอจอมบึง  
ปากทอ บางแพ  บานโปง โพธาราม  ชาวกระเหรีย่งอาศยัหนาแนนในเขตจอมบงึ  สวนผึง้  และปากทอ   
วฒันธรรมประเพณีของชนบางกลุม  ยังคงมีอยู  ปจจุบันมีชาวเขาประมาณ  5,800  คน  ที่อยูในเขต
รับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห  ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยของจังหวัด  157 คน
ตอตารางกโิลเมตร    เฉพาะในเขตเทศบาลมคีวามหนาแนนของประชากรโดยเฉลีย่  5,823 คนตอตาราง
กโิลเมตร และนอกเขตเทศบาลมคีวามหนาแนนเฉลีย่  142  คนตอตารางเมตร  เปรยีบเทยีบประชากร  
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีจํ านวน  81,526  และ 737,834  คน  คิดเปนรอยละ  9.95  และ  
90.05  ของประชากรทั้งหมดตามลํ าดับ3

                                                       
3 ที่ทํ าการปกครองจังหวัดราชบุรี. (2542).
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4.1.1.4 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ4

จงัหวดัราชบรีุเปนจงัหวดัทีม่อีาชพีการเกษตรเปนหลัก มแีหลงนํ ้าธรรมชาติ  
และการชลประทาน  เหมาะแกการเกษตร  การเกษตรกรรมสวนใหญจะเปน  การกสกิรรม  การปศสัุตว  
และการประมง และถึงแมวาจงัหวดัราชบรีุเปนจงัหวดัทีม่อีาชพีการเกษตรเปนหลักแตการอตุสาหกรรม    
กเ็ปนภาคการผลติทีเ่ปนแหลงรายไดทีสํ่ าคญัของจงัหวดัรองจากภาคการเกษตร โรงงานอตุสาหกรรม        
ทีสํ่ าคญัตัง้อยูในเขตอ ําเภอบานโปง  อํ าเภอเมอืง  อํ าโพธาราม  เปนตน  มทีัง้อตุสาหกรรมขนาดใหญ 
และขนาดยอม จังหวัดราชบุรีอยูใกลกับกรุงเทพมหานคร มีความพรอมดานวัตถุดิบ แรงงาน            
ส่ิงสาธารณูปโภค การกอตั้งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2535           
มโีรงงงานอุตสาหกรรมทั้งส้ิน  1,323 โรงงานใชเงินลงทุน  11,099  ลานบาท  และมีแรงงานใน 
ภาคอุตสาหกรรม  24,448  คน  มีมูลคาการผลิตมีไมนอยกวา 7,000 ลานบาท  อุตสาหกรรมที่สํ าคัญ
ไดแก อุตสาหกรรมเครือ่งเคลอืบดนิเผา อุตสาหกรรมผลติเยือ่กระดาษ โรงงานนํ ้าตาล  อุตสาหกรรมสิง่ทอ  
อาหารกระปอง  ผลิตนมสด  อุตสาหกรรมตอตัวถังรถยนต  ฯลฯ

4.1.1.5 ความตองการแรงงงาน  5  อันดับแรกของราชบุรี 5
อันดับ  1 ผูควบคุมงานผลิตและหัวหนาคนงานทั่วไป คิดเปนรอยละ  

18.32  ของความตองการแรงงานของจังหวัดราชบุรี
อันดับ  2 ชางปน  และกรอ  คิดเปนรอยละ  12.21  ของความตองการ

แรงงานของจังหวัดราชบุรี
อันดับ  3 ชางตดัเย็บเสื้อผา  ชางประดิษฐเครื่องแตงกาย  ชางเย็บเบาะ

กบัทีน่อนและผูที่เกี่ยวของ  คิดเปนรอยละ  8.23 ของความตองการแรงงานของจังหวัดราชบุรี
อันดับ  4 กรรมกรหรือคนงานซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืนๆ  คิดเปน

รอยละ  6.85  ของความตองการแรงงานของจังหวัดราชบุรี
อันดับ  5 พนักงานชํ านาญการขาย และผูใหคํ าปรึกษาและแนะนํ าใน

การใชสินคา  คิดเปนรอยละ  6.74  ของความตองการแรงงานของจังหวัดราชบุรี

                                                       
4 สํ านักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี. (2536).
5 ศูนยขาวสารแรงงานภูมิภาค จังหวัดราชบุรี.
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4.1.2 ความตองการแรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมการปนโองของจังหวัดราชบุรี
จากการศึกษาเอกสารและสถิติจากศูนยขาวสารแรงงานภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  

รวมทั้งการศึกษาจากการสัมภาษณเจาของกิจการภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดราชบุรีนั้น พบวา
สาเหตทุีเ่จาของกิจการตองการใชแรงงานตางดาวนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายสาเหตุดวยกัน  เชน

4.1.2.1 การขาดแคลนแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการทํ าโอง
เนื่องจากคนไทยจะไมทํ างานประเภทนี้ ทํ าใหหาคนงานไทยไมได  

สาเหตทุีค่นไทยไมท ํางานในประเภทนี ้  คอื  เปนงานหนกั  งานสกปรก  งานอนัตราย  งานไมมเีกยีรติ  
ซ่ึงกจิการอตุสาหกรรมปนโองกจ็ดัวาเปนแรงงานทีต่องท ํางานหนกัเนือ่งจากอตุสาหกรรมการปนโอง
จะตองแบกดินที่เปนวัตถุดิบในการปนโอง เปนงานสกปรกเพราะตองสัมผัสกับดินตลอดเวลา   
เปนงานตองอันตรายเพราะตองอยูใกลเตาเผาโองที่ใชความรอนสูง แรงงานไทยจึงไมนิยมที่จะ
ท ํางานประเภทนี้

4.1.2.2 การลดตนทุนในการจาง
จากการศึกษาพบวา เจาของกิจการสวนใหญใหความเห็นวา การจาง  

แรงงานตางดาวในจงัหวดัราชบรีุสามารถลดตนทนุในการจางได  อัตราคาจางแรงงานตางดาวจะถกูกวา
แรงงานไทย  ดังนั้นนายจางสวนใหญจึงเลือกที่แรงงานตางดาวแทนแรงงานไทย

4.1.2.3 ความขยนัอดทนในการทํ างานของแรงงานตางดาว
ในเรื่องของความอดทนของแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมในเขต

จงัหวดัราชบรีุนั้น  เจาของกิจการสวนใหญใหความเห็นวา  แรงงานเหลานี้มีความขยันอดทดสูงกวา
แรงงานไทย ซ่ึงแรงงานเหลานี้เกือบทั้งหมดเปนผูอพยพมาจากประเทศเพื่อนบานของเรา ซ่ึงมี
ปญหาทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  แรงงานเหลานี้จึงเคลื่อนยายเขามาทํ างาน
ยงัถ่ินทีด่กีวา  จากสภาพความกดดันตางๆ  จึงทํ าใหคนเหลานี้มีความอดทนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับแรงงานไทย รวมทั้งตามสภาพแวดลอมในทองถ่ินเดิมของแรงงานเหลานี้ที่ตองตอสูดิ้นรน          
ตอสภาพความยากลํ าบากและปญหาตางๆ  จึงทํ าใหมีรางกายที่แข็งแรงอดทนมากกวาคนไทย
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4.1.2.4 ความงายในการจัดหาแรงงานตางดาวมาทํ างาน
ในประเด็นการจัดหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีนั้น  

สามารถจดัหาไดงายมาก  เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีแนวชายแดนติดตอกับประเทศพมาซ่ึงเปนแหลง
เดนิทางของแรงงานแหลานี้โดยตรง  ทางอํ าเภอสวนผึ้งเปนระยะทางยาวประมาณ  60  กิโลเมตร  
ทํ าใหเดินทางเขาออกของแรงงานตางดาวเปนไปดวยความสะดวกและมีจุดเขาออกหลายจุด            
ทัง้ทีถู่กกฎหมาย  คือ  ดานบานถํ้ าหิน  อํ าเภอสวนผึ้ง  และจุดที่ผิดกฎหมายอีกหลายจุดทางอํ าเภอ
สวนผ้ึง ทํ าใหเปนการยากตอการตรวจสอบและจํ ากุมของเจาหนาที่ของรัฐที่มีจํ านวนจํ ากัดดวย  
และการเขาออกของแรงงานตางดาวไดโดยงายนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่เปนแรงจูงใจใหแรงงานตางดาว
เขามาทํ างานในจังหวัดราชบุรีของประเทศไทย6

4.1.2.5 ความงายในการปกครองดูแลแรงงานตางดาว
เจาของกจิการภาคอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดัราชบรีุนัน้ ใหความเหน็วา

การปกครองดูแลแรงงานเหลานี้จะปกครองดูแลงาย  ไมยุงยากและมีระเบียบวินัย  สามารถควบคุม
ดูแลใหอยูในกฎระเบียบได การอยูในระเบียบวินัยของแรงงานตางดาวนี้อาจมาจากสาเหตุที่ตัวเอง
พยายามรกัษาโอกาสของการมีงานทํ าไวใหไดและนานที่สุด  เพราะถึงแมงานจะมีใหทํ ามากแตก็ไม
สามารถหาไดงายเชนกนั ทัง้นายจางกม็เีงือ่นไขทีแ่ตกตางกนัออกไปท ําใหมคีวามเสีย่งตอการตกงาน
หรืออาจจะถกูจบักมุ  และสงตวักลับประเทศได โดยทีค่นพวกนีก้ย็งัมฐีานะเปนเพยีงแรงงานตางดาว     
ทีไ่ดรับการผอนผันใหท ํางานไดเปนการชัว่คราว การทีจ่ะประพฤตติวัหรือท ําตามใจกค็งไมไดจงึยนิยอม
ปฏิบัติตามระเบียบที่ปฏิบัติไว

4.1.3 ปญหาการคุมครองแรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมการปนโองของจังหวัด
ราชบุรีและแนวทางแกไข

จากการศึกษาเอกสารและรวมทั้งการศึกษาจากการสัมภาษณแรงงานตางดาว
ภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดราชบุรีนั้นพบวาปญหาการใหความคุมครองแรงงานตางดาวในภาค
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดราชบุรีนั้น  สวนใหญแรงงานตางดาวเหลานี้ยังไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเทาที่ควร  อาทิเชน

                                                       
6 วิรุณศิริ อารยวงศ. เลมเดิม. หนา 89.
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4.1.3.1 แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
จากการศึกษาพบวาแรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด

ราชบรีุนัน้ยงัมแีรงงานบางสวนทีเ่ปนแรงงานตางดาวผดิกฎหมายลกัลอบท ํางานจากประเทศเพือ่นบาน  
เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีแนวชายแดนติดตอกับประเทศพมาซึ่งงายตอการเดินทางลักลอบเขามา
ทํ างานของแรงงานเหลานี้ โดยทางอํ าเภอสวนผึ้งติดตอกับประเทศพมาเปนระยะทางยาวประมาณ  
60 กิโลเมตร ทํ าใหเดินทางเขาออกของแรงงานตางดาวเปนไปดวยความสะดวกและมีจุดเขาออก
หลายจดุ ทัง้ที่ถูกกฎหมาย  คือ  ดานบานถํ้ าหิน  อํ าเภอสวนผึ้ง  และจุดที่ผิดกฎหมายอีกหลายจุดทาง
อํ าเภอสวนผึง้ ท ําใหเปนการยากตอการตรวจสอบและจบักมุของเจาหนาทีข่องรฐัทีม่จี ํานวนจ ํากดัดวย  
ซ่ึงแรงงานตางดาวเหลานี้เปนแรงงานตางดาวที่มิไดจดทะเบียน จะเปนแรงงานที่ไมมีอํ านาจตอรอง  
และนายจางไมตองเสียคาสวัสดิการใดๆ

จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมปนโองในเขต
จงัหวดัราชบุรีจํ านวนทั้งส้ิน  20  คน  ปรากฏวาแรงงานตางดาวทั้งหมดตองการใหเจาของกิจการนํ า
ตนไปรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนเปนแรงงานตางดาวถูกตองตามกฎหมาย โดยนายเนอะ มาเลอะ  
แรงงานตางดาวในกิจการอุตสาหกรรมปนโองใหสัมภาษณวา “ตอนนี้นายจางพาไปจดทะเบียนตาม
กฎหมายแลว แตเมื่อกอนตอนที่ยังไมไดพาไปจดทะเบียนจะรูสึกกดดันลํ าบากใจมากกลัวจะถูก
ตํ ารวจจับกุมสงกลับประเทศ เลยทํ าใหเกิดความเครียดเวลาทํ างาน” หรือการใหคํ าสัมภาษณของ
นายระ  แฮคิ  แรงงานตางดาวในกิจการอุตสาหกรรมปนโองใหสัมภาษณวา  “เมื่อนายจางพาไปขึ้น
ทะเบยีนแรงงานตางดาว ก็สามารถใชชีวิตในการทํ างานไดอยางปกติสุข ไมตองหลบๆ ซอนๆ กลัว
ต ํารวจจับกุม”

ดงันัน้ควรใชมาตรการจงูใจกบันายจางทีม่กัหลีกเลีย่งไมน ําแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายมาจดทะเบียนซ่ึงอาจเกิดจากนายจางไมตองการรับผิดชอบดูแลแรงงานตางดาวเหลานั้น
หรือคิดวาการจดทะเบียนเปนการลงทุนที่ไมคุมคาหรืออาจเปนเพราะนายจางคํ านึงถึงประโยชน
สวนตวั ควรใชมาตรการจงูใจโดยลดภาษรีายไดบางสวนแกนายจางทีน่ ําลูกจางทีเ่ปนแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายมาจดทะเบียน

4.1.3.2 การปฏบิตัท่ีิไมเทาเทียมกันของแรงงานไทยและแรงงานตางดาว
จากการศกึษาพบวานายจางหรอืเจาของกจิการยงัมคีวามเขาใจทีไ่มถูกตอง

เกีย่วกบัแรงงานตางดาว โดยเจาของกจิการมคีวามเขาใจวาแรงงานตางดาวนัน้จะไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการจางแรงงานของประเทศไทย  ซ่ึงในความเปนจริงแลวแรงงานตางดาวไม
วาจะเขาเมอืงโดยผิดกฎหมายหรอืถูกกฎหมายกต็ามเมือ่เขาท ํางานกจ็ะไดรับการปฏบิตัใินการจางงาน
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แรงงานและอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน เชนเดยีวกบัรงงานไทย แตจากศกึษาแรงงานตางดาว
ภาคอตุสาหกรรมในเขตจังหวัดราชบุรี  แรงงานตางดาวสวนใหญยังไมไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาค
เทาเทียมกันกับแรงงานไทยในทุกๆ ดาน

จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมปนโองในเขต
จังหวัดราชบุรีจํ านวนทั้งสิ้น 20 คน ปรากฏวาแรงงานตางดาวทั้งหมดไมทราบเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายแรงงานตางดาว และสวนใหญแรงงานตางดาวจะไมไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาคเทาเทียม
กนักบัแรงงานไทย  โดยนายเลก็  เอน  แรงงานตางดาวในกจิการอตุสาหกรรมปนโองใหสัมภาษณวา
“ไมทราบวาแรงงานตางดาวจะมี สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานดวย สวนนายจาง               
โดยปกติแลวจะใหตนทํ างานที่ลํ าบากกวาลูกจางที่เปนคนไทยเสมอ ทั้งๆ ที่ตนไดคาจางนอยกวา
ดวยซ้ํ า”

เพือ่ใหแรงงานตางดาวไดเขาใจสทิธหินาทีต่ามกฎหมายคุมครองแรงงาน
โดยควรรวมดํ าเนินการแกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย     
ภายใตกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อใหเกิดความชัดเจน
และมทีศิทางเดยีวกันในการกํ ากับดูแล รวมไปถึงระยะเวลาในการผอนผันใหแรงงานตางดาวไดรับ
สิทธอิยางหนึ่งอยางใด โดยควรสรางความเขาใจในเรื่องสิทธิหนาที่ของนายจางเพื่อใหนายจางและ
ลูกจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานและใหบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และดํ าเนินคดี
นายจางที่มีการจางแรงงานตางดาว และไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

4.1.3.3 อัตราคาจาง
การจางแรงงานตางดาวในจงัหวดัราชบรีุสามารถลดตนทนุในการจางได  

ซ่ึงเจาของกิจการตองการลดตนทุนในการผลิตอยูแลว ในเรื่องคาจางเจาของกิจการสามารถกํ าหนด
ขึน้ไดเองตามความพอใจ เนือ่งจากหนวยงานทีรั่บผดิชอบดแูลเร่ืองนีโ้ดยตรง กค็อื สํ านกักองตรวจ    
สวสัดกิารและคุมครองแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม มปีญหาในเรือ่งเจาหนาที่
ตรวจสอบไมเพียงพอ จึงไมสามารถคุมครองปญหานี้ได และประกอบกับคนงานตางดาวเหลานี้   
ไมมอํี านาจตอรองจึงถูกกดขี้ในเรื่องคาจาง  ดังนั้นเมื่อคาจางถูกกํ าหนดโดยพฤติกรรมของนายจาง  
ถึงแมนายจางจะใหคาแรงตามกฎหมายโดยไมมีการหักคาใชจายอะไร  แตอัตราคาจางสวนใหญก็ยัง
ถูกกวาการจางแรงงานไทยอยูด ี ฉะนัน้เจาของกจิการจะสามารถลดตนทนุในการจางไดอยางแนนอน  
และลดตนทุนไดมากดวย
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จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมปนโองในเขต
จังหวัดราชบุรีจํ านวนทั้งสิ้น  20  คน  ปรากฏวาแรงงานตางดาวทั้งหมดไมทราบเกี่ยวกับอัตรา
คาจางของแรงงานตางดาว โดยนายอาจิ คูมะ แรงงานตางดาวในกิจการอุตสาหกรรมโรงอิฐ         
ใหสัมภาษณวา  “คาจางไดเปนรายวันไดวันละ  110  บาท  ซ่ึงนายจางมิไดหักคาใชจายอะไรเลย   
แตถึงอยางไรก็ไดนอยกวาคาจางของแรงงานไทย”  สวนนายสมพงษ  ตาโก อุตสาหกรรมปนโอง
ใหสัมภาษณวา  “ไดคาจางเปนรายเดอืนเดอืนละ  3,500  บาท  แตนายจางหกัคาทีพ่กัเดอืนละ  500  บาท  
เหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท” ดังนั้นถึงแมนายจางจะใหคาแรงตามกฎหมายโดยไมมีการหัก       
คาใชจายอะไร  แตอัตราคาจางสวนใหญก็ยังถูกกวาการจางแรงงานไทยอยูดี

4.1.3.4 ชัว่โมงการทํ างาน
แรงงานตางดาวสวนใหญจะมคีวามขยนั และความอดทนสงูกวาแรงงานไทย  

ซ่ึงมิใชมีความอดทนตอการปฏิบัติหนาที่การงานเทานั้น แตรวมไปถึงความอดทนทางดานจิตใจ  
จากการกดขีข่มเหง หรือเอารดัเอาเปรยีบจางนายจางดวย  ดงันัน้แรงงานตางดาวเหลานีน้ายจางสวนใหญ
จะใหปฏิบัติงานในชั่วโมงการทํ างานที่มากกวาแรงงานไทยทั่วไปเสมอ

จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมปนโองในเขต
จงัหวดัราชบรีุจํ านวนทั้งส้ิน  20  คน  ปรากฏวาแรงงานตางดาวครึ่งหนึ่งจะทํ างานมากกวาชั่วโมง
การท ํางานของแรงงานไทย  โดยนายกุหลาบ  คุงลัง  แรงงานตางดาวในกิจการอุตสาหกรรมโรงอิฐ
ใหสัมภาษณวา “ตนจะเลิกงานชากวาแรงงานไทย  1  ช่ัวโมง  คือแรงงานไทยจะเลิกเวลา  17.00  น.  
แตตนจะเลิกงานเวลา  18.00 น. ซ่ึงเปนเรื่องที่ตกลกกับนายจางตั้งแตเร่ิมเขาทํ างานแลว”

4.1.3.5 สขุภาพและความปลอดภัยในการทํ างาน
แรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี จะมีความเสี่ยงตอ

สุขภาพและความปลอดภัยในการทํ างานมากกวาแรงงานไทย สาเหตุก็เนื่องมาจากแรงงานตางดาว
จะท ํางานเปนงานประเภท  3D  คอื  งานอนัตราย  งานสกปรก  งานทีใ่ชเวลาท ํายาวนานซํ ้าซาก  ซ่ึงงาน
ประเภทดงักลาวจะขาดแคลนแรงงานไทย  จึงทํ าใหเจาของกิจการมีความจํ าเปนที่จะตองใชแรงงาน
ตางดาว

จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมปนโองในเขต
จงัหวดัราชบรีุจ ํานวนทัง้สิน้  20  คน  ปรากฏวาแรงงานตางดาว  17  คน  จาก  20  คน  ตองการใหตน
ไดรับความปลอดภัยในการทํ างานใหมากขึ้น เนื่องจากแรงงานตางดาวสวนใหญจะปฏิบัติงานใน
หนาทีท่ีเ่สีย่งอันตรายตอสุขภาพและชวีติ โดยนายอะค ึ โทยะ แรงงานตางดาวในกจิการอตุสาหกรรม  
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โรงอิฐสัมภาษณวา “ตนมีหนาที่นํ าโองเขาเตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงและอากาศถายเทไมสะดวก  
ตอนนี้จะจะปวดบริเวณหลังอยูเสมอเนื่องจากจะตองแบกโองเขาเตาเผาทุกวัน” ซ่ึงงานประเภท          
ดงักลาวนีแ้รงงานไทยจะไมนิยมทํ า  สวนใหญจึงเปนแรงงานตางดาวที่มีความเสี่ยงสูงในการทํ างาน

4.1.3.6 สวัสดิการ
ในประเด็นเรื่องของสวัสดิการนี้ เจาของกิจการภาคอุตสาหกรรมใน

จงัหวดัราชบรีุสวนใหญจะใหสวัสดิการตางๆ แกแรงงานตางดาวแตกตางจากแรงงานไทย อาทิเชน  
ที่พักอาศัย วันหยุด และการรักษาพยาบาลในยามเจ็บปวย ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางกันบางใน
บริการใหความคุมครองดานสวัสดิการในหมูนายจาง

จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมปนโองในเขต
จงัหวดัราชบรีุจ ํานวนทัง้สิน้ 20 คน ปรากฏวาแรงงานตางดาวทัง้หมดไมทราบเกีย่วกบัสวสัดกิารตางๆ      
ทีต่นมสิีทธิจะไดรับ  โดยนายจาค ิ  โนยะ  แรงงานตางดาวในกจิการอตุสาหกรรมปนโองสมัภาษณวา
“ทีพ่กันายจางจดัหาไวให สวนวนัหยดุบางครัง้นายจางกข็อใหท ํางานบางหากงานไมเสรจ็ตามก ําหนด”  
สวนนายซนัเด ตาโท  “เวลาไมสบายบางครั้งนายจางก็ชวยออกคารักษาพยาบาลใหบาง แตหากปวย
เล็กๆ นอยๆ ก็หาซื้อยากินเอง”

ดังนั้นในบริการใหความคุมครองดานสวัสดิการอาจมีแตกตางกันบาง 
ยกตวัอยางเชน  เจาของกจิการบางรายมกีารท ําประกนัสงัคมให  แตบางรายไมมกีารท ําให  แตอยางไรกต็าม
จากการศกึษาแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดราชบุรี  การใหความคุมครองแรงงาน
ตางดาวในดานสวัสดิการยังคงมีแตกตางอยางมากจากแรงงานไทย

4.2  วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการคุมครองแรงงานตางดาวของประเทศไทย

4.2.1 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
สิทธิมนษุยชนถอืเปนสิง่ทีถู่กกลาวถึงอยางมากในปจจบุนั ดงันัน้ การใหค ํานยิาม

ความหมายของค ําวาสทิธมินษุยชนจงึมคีวามส ําคญัแตเนือ่งจากขณะนี้ยังไมสามารถหาคํ าจํ ากัดความ      
ทีเ่บด็เสร็จสมบูรณได แมในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ที่ถือวา
เปนเอกสารแมบทของหลักการสิทธิมนุษยชนก็มิไดเขียนคํ านิยามใหชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ตองการที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการอธิบายความและประสงคที่จะเปดกวางในการให        
ความหมายไวเพือ่ตอบรบัตอพฒันาการทีไ่มหยดุนิง่ของพลวตัรทางสงัคมการพจิารณานยิามความหมาย
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ของ “สิทธ-ิมนุษยชน” จึงจํ าตองศึกษาจากทัศนะและแนวคิดตางๆ ที่มีผูใหบทนิยามไว ซ่ึงมีผูให
ความหมายไวหลากหลายดังนี้

Encyclopaedia Britannica (A 200) ใหความหมายไววา สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิ
ทีค่ดิวาเปนของปจเจกบุคคลภายใตกฎหมายธรรมชาติอันเนื่องจากการเปนมนุษย7

R.J.Vincent ใหความหมายไววา สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่คนทุกคนมีอยูโดย
เสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุที่เขาเปนมนุษย เปนสิทธิที่ตั้งอยูบนความใสใจตอธรรมชาติแหง          
การเปนมนุษยของเรา8

จากทีม่ผูีใหค ําจ ํากดัความขางตนเหน็ไดวา “สิทธิมนษุยชน” ไดแก สิทธขิัน้พืน้ฐาน
หรือสิทธิของบุคคลอันพึงมีตามธรรมชาติในฐานะที่เปนมนุษยผูซ่ึงดํ ารงชีวิตในสังคมและมีสิทธิ
ประการตางๆ ที่มีอยูในตัวมนุษยตามธรรมชาติ รัฐหรือกฎหมายของรัฐไมสามารถที่จะจํ ากัดหรือ
ทํ าลายไดดังนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเปนสิทธิที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติในตัวมนุษยมิไดเกิดขึ้น        
เพราะการอนญุาตจากรฐั หรือเปนผลจากการกระท ําของผูใดโดยเฉพาะเปนสทิธิทีม่นษุยทกุคนมตีดิตวั
อยูโดยธรรมชาติซ่ึงหากปราศจากสิทธินี้ ก็จะไมสามารถมีชีวิตอยูในฐานะมนุษยไดและดวยสิทธินี้
ท ําใหมนษุยสามารถพฒันาและใชคณุสมบตัขิองความเปนมนษุยไดเตม็ที ่ ทัง้ในเรือ่งความเฉลยีวฉลาด
ความสามารถพิเศษและจิตสํ านึกเพื่อสนองความตองการทางใจและอื่นๆ โดยอยูบนพื้นฐานของ
ความตองการของชีวิตมนุษยทุกคนที่จะตองไดรับการเคารพปกปองในศักดิ์ศรีและคุณคาของความ
เปนคนดงัที่กลาวไวในประโยคแรกของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights) วาเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น คือรากฐานของเสรีภาพ
ความยุติธรรม  และสันติภาพของโลก

ดงันัน้จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 ได
บัญญัติใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลสัญชาติไทยไมวาอยู ณ ที่ใด อีกทั้งมีบทบัญญัติ
เกีย่วกบัหลักการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
การคุมครอง โดยไมมีการจํ าแนกเชื้อชาติ ดังนั้นไมวาจะเปนแรงงานตางดาวที่ชอบดวยกฎหมาย
หรือแรงงานตางชาติที่มิชอบดวยกฎหมายก็ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน

                                                       
7 พจนานุกรม Webster ใหความหมายวา Power, privile ect. that belongs to a person by law , nature or

tradition.
8 จรัล โฆษณานันท. (ผูแปล). (2528, ธันวาคม). “สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย.บทวิจารณ

เชิงวิเคราะห แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในโลกที่มิใชตะวันตก.” วารสารกฎหมาย, 10, 2. หนา 78-79.
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ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 30 ไดก ําหนดวา
บคุคลยอมเสมอกันโดยกฎหมาย และควรไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกันและหาม
มิใหมีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกํ าเนิดเชื้อชาติ ภาษา นอกจากนี้
อนสัุญญาขององคการสหประชาชาติวาดวยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ก็กํ าหนดหามมิใหมี
การเลือกปฏิบัติกับประชาชน เพราะเหตุแหงเชื้อชาติ

จากกฎกติกาดังกลาว ทํ าใหประเทศไทยตองปฏิบัติตอแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํ างานในประเทศเชนเดียวกับแรงงานไทย ซ่ึงจะเห็นไดวาแรงงานตางดาวไมวาจะเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายหรอืถูกกฎหมายกต็ามเมือ่เขามาท ํางานควรไดรับการปฏบิตัใินการจางแรงงานและอยูภายใต
กฎหมายคุมครองแรงงาน เชนเดยีวกบัแรงงานของประเทศทีต่นเขามาท ํางาน แตตามพระราชบญัญตั ิ       
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมิไดระบุชัดเจนวาแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายจะไดรับ 
การคุมครองตามกฎหมายอยางไร

ในกิจการบางประเภท ประเทศไทยยังตองพึ่งพาอาศัยแรงงานตางดาว                   
ไปอกีระยะหนึง่เนือ่งดวยเหตผุลทางเศรษฐกจิแตกพ็บวานายจางยงัเอาเปรยีบลูกจางซึง่เปนแรงงานตางดาว
โดยไมปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

แนวทางแกไขควรระบุใหชัดเจนใน พ.ร.บ. คุมครองแรงงานวาลูกจางที่เปน            
แรงงานตางดาวทีเ่ขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย และท ํางานโดยไมไดรับอนญุาตสมควรจะไดรับการคุมครอง
แรงงานหรือไม แตในความเห็นของผูวิจัยมีความเห็นวาในกรณีผูเขาเมืองผิดกฎหมายและทํ างาน
โดยผิดกฎหมายไมสมควรที่จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
เพราะเทากบัเปนการสนบัสนนุแรงงานตางดาวใหหลบหนเีขาเมอืงและสนบัสนนุใหแรงงานเหลานัน้
ท ํางานไดโดยไมขออนญุาต สวนแรงงานตางดาวทีถู่กกฎหมายควรจดัท ําสือ่ประชาสมัพนัธแนวปฏบิตัิ
ทางกฎหมาย เปนภาษาทองถ่ินคือภาษา พมา ลาว และกัมพูชา แกแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียน           
ขออนุญาตทํ างาน เพื่อใหแรงงานตางดาวไดเขาใจสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน              
โดยควรรวมดํ าเนินการแกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
ภายใตกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายอื่นๆ        
ทีเ่กีย่วของในเชงิบรูณาการ เพือ่ใหเกดิความชดัเจนและมทีศิทางเดยีวกนัในการก ํากบัดแูล รวมไปถงึ
ระยะเวลาในการผอนผันใหแรงงานตางดาวไดรับสิทธิอยางหนึ่งอยางใด โดยควรสรางความเขาใจ
ในเรื่องสิทธิหนาที่ของนายจางเพื่อใหนายจางและลูกจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานและ
ใหบงัคบัใชกฎหมายอยางเครงครัด และดํ าเนินคดีนายจางที่มีการจางแรงงานตางดาว และไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
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4.2.2 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
เปนที่ทราบกันดีอยู แลววาปจจุบันมีแรงงานตางดาวหล่ังไหลเขามาทํ างาน          

ในประเทศจํ านวนมากตัวเลขที่เขามาปรากฏจากการรายงานตัวของแรงงานตางดาวกับขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นแตกตางกันมาก เนื่องจากมาตรการในการควบคุมในการเขาเมืองของประเทศไทยยังขาด
ประสทิธภิาพ  จึงทํ าใหมีแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนจํ านวนมาก  ซ่ึงทํ า
ใหแรงงานผดิกฎหมายเหลานีไ้มไดรับความคุมครองตามกฎหมายเกีย่วกบัแรงงาน และแรงงานตางดาว
ทีห่ลบหนเีขาเมืองไปหลบซอนอยูที่ใดเปนเรื่องที่รัฐบาลตองหาคํ าตอบเพราะปญหาแรงงานตางดาว
เปนปญหาที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับปญหาความมั่นคงของประเทศ ปญหาอาชญากรรม ปญหา 
โรคตดิตอ ซ่ึงน ําโรคภยัไขเจบ็เขามาในประเทศไทย เชน โรคมาลาเรยี โรคเทาชาง โรคเร้ือน เปนตน     
ดังนั้นปญหาการควบคุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย จึงเปนเรื่องที่รัฐบาลไดใชดํ าเนินการ
ตลอดมา เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัตางประเทศ พบวา มาตรการในการควบคมุการเขาเมอืงของตางประเทศ
ลวนมกีฎหมายคนเขาเมอืงทีเ่ครงครดั และนโยบายของรฐัในตางประเทศเหลานัน้จะไมนยิมสงเสรมิ 
ใหแรงงานภายในประเทศเดนิทางไปท ํางานอกีประเทศหนึง่เปนจ ํานวนมากเกนิไป โดยเฉพาะแรงงาน
ประเภทไรฝมือ ซ่ึงมาตรการที่ตางประเทศใชนั้นคือเปดชองทางใหคนงานตางดาวเขามาในรูปแบบ
การฝกงานในฐานะผูฝกงานซึ่งจะทํ าใหนายจางไดรับประโยชน9 คือ ทํ าใหนายจางจายคาจางใน
อัตราตํ ่าและทํ าใหเกิดประโยชนแกรัฐ คือ รัฐสามารถควบคุมผูฝกงานไดอยางใกลชิด โดยผูฝกงาน
จะไมไดรับสิทธิในเรื่องคาสวัสดิการตางๆ เหมือนแรงงานของประเทศนั้นๆ

แนวทางแกไข รัฐควรออกประกาศกระทรวงวาในการนํ าแรงงานตางดาวเขามา
ในรูปแบบเดียวกับตางประเทศ คือ ใหเขามาในรูปแบบฝกงาน ในฐานะผูฝกงานซึ่งจะทํ าใหรัฐ
สามารถควบคุมไดอยางใกลชิด

4.2.3 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521
ความสับสนของพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  คือ  กรณี

ของการทํ างานของคนตางดาว กฎหมายแยกบัญญัติไวในพระราชบัญญัติของคนตางดาว พ.ศ. 2511  
ซ่ึงกฎหมายดงักลาวอนญุาตใหคนตางดาวท ํางานไดในบางประเภททีม่ไิดหามไวในพระราชกฤษฎกีา10  
อยางไรก็ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ไดกํ าหนดวา   

                                                       
9 ดิเรก  บวรสกุลเจริญ. (2547). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว: ศึกษากรณีการทํ างาน

ของคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย.
10 พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2511, มาตรา 8.
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คนทีถู่กเนรเทศ ซ่ึงไดรับผอนผันใหประกอบอาชีพ  คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักร แตไม
ไดรับสัญชาติไทย และคนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติสามารถทํ างานตามที่รัฐมนตรีกํ าหนดไดแตตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย แสดงวาบทบัญญัติมาตรา 8 ที่วางไว
สํ าหรับแรงงานตางดาวก็ถูกลบลางไปโดยปริยายโดยมาตรา 12 ทั้งนี้โดยหลักของกฎหมายได
กํ าหนดใหคนตางดาวที่จะขออนุญาตทํ างานในประเทศไทยไดตองเปนตางดาวเขาเมืองโดยถูกตอง
ตามกฎหมายเทานั้น โดยไดรับอนุญาตจากอธิบดี เมื่อยื่นขออนุญาตในการทํ างานและไดรับอนุญาต
แลวจึงทํ างานได แตมาตรา 12 (2) ไดยกเวนใหคนตางดาวที่ไมไดยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย          
คนเขาเมอืง  คอื ผูหลบหนเีขาเมอืง  หรือผูเขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย  เมือ่อยูในระหวางรอการสงตวักลับ
ออกนอกราชอาณาจักร สามารถทํ างานไดตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด จึงเปนการขัดกันในประเด็น
กฎหมาย

มาตรการควบคุมแรงงานตางดาวในหลายๆ ประเทศ นิยมใชควบคุมโดยผาน
บริษทัจดัหางาน เชนเดียวกับกรณีที่แรงงานไทยไปทํ างานตางประเทศ แถบตะวันออกกลาง จะตอง
ผานบริษัทจัดหางานที่ไดโควตาใหนํ าแรงงานไทยไปทํ างานได มาตรการนี้รัฐบาลสิงคโปรก็ได         
นํ าไปใชเชนเดียวกัน สํ าหรับแรงงานตางดาวแถบชายแดนที่เขามาในปจจุบันสามารถเขาออก
ประเทศไดงาย และหางานทํ าไดดวยตัวเอง หรือจากการเปดรับสมัครของบริษัทที่วาจางโดยตรง 
โดยไมตองผานบริษัทจัดหางาน จึงมีการไหลเวียนในการเขาออกงานสูง และเมื่อไมพอใจนายจาง
รายเกากจ็ะไปหานายจางรายใหม ท ําใหยากตอการควบคมุ ดงันัน้หากมมีาตรการควบคมุโดยการสมคัร
ผานบริษัทจัดหางานก็จะทํ าใหควบคุมไดงายขึ้น

แนวทางแกไข รัฐบาลไทยควรปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มเปนกฎหมาย               
หรือประกาศวาแรงงานตางดาวที่เขามาทํ างานในประเทศไทยตองผานบริษัทจัดหางานที่อยูภายใต
การควบคุมของรัฐบาล ซ่ึงมาตรการนี้นาจะควบคุมแรงงานเหลานี้ไดอยางจริงจัง หากนายจางฝาฝน
ก็จะมีความผิด และถูกลงโทษซึ่งทํ าใหดูแลและใหความคุมครองแกแรงงานตางดาวไดอยางทั่วถึง 
แตอยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้อาจมีขอเสียอยูบางหากมีการเรียกเก็บคาหัวคิวจากบริษัทจัดหางาน ซ่ึงได
พบเห็นอยูบอยครั้งกรณีแรงงานไทยไปทํ างานตางประเทศ ซ่ึงทํ าใหผูหางานทํ าตองจายเงินใหกับ
บริษทันายหนาเปนการลวงหนาและอาจเปนชองทางใหเกิดการหลอกลวงแรงงานได

4.2.4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เนื่องจากแรงงานตางดาวเขามาอยูในประเทศไทยเปนการเขามาอยูโดยช่ัวคราว  

ซ่ึงวิธีการและขั้นตอนของการทํ าประกันสังคมจะยุงยาก เนื่องจากการจายเงินประกันสังคม                 
จะกระท ําโดย  3  ฝาย  คอื  ฝายนายจาง  ฝายลูกจาง  และรฐับาล  โดยมวีตัถุประสงคสํ าคญัเพือ่ชวยเหลือ
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ในกรณีลูกจางเจ็บปวย หากจะจัดเก็บเงินประกันสังคมในกรณีที่ลูกจางเปนแรงงานตางดาวเขามา
ท ํางานชัว่คราวก็จะทํ าใหเกิดปญหายุงยากตามาได  และกรณีการประกันการวางงานหรือในอนาคต
เรือ่งการประกนัการชราภาพซึง่เราอาจจะจางแรงงานตางดาวในระยะยาว และผูประกอบการเห็นวา
ควรมแีรงงานตางดาวภายในประเทศ

แนวทางแกไข ซ่ึงแรงงานตางดาวในลกัษณะเปนการจางแรงงานชัว่คราวระยะสัน้  
หากจะมีการประกันสังคมเชนเดียวกับลูกจางซึ่งเปนแรงงานไทย ควรจะใชรูปแบบการประกันใน
ลักษณะอืน่ เชน เรียกเก็บเบี้ยประกันตางหากเปนกรณีพิเศษเฉพาะลูกจางตางดาว  หรือการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย  ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 รัฐบาลสามารถ
สนบัสนุนเงินเขากองทุนประกันสังคมสํ าหรับแรงงานนอกระบบได

(2) พระราชกฤษฎีกา กํ าหนดลูกจางตามมาตร 4 (6) แหงพระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2545  อนุมาตรา 5,6,7 และ 8 โดยจะจัดทํ าประมาณการการจัดเก็บ
เงินสมทบและการกํ าหนดชุดสิทธิประโยชนทดแทนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตาม                 
หลักเกณฑเงื่อนไขที่กํ าหนด

4.2.5 บคุคลและหนวยงานทีมี่หนาทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับแรงงานตางดาวในประเทศไทย11

1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี ที่ไดรับมอหมายใหรับผิดชอบ
3. คณะกรรมการบริหารแรงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ก.บร.)

นับตั้งแตรัฐบาลไทยมีนโยบายใหผูหลบหนีเขาเมืองจากประเทศเพื่อนบาน
สามารถท ํางานไดตั้งแตป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)  เปนตนมา แนวทางในการจัดการยังเปนลักษณะที่
มีหลายหนวยงานเขามารับผิดชอบรวมกัน โดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของแตละฉบับ   
การจัดการในลักษณะดังกลาวนั้นกลับมิไดสอดคลองกับการแกไขปญหาในเรื่องแรงงานขามชาติที่
เกดิขึน้ในสงัคม หลายครั้งความรับผิดชอบแตละหนวยงานมีลักษณะซับซอน และหลายครั้งก็ไมมี
หนวยงานเขามารับผิดชอบตอปญหานั้นโดยตรง รวมทั้งการประสานงานในลักษณะการขาม
กระทรวงเองก็มีความยุงยากซับซอนไมเอ้ือตอปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับนโยบายที่ผานมาก็เปน
นโยบายระยะสัน้ ไมมีหนวยงานใดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักอยางชัดเจน การวางแผนจัดการ

                                                       
11 สํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2545, 13 สิงหาคม). บันทึกดวนที่สุด ท่ี นร.  0114/ลร3/038 เร่ือง

การดํ าเนินการจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองป พ.ศ. 2545-2546.
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ก็มีรูปแบบเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการเมืองในแตละชวง ยอมไม
สอดคลองกับการแกปญหาที่มีความซับซอนและมีลักษณะพิเศษตอการจัดการ จึงทํ าใหเกิดขอเสนอ
จากนกัวชิาการที่ศึกษาติดตามในเรื่องแรงงานตางดาวขึ้น โดยคณะกรรมการชุดดังกลาว จะตองทํ า
หนาทีด่แูลเรือ่งแรงงานตางดาวในภาพรวมทัง้หมด  ไมใชเฉพาะเพยีงแรงงานตางดาวเทานัน้  เนือ่งจาก
ปญหาแรงงานตางดาวเปนเพียงปญหาสวนหนึ่งของปญหาคนตางดาวทั้งหมด ในเบื้องตนไมไดรับ
ความสนใจจากผูบริหารในระดับประเทศที่เกี่ยวของมากนัก จนกระทั่งป  2544 รัฐบาลไดเล็งเห็นถึง
ความจ ําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการขึ้นมาจัดการเรื่องแรงงานตางดาวขึ้น  จึงไดออกระเบียบสํ านัก
นายกรฐัมนตรีใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว (กบร.) ขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการ         
ดังกลาวประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลดานแรงงาน และรัฐมนตรีดานกระทรวงแรงงาน  
รวมทั้งผูบริหารระดับกระทรวงซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว เพื่อเปน
องคกรหลักในการดูแลและบริหารจัดการแรงงานตางดาวตอไป

ในอดตีทีผ่านมาการจดัการดแูลเร่ืองแรงงานตางดาว จะมกีองงานคนตางดาว
ของกระทรวงแรงงาน  ทํ าหนาที่เฉพาะเพียงอยางเดียวคือการใหใบอนุญาตทํ างานแรงงานตางดาว 
ทีเ่ขาเมอืงถูกกฎหมาย โดยผานวซีามาจากส ํานกังานตรวจคนเขาเมอืงวามสีถานภาพในการอยูช่ัวคราว 
กใ็หใบอนญุาตท ํางานตามอายวุซีา ซ่ึงเปนการผอนผันในกรณพีเิศษในสมยัทีแ่รงงานตางดาวไมมากนกั  
แตภายหลังที ่ นายบรรหาร  ศลิปอาชา  ไดผอนผันใหแรงงานตางดาวซึง่มสีถานะเปนผูหลบหนเีขาเมอืง
ในพืน้ทีท่ีอ่ยูเหนือจังหวัดพื้นที่ชายแดน ทํ าใหเกิดการเพิ่มมากขึ้นของแรงงานตางดาว จึงไดมีการ
จัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองขึ้นมาทํ าหนาที่ตางหาก         
ซ่ึงแยกออกมาจากกองแรงงานคนตางดาว แลวในปจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเปน                       
คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.)

คณะท ํางานของ กบร. จดัตัง้ขึน้มาโดยอาศยัอํ านาจของระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  พ.ศ. 2544  กบร. จะเปนหนวยงานที่ทํ างานดาน
ก ํากบัดแูลและมอบอํ านาจวาใครจะทํ าอะไร อยางไร แตเดิมจะเปนรูปแบบการทํ างานตางคนตางทํ า  
จึงทํ าใหการแกปญหาไมสามารถกระทํ าไดอยางเสร็จสมบูรณและทํ าใหเกิดความไมสมดุลใน             
การทํ างาน จึงจํ าเปนตองกํ าหนดนโยบายจัดทํ าแผนแมบท และมีการศึกษาถึงความตองการของ
ประเทศไทยวามีความจํ าเปนและตองการที่จะจางแรงงานตางดาวเขามาทํ างานจํ านวนเทาใด

แนวคิดการตั้งคณะกรรมการชุดนี้มีแนวคิดวาจะทํ าอยางไรจึงจะจัดการกับ
ปญหาในเรื่องของแรงงานตางดาว  หรือคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร
หรือมีอํ านาจสามารถที่จะจัดการกับหนวยงานที่ละเลยหรือที่ไมปฏิบัติตามได สวนจุดออนก็คือ  
คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวจะเปนองคกรที่เอาหัวขอของแตละสวนมาเปนคณะกรรมการ  
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โดยมีคณะกรรมการกลางเปนผูกํ ากับ เนื่องจากรองนายกฯที่เขามาทํ าหนาที่กํ ากับดูแลกระทรวง        
แคบางกระทรวงตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย แตยังไมสามารถที่จะบริหาร ติดตามหรือกํ ากับ           
ดแูลทัง้หมดไดอยางเต็มที่  ซ่ึงเปนจุดออนที่ทํ าใหขั้นตอนในการแกปญหาคอนขางลาชา

ซ่ึงตัง้แตเร่ิมกอตัง้ขึน้มาจนถงึปจจบุนั ไดมกีารเปลีย่นแปลงตวัคณะรฐัมนตรี
หรือประหรือประธานคณะทํ างาน  นโยบายที่ออกมาในตอนแรกคอนขางจะเปดกวาง  แตภายหลัง
ไดมีจํ ากัดดวยตัวจํ านวนคณะทํ างาน และยังมองเห็นวานโยบายในการทํ างานนั้นยังไมตอเนื่อง  
เนื่องจากขาดแผนแมบทที่จะมาดํ าเนินการ อํ านาจจึงขึ้นอยูกับฝายการเมืองเปนหลัก แตเมื่อมีการ
ปฏิรูประบบราชการทํ าใหโครงสรางการทํ างานใหมีขนาดเล็กลงกวาที่เปนอยู ในขณะเดียวกัน  
กบร.  ควรจะอยูทีส่ภาความมัน่คงแหงชาต ิ(สมช.)  แตเมือ่มกีารปฏรูิประบบราชการไดมกีารด ําเนนิการ
ให กบร. กลับเขาไปอยูในความรบัผิดชอบของกระทรวงแรงงานอกีครัง้ ซ่ึงคณะท ํางานยงัเปนชดุเดมิ  
ทํ าใหเกิดปญหาและความไมสะดวกในการทํ างาน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานก็เกิดความอึดอัดในการ
ทํ างานเพราะรับผิดชอบภาระงานหลายอยาง ซ่ึงเกินอํ านาจหนาที่ในการทํ างาน ดวยขอจํ ากัดใน
เรื่องของมุมมองที่มาจากภาครัฐเพียงดานเดียว ซ่ึงขาดความครอบคลุมในเชิงนโยบาย จึงไดยุบ
สํ านกังานเลขาฯ  และจัดตั้งใหมีผูอํ านวยการของสํ านักงานบริหารแรงงานตางดาวเกิดขึ้น  สังกัดใน
กรมการจดัหางาน  ทํ าหนาที่เปนฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการชุดนี้  สวนในดานบริหารจัดการหรือ
ประสานงานกบักระทรวงตาง  ๆ ไดครบถวน  ท ําใหการจดัการทัง้หมดตกเปนภาระของกระทรวงแรงงานไป  
อันเปนเหตใุหการด ําเนนิการแกไขปญหาแรงงานตางดาวทีผ่านมาจงึมลัีกษณะทีย่งัไมคลองตวัมากนกั

4. กระทรวงมหาดไทย
มอํี านาจหนาที่ดังตอไปนี้
4.1 ยกรางกฎ  ระเบียบ  ประกาศกระทรวง  รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อ

ใชเปนกระบวนการทํ างานตามนโยบายของรัฐบาล
4.2 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ใชอํ านาจตามมาตรา  17  แหง

พระราชบญัญตัคินเขาเมอืง  พ.ศ.  2522  ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  ผอนผันใหผูหลบหนเีขาเมอืง
อยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับตอไปอีก 1 ป เฉพาะผูที่มารายตัวขึ้น
ทะเบยีนไวแลวตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 28 สิงหาคม  2544  ระหวางเดอืน  กนัยายน-ตลุาคม  2544  
จ ํานวน 568,249 คน ทั้งนี้จะมีเงื่อนไขผอนผันใหครอบคลุมกลุมบุคคลที่เกี่ยวของดวยก็ได  แตตอง
ไมไดรับสิทธิอ่ืนใด  เกินสิทธินอกเหนือที่เคยไดรับอยูกอนหนาแลว  ตามประกาศกระทรวง
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5. กระทรวงสาธารณะสุข
5.1 ยกราง  ระเบียบ  ประกาศกระทรวง  รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อใช

เปนกระบวนการทํ างานตามนโยบายของรัฐบาล
5.2 เปนหนวยงานในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผน

ดํ าเนินการในรายละเอียด ในสวนที่เกี่ยวกับการประกาศกํ าหนดคาธรรมเนียม การตรวจสุขภาพ  
การประกนัสขุภาพ การปองกนัรักษา และการควบคมุการแพรระบาดของโรค การใหความรูในการปองกนั
รักษาของโรคตดิตอรายแรง การคมุด ําเนนิและการตรวจสอบขอมลู ผูตดิตามหรอืบคุคลในครอบครวั    
(คูสมรสโดยเปดเผยรวมบุตรผูสืบสันดานโดยตรง) ของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับ
อนญุาตทํ างานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

6. กระทรวงแรงงาน
6.1 ยกราง  ระเบียบ  ประกาศกระทรวง  รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อใช

เปนกระบวนการทํ างานตามนโยบายของรัฐบาล
6.2 ออกประกาศ  และกฎกระทรวง  เร่ืองการกํ าหนดประเภทงานอาชีพ

และเงือ่นไขทีจ่ะอนญุาตใหคนตางดาว  ตามมาตรา 12  แหงพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว  
พ.ศ. 2521 ท ํางานได  และก ําหนดแบบ  หลักเกณฑ การขอรบัใบอนญุาตท ํางาน การก ําหนดคาธรรมเนยีม
ท ํางาน สํ าหรับคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง  3  สัญชาติ  (พมา  ลาวและกัมพูชา)  ที่เคยไดรับอนุญาต
ไวแลวเมือ่ป พ.ศ. 2544 และประสงคจะทํ างานตอไป  โดยผอนผันใหทํ างานไดในตํ าแหนงกรรมกร
หรือผูใชแรงงาน ในประเภทกิจการตางๆ  โดยใหเสียคาธรรมเนียม  ตามที่ระบุไวในกฎกระทรวง

6.3 รับผิดชอบหลัก  ในการบริหารงานของสํ านักงานคณะกรรมการบริหาร
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง และจัดใหมีการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตใหแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองทํ างาน รวมทั้งการจัดระบบทะเบียนประวัติของแรงงานแรงงานตางดาว                  
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

7. สํ านักนายกรัฐมนตรี การออกระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. 2544

8. กระทรวงการตางประเทศ
บทบาทของความสัมพันธระหวางประเทศหรือการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศเปนบทบาทที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งตอการจัดการแรงงานขามชาติในระยะยาว             
ทัง้นีเ้นือ่งจาการแกไขปญหาแรงงานตางดาวในลกัษณะทีเ่ปนการแกไขในระยะยาว และมคีวามยัง่ยนื          
ไดนัน้ จ ําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือของตางประเทศตนทางในการแกไขปญหารวมกัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือในเรื่องของการจัดระบบแรงงานและการสงกลับ
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9. สํ านักงานตรวจคนเขาเมือง
กอนป พ.ศ. 2470 ไมมีระเบียบเกี่ยวกับการตรวจตราคนตางดาวที่เขามา    

ในประเทศไทย ฉะนัน้การเดนิทางเขา-ออกของคนตางดาวจงึเปนไปโดยเสร ีจนกระทัง่ป พ.ศ. 2470
รัฐบาลในพระบาทสมเดจ็พระปรมทิรมหาประชาธปิก พระปกเกลาเจาอยูหวั ไดทรงตราพระราชบญัญตัิ
คนเขาเมอืง พ.ศ. 2470 ขึ้น พรอมทั้งจัดหนวยงานและเจาหนาที่ใหมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2470 เรียกวา “กรมตรวจคนเขาเมอืง” ขึน้ตรงตอกระทรวงมหาดไทย
ไดแตงตัง้นายพนัต ํารวจเอก พระวชัิยประชาบาล เปนเจากรมตรวจคนเขาเมอืงเปนคนแรก มสีถานทีท่ ํางาน
อยูที่ถนนนเรศนเปนอาคารเชาสองชั้นจากเอกชน ซ่ึงใกลสถานีตํ ารวจนครบาลบางรักในปจจุบัน  
ขณะนัน้มพีนักงานเจาหนาที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญประจํ า 50-60 คน การเดินทางเขาออก
ของคนตางดาวสวนใหญจะเขามาโดยพาหนะทางนํ้ าและทางบก มีศูนยรวมที่ทํ าการอยูในกรุงเทพฯ  
และมีดานตรวจคนเขาเมืองมณฑล ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด และดานตรวจคนเขาเมืองอํ าเภอ
บางแหงในภาคตะวันออกและภาคใตเทานั้น

พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองและฐานะทางการเงนิ
ประเทศตกตํ ่า รัฐบาลไดตดัทอนงบประมาณรายจายของประเทศลง เปนเหตใุหกรมตรวจคนเขาเมอืง
ไดลดสถานภาพลงมาเปนกองตรวจคนเขาเมืองขึ้นตรงตอกรมตํ ารวจกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน
พฤศจิกายน  2475

พ.ศ. 2478 กองตรวจคนเขาเมืองไดยายที่ทํ าการมาอยูถนนสาธรใต ปจจุบัน
เปนที่พักของขาราชการตํ ารวจสถานีตํ ารวจนครบาลยานนาวา และเพิ่มดานตรวจคนเขาเมืองขึ้น
ทางเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

พ.ศ. 2493 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมตํ ารวจไดขอใชสถานทูตเยอรมัน
ซ่ึงอยูในความครอบครองของรัฐบาลเปนที่ทํ าการตรวจคนเขาเมือง และไดปรับสถานภาพพนักงาน
เจาหนาที่จากขาราชการพลเรือนเปนขาราชการตํ ารวจแตงเครื่องแบบพิเศษ ตามธรรมเนียมของ
อารยประเทศ

พ.ศ. 2503 กองตรวจคนเขาเมอืงไดยายทีท่ ําการมาอยู ณ ทีท่ ําการไดกอสรางใหม
เมือ่วนัที ่ 22 มิถุนายน 2503 ที่ปากซอยพิพัฒน ซ่ึงตอมาเปนที่ทํ าการของกองระเบียนคนตางดาว
และภาษีอากร

พ.ศ. 2508 ไดปรับปรงุสวนราชการและก ําหนดหนาทีก่ารงานของกองตรวจ
คนเขาเมอืงเปน 5 กองกํ ากับการ 13 แผนก และดานตรวจคนเขาเมืองสวนภูมิภาคอีก 58 แหง (ตอมา
เพิม่ศนูยการสื่อสารและดานตรวจคนเขาเมืองสวนภูมิภาคอีกบางแหง)
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พ.ศ. 2517 กองตรวจคนเขาเมืองไดยายที่ทํ าการมาอยูแหงใหม (ที่ทํ าการ  
ในปจจุบัน) ที่ซอยสวนพลู ถ.สาธรใต เขตสาธร กรุงเทพฯ ซ่ึงไดกอสรางบนที่ดินของกรมธนารักษ 
มเีนื้อที่ 4 นา 2 งาน 54 ตารางวา ส้ินคากอสราง 26,842,990  บาท

พ.ศ. 2522 คณะกรรมการขาราชการตํ ารวจ (ก.ตร.) ไดอนุมัติกํ าหนด
ตํ าแหนงขาราชการในสังกัดกองตรวจคนเขาเมือง ตามคุณภาพและปริมาณงานไว โดยมีตํ าแหนง
ขาราชการตํ ารวจทั้งส้ิน 1,049 ตํ าแหนง

พ.ศ. 2533 คณะกรรมการขาราชการตํ ารวจ (ก.ตร.) ไดอนุมัติใหโอน      
กองกํ ากับการ 1 กองทะเบียนคนตางดาวและภาษีอากร มาขึ้นกับกองตรวจคนเขาเมือง เรียกวา    
ฝายทะเบียนคนตางดาว มีฐานะเทาเทียมกับกองกํ ากับการ และอนุมัติใหปรับปรุงแผนกตรวจ
พาหนะทางอากาศและงานตรวจลงตรา กองกํ ากับการ 2 กองตรวจคนเขาเมือง โดยกํ าหนดกลุมงาน
เรยีกวา “ฝาย” (ไดแกฝายตรวจพาหนะทางอากาศ 1 และ 2) และงานเทียบเทาแผนก 18 งาน        
เปนการชัว่คราว จนกวาจะแกไขพระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการ พ.ศ. 2508 ไดถูกตองในภายหลงั
โดยยกเลกิต ําแหนงดั้งเดิมทั้งหมด 380 ตํ าแหนง และกํ าหนดตํ าแหนงใหมทั้งส้ิน 672 ตํ าแหนง

พ.ศ. 2536 ไดปรับปรุงโครงสรางเปนหนวยงานระดับกองบัญชาการ      
โดยช่ือวา “สํ านกังานตรวจคนเขาเมอืง” ประกอบดวย 4 กองบงัคบัการ เพือ่ใหการปฏบิตังิานของตม.  
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถรองรับกับแนวนโยบายแหงรัฐ

10. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
11. กระทรวงกลาโหม

4.3  วเิคราะหการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวของรัฐบาล

ความพยายามในการจดัระบบแรงงานตางดาว เพือ่แกไขปญหาแรงงานตางหลบหนเีขาเมอืง
ไดดํ าเนินมาหลายสมัย ซ่ึงการดํ าเนินการแกไขปญหาที่เห็นเปนรูปธรรมและสามารถสรุปใหเห็น
ภาพรวมของความพยายามแกไขปญหาดังกลาว เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2544 ในสมัยผูนํ า
รัฐบาล 4 ทาน ดังนี้

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
มีนโยบายที่จะจัดระเบียบควบคุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ลักลอบทํ างานอยูใน

ประเทศใหเขาสูระบบที่ทางราชการสามารถดูแลใหเปนไปตามกฎหมายได รวมทั้งปองกันและ
สกดักัน้การ ลักลอบเขามาใหม โดยใหทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ โดยผอนผัน
ใหท ํางานไดเฉพาะงานกรรมการไรฝมือใน 9 กิจการ 43 จังหวัด เทานั้น
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รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ในสมัยของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีนโยบายที่จะดํ าเนินการแกไขปญหา   

อยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยการสกัดกั้น ปองกันและปราบปรามการเขามาใหม มีการควบคุม
โรคติดตออยางเขมงวด และไดแตงตั้ง “คณะกรรมการอํ านวยการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
และแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย” ขึ้น เพื่อเปนหนวยรับผิดชอบโดยเฉพาะ

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย
เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลภายใตการนํ าของนายชวน หลีกภัย ซ่ึงในขณะนั้นไดเกิดปญหา

ทางดานเศรษฐกจิ ท ําใหคนไทยวางงานเปนจ ํานวนมาก จงึไดมนีโยบายทีจ่ะลดจ ํานวนแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายลง และใหมีการนํ าเรื่องสภาพความเปนจริงและความจํ าเปนของแตละพื้นที่ในเรื่อง  
การขาดแคลนแรงงาน มาเปนหลักเกณฑในการพจิารณาผอนผันการจางงานดวย รวมทัง้ไดมกีารแตงตัง้
“คณะกรรมการบรรเทาปญหาการวางงานแหงชาต”ิ โดยมคีณะอนกุรรมการแกไขปญหาแรงงานตางดาว
เปนผูรับผิดชอบดูแลปญหาดานการจัดระบบควบคุมแรงงานตางดาว

รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ  ชินวัตร
ในรัฐบาลปจจุบัน ไดใหความสํ าคัญในเรื่องทรัพยากรมนุษยเนื่องจากเปนหัวใจสํ าคัญ

ของระบบการผลติและระบบเศรษฐกจิแผนใหม จงึไดก ําหนดแนวทางการพฒันาและยกระดบัแรงงาน
ก ําหนดมาตรการที่เหมาะสมสํ าหรับแรงงานตางดาว โดยคํ านึงถึงความตองการแรงงานภาคเอกชน
ควบคูไปกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนา
แรงงานไทยขึ้นทดแทน

การนํ านโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวไปปฏิบัติที่เปนรูปธรรมสืบเนื่องจากปญหา
การขาดแคลนแรงงานกรรมกรในบางประเภทกิจการสาเหตุสวนหนึ่งมาจากแรงงานไทยออกไป
ทํ างานตางประเทศ บางสวนเขาทํ างานในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับสถานประกอบการให
ความสนใจในการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย จึงทํ าใหเกิดการลักลอบเขามาทํ างาน โดยเฉพาะ
ประเทศที่อยูติดตามแนวชายแดนของไทยดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติผอนผันใหแรงงานตางดาว
ท ํางานไดในบางกิจการ บางพื้นที่ ตามระยะเวลาที่กํ าหนด และไดมีมติผอนผันมาแลว 5 ครั้ง เมื่อ   
ป พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 และเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 อนุญาตให       
แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ใน 37 จังหวัด 18 กจิการ จํ านวน 
106,684 คน ทํ างานไดถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงเมื่อใกลวันครบกํ าหนดการผอนผัน    
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2544

DPU



81

มตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอและใหกระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสังคมดํ าเนินการ ดังนี้ ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดํ าเนินการ
ใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ทํ างานอยูกับนายจางมารายงานตัวขึ้นทะเบียน และขออนุญาต
ทํ างานกับทางราชการ เมื่อพนกํ าหนดการรายงานตัวและขออนุญาตทํ างานแลว ใหทํ าการจับกุม
ดํ าเนินคดีตามกฎหมายอยางเด็ดขาดและจริงจัง ทั้งตอตัวแรงงาน นายจาง และผูที่เกี่ยวของ           
ใหด ําเนนิการสกดักัน้ และปองกนัการอพยพเขามาใหมอยางเขมงวด จริงจงั โดยการผนกึก ําลังทกุฝาย
รวมกนัปฏบิตังิานด ําเนนิการอืน่ๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ใหการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมอืงบรรลผุล เชน การเจรจาและขอความรวมมอืจากประเทศเพือ่นบาน การใหภาคเอกชนเขามา
รวมมือในการแกไขปญหาการประชาสัมพันธ และการจัดตั้งสํ านักงานรับผิดชอบในการบริหาร 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองขึ้นในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนตน

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่จะอนุญาตใหจดทะเบียน ไดแก บุคคลสัญชาติพมา 
ลาว และกมัพชูาที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและอยูในราชอาณาจักรแลวกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
และมีวัตถุประสงคเพื่อการทํ างาน

วัตถุประสงคการจดทะเบียน เพื่อทราบขอมูลแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่แทจริงวา   
มจี ํานวนเทาไร อยูที่ไหน ทํ าอะไร เพื่อนํ าไปวางแผนในระยะยาว

อาชพีและประเภทกจิการ ทีอ่นญุาตใหมาจดทะเบยีน มจี ํานวน 10 ประเภทกจิการ ไดแก12

1. ประเภทกิจการที่ 1 ประกอบดวย สวนผัก ผลไม ไรออย สวนยางพารา สวนปาลม 
พชืไร สวนกาแฟ

2. ประเภทกิจการที่ 2 ประกอบดวย เหมืองแรและเหมืองหิน
3. ประเภทกจิการที ่3 ประกอบดวย โรงงานท ําอฐิ โรงงานท ําโอง เครือ่งเคลอืบดนิเผา
4. ประเภทกิจการที่ 4 ประกอบดวยการสราง คานเรือ
5. ประเภทกิจการที่ 5 ประกอบดวย โรงสีขาว
6. ประเภทกิจการที่ 6 ประกอบดวย เล้ียงหมู เล้ียงกุง และสัตวเล้ียงอ่ืน
7. ประเภทกิจการที่ 7 ประกอบดวย ประมงทะเล กิจกรรมตอเนื่องจากประมงทะเล 

โรงงานปลาปน
8. ประเภทกิจการที่ 8 ประกอบดวย การใชแรงงานเคลื่อนยายสินคาในโกดังหรือ     

ที่ เก็บสินคา

                                                       
12 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544.
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9. ประเภทกิจการที่ 9 ประกอบดวย ผูรับใชในบาน
10. ประเภทกจิการพิเศษ (พ) ประกอบดวย อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวใน (1-9) 

จ ําแนกเปน พ.1 กิจการที่มีนายจาง พ.2 กิจการที่ไมมีนายจางเชน อาชีพรับจางทั่วไป
การยดืจดทะเบียนตางดาวถึง 25 ตุลาคม 2544 สํ าหรับ 3 กรณี
นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกลาวถึง  

ความกาวหนาในการจดทะเบยีนแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงวา ขณะนี้ (24 ก.ย.-10 ต.ค. พ.ศ. 2544)
ยอดการจดทะเบียนแรงงานตางดาวอยูที่ 358,540 คน แตเนือ่งจากระยะเวลาจะสิ้นสุดในอีก 2 วัน
คือ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ในขณะทีจ่ ํานวนยอดจองการจดทะเบียนยังคงเหลืออยู 78,395 คน 
เดช บญุ-หลง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงได
ส่ังการใหขยายเวลาการจดทะเบยีนแรงงานตางดาว ไปถงึวนัที ่25 ตลุาคม พ.ศ. 2544 สํ าหรับขอยกเวน
3 กรณีไดแก

1. กรณนีายจางหรือสถานประกอบการที่ไดยื่นความจํ านงจดทะเบียนแรงงานตางดาว
ไวแลว และไมสามารถจดไดทันในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2544

2. กรณนีายจางหรือสถานประกอบการ ทีไ่ดยืน่ขอเรยีกรองไว และอยูระหวางการเจรจา
ถาสามารถตกลงกันไดภายใน 13 ตุลาคม พ.ศ. 2544 อนุญาตใหขยายเวลาการจดทะเบียนไปถึงวันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2544

3. กรณีนายจาง หรือสถานประกอบการที่มีเหตุผลความจํ าเปนที่นาเชื่อถือไดให
สํ านกังานจัดหางานขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนกรณีๆ ไป

ดังนั้นนายจางเจาของสถานประกอบการ มายื่นความจํ านงจดทะเบียนแรงงานตางดาว 
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด มเิชนนัน้จะความผดิตามพระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521
โดยหากเปนนายจางที่รับคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํ างานเขาทํ างานตองระวางโทษจํ าคุก ไมเกิน 
สามป หรือปรับไมเกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และหากรับคนคางดาวที่มีลักษณะหรือ
เงื่อนไขแตกตางจากที่กํ าหนดไวในใบอนุญาตทํ างานตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกนิหกหมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบัส ําหรบักรณคีนตางดาวทีไ่มไดรับใบอนญุาตท ํางาน ตองระวางโทษ
จ ําคกุไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ถาคนตางดาวทํ างานที่เปนงาน
หามท ํา ตองระวางโทษจ ําคกุ ไมเกนิหาป หรือปรบัตัง้แตสองพนับาทถงึหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 สาระสํ าคัญ คือ ผูใด
นํ าหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร หรือกระทํ าการดวยประการใดอันเปนการอุปการะ 
หรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจกัรโดยฝาฝนพระราชบญัญตันิี้
ตองระวางโทษ จํ าคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และ ผูใดรูวาคนตางดาวคนใด   
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เขามาในราชอาณาจกัร โดยฝาฝนพระราชบญัญตันิี ้ใหเขาพกัอาศยั ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ
เพื่อใหคนตางดาวพนจากการจับกุม ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองพันบาท  
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 สาระสํ าคัญ คือ ผูใด
น ําหรือพาคนตางดาวเขามาราชอาณาจักร หรือกระทํ าการดวยประการใดอันเปนการอุปการะ หรือ
ชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษ จํ าคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และ ผูใดรูวาคนตางดาวคนใด   
เขามาในราชอาณาจกัร โดยฝาฝนพระราชบญัญตันิี ้ใหเขาพกัอาศยั ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ
เพือ่ใหคนตางดาวฯ พนจากการจบักมุ ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหาป และปรบัไมเกนิหาหมืน่บาท

นายวันชัย  ผดุงศภุไลย  อธิบดีกรมการจัดหางาน เปดเผยวา จากการที่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมไดเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง สัญชาติพมา ลาว และ
กมัพชูา ทีไ่ดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ซ่ึงไดเร่ิมดํ าเนินการไปแลวตั้งแตวันที่ 24 ก.พ. พ.ศ. 2545 
ทีผ่านมา จนถงึวนัที ่7 ม.ีคม พ.ศ. 2545 ปรากฏวา มแีรงงานตางดาวฯมาตอใบอนญุาต จ ํานวนทัง้สิน้
57,504 ราย โดยชาวพมามาตอใบอนุญาตมากเปนอันดับหนึ่ง คือ จํ านวน 49,853 ราย รองลงมา คือ 
กมัพชูา จ ํานวน 4,045 และลาว จํ านวน 3,606 รายโดยสวนใหญประเภทกิจการที่มาตอใบอนุญาต
มากที่สุด คอื ประเภทประมงทะเลกิจกรรมตอเนื่อง จํ านวน 16,157 รองลงมาคือ ประเภทกิจการ
พเิศษ จ ํานวน 15,345 และประเภทกิจการพิเศษ (มีนายจาง) จํ านวน 14,286 ราย มีรายไดจากการเก็บ
คาธรรมเนียมจํ านวน 51,753,600 บาท

ขัน้ตอนการตอใบอนญุาต นายจางตองพาแรงงานตางดาวไปตรวจสขุภาพในโรงพยาบาล
ทีไ่ดเลือกไวในการมาขึ้นทะเบียน ซ่ึงจะเสียคาใชจาย จํ านวน 300 บาท/ราย จากนัน้จึงจะมาติดตอ
ใบอนุญาตได โดยหลักฐานที่ตองนํ ามาตอใบอนุญาต คือ

1. ใบอนุญาตทํ างานฉบับเดิม
2. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงินการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล
4. สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนนายจาง (กรณีนายจางไมสามารถดํ าเนินการไดให

มหีลักฐานในมอบอํ านาจมาแสดงดวย)
5. คาธรรมเนยีมการตอใบอนญุาต จ ํานวน 900 บาท โดยใหนายจางหรอืแรงงานตางดาว

กรอกขอความในค ําขอตอใบอนญุาต (แบบ ตท.13) โดยตองพาแรงงานตางดาวมาดวยเพือ่พมิพลายนิว้มอื
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สํ าหรับสถานที่การตอใบอนุญาตฯ สวนกลาง ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
สวนภมูิภาค ที่สํ านักงานจัดหางานจังหวัด

การตอใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้ จะดํ าเนินการจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2545 หากพนกํ าหนด
แลวนายจางหรือสถานประกอบการยังไมนํ าแรงงานตางดาวมาตอใบอนุญาตฯ จะถูกดํ าเนินคดี  
ตามกฎหมายอยางเขมงวดและจรงิจงั คอื มโีทษจ ําคกุ 3 ป หรือปรบัไมเกนิ 6 หมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั
สวนแรงงานตางดาว จะไดรับโทษจํ าคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 2 พันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
นอกจากนีย้งัจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 โดยคนตางดาวจะถูกจํ าคุกไมเกิน 2 ป 
หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ สวนนายจาง ที่นํ าพาแรงงานตางดาวเขามาจะมีโทษ
จ ําคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 1 แสนบาท

มาตรการทางสาธารณสุขในการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากแรงงานตางดาว
ในการควบคุมปองกันโรคติดตอในแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 25 

มิถุนายน พ.ศ. 2539 และอีกหลายครั้งผอนผันใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว กัมพูชา 
ท ํางานไดช่ัวคราวเปนเวลา 2 ป 43 จงัหวดั ตอมาไดมมีตเิมือ่วนัที2่8 เมษายน และ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ผอนผันใหผูหลบหนีเขาเมืองดังกลาว อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และอนุญาตทํ างาน
เฉพาะใน 13 จงัหวดัชายแดนพมา ลาว กมัพชูา และจงัหวดัชายทะเลทีม่กีจิการประมงทะเล 22 จงัหวดั
ในการอนญุาตครัง้แรกกระทรวงสาธารณสขุไดก ําหนดใหมกีารตรวจสขุภาพเพือ่การควบคุมปองกัน
วณัโรค โรคเทาชาง มาลาเรีย ซิฟลิส โรคเร้ือน และพยาธิลํ าไส กํ าหนดโรคที่มีใหทํ างาน ไดแก      
ผูมีสุขภาพไมแข็งแรง หรือมีโรคตอไปนี้

1. โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน หรือ ปญญาออน
2. วณัโรคระยะอันตราย (ที่ปฏิเสธการรักษา)
3. โรคเร้ือนในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
4. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
5. โรคซิฟลิสในระยะที่ 3
6. ตดิยาเสพติดใหโทษ
7. โรคพิษสุราเร้ือรัง
ผลการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันในชวง 2 ป ที่ผานมา ทํ าให

ทราบสภาวะ สุขภาพของแรงงานฯ และ คาดวาจะสามารถควบคมุปองกนัโรคไดจากการตรวจสขุภาพ
ป 2539 จ ํานวน 372,242 คน ตรวจพบแรงงานที่จัดอยูในประเภทที่ 2 (ใหตรวจยืนยันและรักษา) 
2.24% และประเภทที ่3 (หามท ํางาน) 0.22% รวม 2.64% โรงพยาบาลหลายจงัหวดัไดตรวจ เอช ไอ ว ี
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พบการติดเชื้อ 2-3 % ของผูมารับการตรวจทั้งหมด และโรงพยาบาลแหงหนึ่งทางภารเหนือตรวจ
พบถึง 6 % แตมิไดรายงาน ในจํ านวนผูติดเชื้อประเภท 2 และ 3 จํ าแนกเปนวัณโรค 39.59 % ซิฟลิส 
23.59% ยาเสพตดิ21.99% โรคเทาชาง 6.22 % ในการตดิตาม ใหค ําแนะน ําและรกัษาผูตดิเชือ้ ตดิตามได
ประมาณ 30 % ในป พ.ศ. 2540 มผูีมารบัการตรวจ สุขภาพทัง้หมด 84,839 คน คดิเปนรอยละ 22.79 %
ของผูรับการตรวจเมื่อป พ.ศ. 2539 ในการอนุญาตใหแรงงานตางชานติทํ างานครั้งลาสุดมิไดก ําหนด
ระยะเวลาสิน้สดุ แตจะอนญุาตปตอป กระทรวงสาธารณะสขุจงึจะเขมงวด การตรวจสขุภาพแรงงาน
ตางดาวใหไดผูมีสุขภาพสมบูรณดีที่สุด ไมเปนผูแพรเชื้อเปนภัยแกสังคมและเปน ภาระทางการเงิน
ในการรกัษาพยาบาลในงามที่ประเทศขาดแคลนงบประมาณ โดยมีมาตรการดังนี้

1. ใหสถานพยาบาลทีไ่ดรับการประกาศจากผูวาราชการจงัหวดั เปนสถานทีต่รวจสขุภาพ
แรงงาน คนตางดาว เพื่อขอใบอนุญาตทํ างานเฉพาะจังหวัดนั้น

2. แกไขวณัโรคระยะอนัตราย (ทีป่ฏิเสธการรกัษา) เปนวณัโรคระยะตดิตอ ไมอนญุาต
ทํ างาน

3.  ตรวจสารเสพติดในปสสาวะทุกราย หากไดผลบวก ใหนัดมาตรวจซํ้ าเพื่อยืนยัน  
หากไดผลบวกอกี ใหจดัไวในประเภทที ่3 ไมผานการตรวจสขุภาพ (จากการประชมุเมือ่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2541 มมีตวิา หากตรวจพบครัง้แรก กเ็ปนการเพยีงพอทีจ่ะไมอนญุาตท ํางาน) ตองตรวจปสสาวะ
กอนรับประทานยา Diethylcarbamazine Citrate มฉิะนั้นผลจะผิดพลาด

4. ในกรณีผลการตรวจสุขภาพจัดอยูในประเภทที่ 2 ตองติดตามผลการตรวจยืนยัน
และรักษาโรคที่ตองควบคุมปองกัน แพทยจะนัดแรงงานฯ มาตรวจ-รักษา เมื่อผลการรักษาดีขึ้น    
จงึจะออกใบรบัรองการตรวจ สุขภาพให หากไดออกใบรับรองเปนประเภทที ่2 ไปกอนแลว แตแรงงาน
มิไดมาพบแพทยตามนัดหรือมิไดใช ยารักษาโรคตามกํ าหนด แพทยจะสงรายชื่อใหเจาพนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองเพื่อดํ าเนินการเรียกตัวไปพบแพทย หรือถอนการประกันตัว หรือระงับการออก 
ใบอนุญาตทํ างาน

5. การควบคุมปองกันโรคเทาชาง แรงงานสัญชาติพมาที่ไดรับการผอนผันจะตอง  
รับประทานยา Diethylcarbamazine Citrate ทกุคนทกุ 6 เดอืน โดยใหด ําเนนิการในชวงเวลาเดยีวกนักบั
ทีม่กีารรายงานตัวตอเจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง (ในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) การรายงานตัว   
ทกุ 3 เดือน จะตองหาวิธีใหรับประทานยาตามกํ าหนด)

6. การจ ําแนกบคุคลทีผ่านการรบัประทานยาโรคเทาชาง ใหมกีารท ําสญัลักษณทีเ่ดนชดั
ไวในบัตร อนุญาตทํ างานหรือในเอกสารอื่น

7.  ปรับราคาคาตรวจสุขภาพจากเดิมคนละ 500 บาท เปน 700 บาท โดยเนนใหมี     
การตรวจสารเสพติด ทุกราย และเปนคาใชจายในการรักษาโรคที่จะควบคุมใหครบวงจร
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8. ใหแรงงานตางดาวที่ไมอยูในขายความคุมครองของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ซ้ือบตัรประกัน สุขภาพทุกคน ในราคาไมตํ่ ากวาคนละ 500 บาท ตอคนตอป (แลวแตละจังหวัด    
จะก ําหนด) เพือ่ลดคาใชจายของโรงพยาบาลทีต่องใชเงนิสวสัดกิารของผูมรีายไดนอยสํ าหรบัคนไทย
มารกัษาคนตางดาว ใหขายบตัรประกนัสุขภาพเมือ่แรงงานฯผานการตรวจสขุภาพแลว และใหเจาพนกังาน
แรงงานตรวจเอกสารกอนการออกใบอนญุาตท ํางาน (หลักการประกนัสุขภาพแรงงานตางดาวไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว สํ านักงานประกันสุขภาพไดรางระเบียบการประกันสุขภาพ
สํ าหรับแรงงานตางดาว อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง)

9. กระทรวงสาธารณะสขุจะจดัใหมกีารวางแผนครอบครวั สงเสรมิสุขภาพและปองกนั
โรคแก แรงงานตางดาวและสมาชิกครอบครัวในพื้นที่บริการสาธารณะสุข รวมถึงการสงเสริม   
ดานอนามัยส่ิงแวดลอม

10. จัดระบบเฝาระวังโรคติดตอในแรงงานตางดาว โดยการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
สอบสวน โรคที่เปนปญหาใหมทุกรายที่มีโรคเกิดขึ้น

โรคที่จะควบคุมปองกันไดแก
1. วัณโรค
2. โรคเร้ือน
3. โรคเทาชาง
4. โรคซิฟลิส
5. โรคมาลาเรีย
6. โรคพยาธิลํ าไส
โรคตองหามมิใหแรงงานตางชาติทํ างาน ไดแก ผูมีสุขภาพไมแข็งแรง หรือปวย

เปนโรค
1. วณัโรคระยะติดตอ
2. โรคเร้ือนในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
3. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
4. โรคซิฟลิสในระยะที่ 3
5. ตดิยาเสพติดใหโทษ
6. พิษสุราเร้ือรัง
7. โรคจิตหรือจิตฟนเฟอนหรือปญญาออน
คาตรวจสุขภาพคนละ 700 บาท คาบัตรประกันสุขภาพทุกคนในราคาไมตํ่ ากวา

คนละ 500 บาท ตอคนตอป
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แนวทางการดํ าเนินการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวระดับจังหวัด
เมื่อนายจางไดรับอนุญาตใหจางแรงงานตางดาวจากสํ านักงานจัดหางานจังหวัดแลว 

นายจางตองขอรับ แบบทะเบียนประวัติจากสํ านักงานจัดหางานจังหวัด มากรอกขอมูลของนายจาง 
ลูกจาง แลวนํ าไปติดตอหนวยงานตาง ๆ ดังนี้

กรมการประมง
1. กรมการปกครองจะกํ าหนดสถานที่ติดตอ เพื่อจัดทํ าทะเบียนประวัติ
2. ท ําการประกันตัวกับเจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง
3. น ําทะเบยีนประวตัไิปตดิตอหนวยงานของกระทรวงสาธารณะสขุเพือ่ก ําหนดวนันดั

ตรวจสุขภาพ
4. นํ าผลการตรวจสุขภาพ เอกสารการซื้อบัตรประกันสุขภาพ และทะเบียนประวัติ 

ไปยืน่ทีสํ่ านักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อขอใบอนุญาตทํ างาน
หนวยงานสาธารณสุขดํ าเนินงาน ดังนี้
1. สํ านกังานสาธารณะสขุจงัหวดั  พจิารณาสถานพยาบาลทีม่ขีดีความสามารถในการตรวจ

สุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การติดตามรักษาโรคตามที่กํ าหนด นํ าเสนอจังหวัดประกาศเปน
สถานที่ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว เพื่อการขออนุญาตทํ างาน

2. เตรียมเครือขายสถานพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพ และขายบัตรประกันสุขภาพ
แกแรงงานตางดาวทีผ่านการตรวจสขุภาพ และไมอยูในขายการประกนัสงัคมราคาไมตํ ่ากวา 500 บาท
ตอคนตอป

3. ประชาสัมพันธสถานที่ตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ
4. นดันายจางนํ าลูกจางมาตรวจสุขภาพตามกํ าหนด ภายใน 3 ต.ค. 2541 และนัด    

วนัมารับผลการตรวจที่นายจางตองนํ ามาแสดงไดแก
4.1 ทะเบยีนประวัติที่ไดรับจากกรมการปกครอง
4.2 รูปถายลูกจางขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
4.3 คาตรวจสุขภาพคนละ 700 บาท และคาประกันสุขภาพตามที่กํ าหนด

5. จัดเตรียมสถานที่ทํ าบัตรแยกจากผูมาตรวจโรคทั่วไป แบบฟอรมใบรับรองแพทย
ตามทีก่ ําหนด (หามใชรูปแบบอื่นเพราะจะไมมีผลตามประกาศกระทรวงแรงงาน) เอกสารการออก
บัตรประกันสุขภาพ

6. ใหน ําขอมลูจากทะเบยีนประวตักิรอกในเอกสารของสถานทีต่รวจ รวมทัง้ใบรบัรองแพทย
เพือ่ใหเปนขอมลูเดยีวกนั อาจลงเลขทะเบยีนประจ ําตวัของนายจางและลกูจางเพิม่เตมิในในรบัรองแพทย
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7. เกบ็ปสสาวะตรวจหาสารเสพติดทุกคน (Screening Test) หากไดผลบวกใหนัดมา
ตรวจซํ ้า อีกครั้งในสัปดาหตอไป ถาไดผลบวกอีกใหจัดไวในประเภทที่ 3 การทํ า Screening Test   
ก็เพื่อการปองปรามมิใหเสพยาไมตองตรวจยืนยันวาเปนสารชนิดใดการรับประทานยาเพื่อควบคุม
โรคกอนอาจมีผลตออาการตรวจปสสาวะ

8. ใหลูกจางทุกคนรับประทานยาอัลเบนดาโซล 400 มก. และลูกจางสัญชาติพมา   
รับประทานยา Diethylcarbamazine Citrate  300 มก. (6 เม็ด) ทุกคนระหวางการทํ าบัตรหรือกอน
การเจาะเลอืดอยางนอยครึง่ชัง่โมง ยา DEC จะกระตุนเชือ้ ไมโครฟลาเรยี ใหออกมาในกระแสโลหติ
ท ําใหตรวจพบไดมากขึ้น และเปนการควบคุมโครเทาชางไปในตัว (Mass Treatment)

9. เจาะเลือดไปตรวจหา
9.1 ไมโครฟลาเรีย
9.2 มาลาเรีย
9.3 ซิฟลิส
การตรวจพบเชือ้ทัง้ 3 โรคยงัไมถือวาเปนโรคตองหามท ํางาน จดัอยูในประเภทที ่ 2 

ใหตดิตามรักษา  หากแตมีอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม  หรือเปนซิฟลิส  ระยะที่  3  จึงจะไมผาน
การตรวจสุขภาพ

10. เอกซเรยปอดทกุคน หากผลเอกซเรยสงสยัวาเปนวณัโรค ใหตรวจเสมหะเพือ่ยนืยนั  
หากไดผลบวกใหจดัอยูในประเภทที ่ 3 เปนโรคตองหามท ํางาน เพราะผลการตดิตามรกัษาทีผ่านมาได
ผลไมถึง  30%  และไมไดรับยาอยางตอเนื่อง

11. การรายผลการตรวจสุขภาพ แพทยจะตองตรวจสออบขอมูลในทะเบียนประวัติ
และในใบรับรองแพทยวาตรงกัน แลวลงผลการตรวจ ลงชื่อ  ประทับตรา  สถานพยาบาลในเอกสาร
ทัง้ 2 ฉบับ เพื่อสงตอใหพนักงานจัดหางานจังหวัดตอไป

มาตรการในการควบคุมปองกันโรคในแรงงานตางชาติระดับจังหวัด
1. การตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทยใหแกแรงงานตางชาติ ตรวจสุขภาพ

แรงงงานตางชาติ ที่นายจางนํ ามารายตัว จัดทํ าระเบียบการตรวจ โดยแยกประเภทแรงงานออกเปน  
3  กลุม

1.1 ประเภทที่ 1 ผูที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ
1) มีมาตรการใหแรงงานสัญชาติพมา รับประทานยา Diethylcarbamazine 

Citrate เพือ่การควบคมุโรคเทาชางทกุ 6 เดอืน โดยกองโรคเทาชางจะสนบัสนนุยา Diethylcarbamazine
Citrate
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2) ใหแรงงานตางชาตทิีผ่านการตรวจสขุภาพและไมเขาขายการประกนัสงัคม  
ซ้ือบัตรประกันสุขภาพทุกคน

1.2 ประเภทที ่ 2 ผูที่ผานการตรวจสุขภาพแตมีภาวะติดเชื้อ หรือการเจ็บปวยดวย
โรคติดตอ

1) สถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ  ตองติดตามรักษาใหหายขาด
2) เฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรค

1.3 ประเภทที่ 3 ผูที่ไมผานการตรวจสุขภาพ โดยมีโรคตองหามมิใหทํ างาน
1) ใหสงผลการตรวจสุขภาพปดผนึก  เชนเดียวกับประเภทที่ 1 และ 2 ไปที่

สํ านกังานจัดหางานจังหวัดเพื่อดํ าเนินการตอ
2) ใหสถานพยาบาลทํ าการรักษา ติดตามผล ใหสุขศึกษาคํ าแนะนํ า และ    

เฝาระวงัการติดตอของโรคในกลุมแรงงานประเภทนี้ขณะอยูระหวางรอการสงกลับดวย
2. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

2.1 จดัตัง้คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ ในกลุมแรงงานตางชาติระดับจังหวัด
2.2 ใหสํ ารวจจํ านวนประชากรคนตางชาติในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใชประโยชน

ดานการสาธารสุข  โดยเฉพาะ
2.3 จัดบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกแรงงานคนตางชาติ รวมทั้ง 

สมาชิกในครอบครัว

4.4  เปรียบเทยีบมาตรการเกี่ยวกับแรงงานตางดาวของไทยกับตางประเทศ

แตละประเทศไดกํ าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการทํ างานของแรงงานตางดาวไวเปนหลัก
สํ าหรับแรงงานตางดาวทีจ่ะเขาท ํางานในประเทศนัน้ๆ และยงัก ําหนดระเบยีบรวมทัง้มาตรการตางๆ ไว

4.4.1 ระเบยีบแนวปฏิบัติสํ าหรับการเขาไปทํ างาน ในประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร  และ
ไทยของแรงงานตางชาติ ทั้งสามประเทศไดกํ าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติไวคลายกันและแตกตาง
ในบางสวนดังนี้
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(1) ประเทศมาเลเซีย นายจางมาเลเซียที่ประสงคจะนํ าคนงานตางชาติเขาไป
ท ํางานในประเทศมาเลเซียจะตองยื่นคํ าขออนุญาตตอ Immigration Department, Ministry of Home  
Affairs ซ่ึงในการยืน่ขออนุญาตนั้น นายจางจะตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับโครงการที่จะนํ าคนงาน
ตางชาตเิขามาท ํางาน ตลอดจนชีแ้จงเหตผุลความจ ําเปนทีจ่ะตองใชคนงานตางชาตแิทนคนงานพืน้เมอืง
เจาหนาทีก่องตรวจคนเขาเมืองจะเปนผูตัดทอนจํ านวนคนงานตางชาติใหเหลือเทาที่จํ าเปน  ซ่ึงโดย
ปกตแิลวแตละครัง้จะอนญุาตใหน ําเขาไดครัง้ละไมเกนิ 20-30 คน หลังจากไดรับอนญุาตแลว นายจาง
สามารถนํ าคนตางชาติเขาไปทํ างานได

ทางการมาเลเซียจะออกใบอนุญาตทํ างานใหแกแรงงานตางชาติในกรณี   
ดังตอไปนี้

1) แรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํ างานในลักษณะ Traditional 
Practice จะอนญุาตใหท ํางานในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว โดยเขามาทํ างานเฉพาะเก็บเกี่ยวขาว
และในไรออยในการพจิารณาอนญุาตใหแรงงานตางชาตเิขาไปท ํางานในลกัษณะดงักลาวนี ้ เจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองในเขตรัฐที่มีการเพาะปลูก อันไดแก รัฐประลิส และกลนัตัน จะเปนผูพิจารณา

2) แรงงานตางชาตทิีไ่ดรับอนญุาตใหเขาท ํางานในกจิการกอสราง การพจิารณา
อนุญาตใหนํ าคนงานตางชาติเขามาทํ างานในกิจการกอสรางที่เจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมืองจะเปน
ผูพจิารณา จะใชเวลาพิจารณาประมาณ 4-6 สัปดาหและปกติในการอนุญาตทํ างานจะมีอายุระหวาง  
3-4 เดอืน อยางมากที่สุดไมเกิน 6 เดือน และโอกาสการตออายุใบอนุญาตมีนอยมาก สวนใหญ     
จะเปนการออกใบอนุญาตทํ างานใหคนงานรายใหมมากกวาจะตอใบอนุญาตใหคนงานเดิม

3) แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปทํ างานดานวิชาชีพ วิชาการ 
(Technical  Post) ซ่ึงจะเปนคนงานที่มีทักษะและประสบการณ เพื่อเขาไปทํ างานในโครงการหนึ่ง
โครงการใด โดยเฉพาะในการพิจารณาอนุญาตจะมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาและใบอนุญาต
ท ํางานของคนกลุมนี้จะมีอายุนานกวา6 เดือนแตจะไมเกิน 1-2  ป

(2) ประเทศสิงคโปร แรงงานตางชาติที่จะเขาทํ างานในประเทศ นอกจากจะตอง
เขาเมอืงโดยถูกตองตามกฎหมายแลว ยังตองขอใบอนุญาตทํ างาน (Employment  Pass)  โดยผูยื่นขอ
จะตองมีคุณวุฒิการศึกษาขั้นตํ่ าปริญญาตรี หรือไดรับเงินเดือนไมตํ่ ากวา 2,000 เหรียญสิงคโปร  
(ไมรวมคาลวงเวลา  คาเดินทาง  คาอาหาร  คาเชาบาน  หรือเงินพิเศษใดๆ  ที่บริษัทนายจางจายให)  
รวมท้ังยื่นเอกสารประกอบคํ าขอ ไดแก แบบฟอรม FORM 8 ที่ตองมีรายเซ็นทั้งบริษัทนายจางและ
ลูกจาง สํ าเนาเอกสารการศึกษา
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กรณีผูยื่นขอเปนนายจางสิงคโปร ซ่ึงตองนํ าแรงงานตางชาติเขาไปทํ างาน 
จะตองติดตอขอโควตานํ าเขาแรงงานตางชาติจากกรมแรงงานสิงคโปร เมื่อกรมแรงงานสิงคโปร
อนุมัติแลว นายจางจะตองติดตอบริษัทจัดหางานทองถ่ินเพื่อดํ าเนินตมขั้นตอนการนํ าเขาแรงงาน
ตางชาติ ไดแก  ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อทํ า Bond Guarantee ที่กรมแรงงาน ตลอดจนติดตอขอ   
Work  Permit จากกรมแรงงาน ซ่ึงกรมแรงงานจะพจิารณาออก Work Permit ให โดยทางการสงิคโปร
ไดก ําหนดเงื่อนไขการนํ าเขาแรงงานตางชาติดังนี้

1) บริษทันายจาง บริษัทนายจางสิงคโปรที่จะนํ าแรงงานตางชาติไดจะตอง
มกีารกอสรางที่ไดมีการเซ็นสัญญาจางแลว และมูลคาไมตํ่ ากวา 1 ลานเหรียญสิงคโปร

2) ประเทศทีไ่ดรับอนญุาต แรงงานตางชาตทิีไ่ดรับอนญุาตใหน ําเขาสิงคโปร
จะเปนแรงงานจาก 7 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย ฟลิปปนส บังคลาเทศ จีน อินเดีย ศรีลังกา และไทย

3) สัดสวนของการไดรับอนญุาตน ําเขา จะเปน 1 : 5 ระหวางคนงานสงิคโปร  
1  คน  ตอคนงานตางชาติ  5  คน  (การนํ าเขามีอายุใบอนุญาต  2  เดือน)

4) การเสยีภาษใีหแกคนงานตางชาต ิ นายจางสงิคโปรจะตองเสยีภาษตีางดาว
ใหแกคนงานตางชาติที่นํ าเขามา (เสีย Levy) ในอัตรา 440 เหรียญสิงคโปรตอเดือนตอ 1 คน สํ าหรับ
คนงานไมมีฝมือและอัตรา  200  เหรียญสิงคโปรตอเดือนตอ 1 คนสํ าหรับตํ าแหนงชาง

(3) ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไมอนุญาตใหนํ าเขาแรงงานตางดาวเพื่อมาทํ างาน
เวนแตหลังจากไดรับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานและไมอนุญาตใหคนตางดาวทํ างานใดๆ และ    
ไมอนญุาตใหยนิยอมใหคนตางดาวท ํางาน เวนแตหลังจากไดรับใบอนญุาตใหท ํางานได จากกระทรวง
แรงงานตามแบบวธีิการ ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดก ําหนดไวเพือ่จดุประสงคนี ้ โดยใบอนญุาตใหท ํางาน
(Work Permit) นัน้ จะไดรับก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้

1) คนงานนั้นตองเขาประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยไดรับอนุญาต
ใหทํ างาน

2) คนงานตองเปนผูมคีณุสมบตัใินต ําแหนงงานอาชพี หรือตองมคีณุสมบตัิ
ทางการศึกษาซึ่งประเทศชาติมีความตองการ และไมพบประชาชนของตัวเองที่มีคุณสมบัติในดานนี้ 
หรือมีจํ านวนไมเพียงพอกับความตองการ หรือคนงานนั้นอยูในกลุมของคนงานธรรมดาทั่วไป    
ซ่ึงประเทศชาติมีความตองการ

(4) ประเทศไทย แรงงานตางชาตทิีเ่ขาไปท ํางานในประเทศ ตองเขาเมอืงโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย ไดรับวีซาประเภท Non-Immigran Visa และยืน่ใบขออนุญาตทํ างาน (Work Permit) 
ในอาชีพที่กํ าหนดใหทํ าได รวมทั้งยื่นเอกสารประเภทคํ าขออนุญาตตามแตละประเภทที่ยื่นขอตอ
กรมการจัดหางาน นอกจากนี้นายจาง/สถานประกอบการสามารถยื่นคํ าขอแรงงานตางชาติเขามา
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ท ํางานไดตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไว ทั้งนี้ประเทศไทยไดกํ าหนดอัตราสวนการจางแรงงานแรงงาน
ตางชาติตอการจางคนไทยไว 1-50  คน หรือกํ าหนดตามสัดสวนของการลงทุน  เชน  เงินลงทุน   2-
3 ลานบาท สามารถจางแรงงานตางชาติไดจํ านวน 1 คน และจะไดรับอนุญาตใหอยูในอนุญาต     
ใหประเทศ หรือตามกฎหมายสงเสรมิการลงทนุ แรงงานตางชาตทิีอ่นญุาตใหเขามาท ํางานสวนใหญ
เปนวชิาชีพ  วิชาการ หรืองานที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย และไมอนุญาตใหทํ างานกรรมกร ยกเวน 
แรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่รอการสงกลับประเทศ  หรือรอการเนรเทศ

4.4.2 การด ําเนนิมาตรการตอแรงงานตางชาติ นอกจากแตละประเทศจะก ําหนดกฎหมาย  
ระเบยีบแนวปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ในการควบคุมแรงงานตางชาติที่เขาไปทํ างานในประเทศ
ของตน เพือ่ไมใหเกิดปญหาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และสุขภาพอนามัย
แลว ยงัไดกํ าหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมแรงงานตางชาติไวดวย

(1) ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมปีระชากรวัยทํ างานเพียงประมาณ 8 ลานคน ทํ าให
ตองพึ่งพาแรงงานตางชาติเชนเดียวกัน โดยเฉพาะแรงกรรมกร งานภาคเกษตรและงานบริการ        
ที่คนมาเลเซียไมนิยมทํ า ในหลายปที่ผานมานายจางภาคเศรษฐกิจทุกสาขาไดยื่นขอโควตาการนํ า
เขาแรงงานตางประเทศ ไดแก บังคลาเทศ อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  ไทย และพมา ขณะเดียวกัน   
แรงงานจากตางประเทศหลั่งไหลเขาไปทํ างานในมาเลเซียเปนจํ านวนมาก ทั้งที่เขาไปโดยถูกตอง
ตามกฎหมายและผดิกฎหมาย แรงงานตางชาตผิิดกฎหมายไดเขาไปท ํางานและกอใหเกดิปญหาสงัคม
ตางๆ มากมาย เชน ปญหาความขดัแยงทางเชือ้ชาต ิศาสนา ปญหาอาชญากรรม และปญหาการแยงงาน
ชาวมาเลเซียทํ า รัฐบาลมาเลเซียจึงไดมีมาตราดังนี้ คือ การดํ าเนินมาตรการตอแรงงานตางดาว        
ทีผิ่ดกฎหมาย รัฐบาลมาเลเซยีไดวางมาตรการขัน้เดด็ขาดแกแรงงานผดิกฎหมายโดยไมยอมผอนผัน
ใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายมาจดทะเบียน  และรับใบอนุญาตทํ างานในบางสาขาอาชีพไดตอไป  
รวมทั้งไดสรางสถานกักกันผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายที่รอการเนรเทศ โดยใชงบประมาณถึง      
100  ลานบาท

(2) ประเทศสิงคโปร รัฐบาลไมตองการพึง่พาแรงงานตางชาตทิีไ่รฝมอืมากเกนิไป
แตตองการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพฝมือแรงงานทองถ่ิน โดยเนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีเพื่อ        
ที่จะแขงขันเศรษฐกิจในระดับโลก การนํ าเขาแรงงานตางดาวไรฝมือจํ านวนมากเกินไป จะทํ าให    
ผูประกอบการสงิคโปรเคยชนิกบัการประกอบการธรุกจิทีพ่ึง่แรงงาน และขาดความสนใจทีจ่ะปรบัตวั
นํ าเทคโนโลยีมาใชในการผลิต อยางไรก็ตาม สิงคโปรยังตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงาน    
ไรฝมือในบางสาขา ไดแก แรงงานในสาขากอสราง และแรงงานในสาขาบริการประเภทแมบาน  
ทํ าใหสิงคโปรตองมีการผอนผันการนํ าเขาแรงงานตางชาติเพื่อทํ างานในสาขาที่ขาดแคลน โดยมี
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มาตรการเพือ่ควบคมุแรงงานตางดาวดงันีค้อื  การด ําเนนิมาตรการตอแรงงานผดิกฎหมาย  ปจจยัดงึดดู
ประการหนึ่งที่แรงงานจากตางประเทศสนใจเขาไปทํ างานในสิงคโปร คือ อัตราคาจางสูงกวา  
หลายๆ ประเทศในภูมิภาค แรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่อยูในสิงคโปรจํ านวนไมนอย เนื่องจาก
นายจางมคีวามตองการแรงงานเปนจ ํานวนมาก ท ําใหมกีารจางแรงงานทัง้ผิดกฎหมายและถกูกฎหมาย  
รัฐบาลสิงคโปรจึงมีมาตรการดังนี้

1) จับกุมนายจางที่วาจางแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย โดยใหไดรับโทษ
จ ําคุก 1 ป และปรับในอัตราที่เทากับ Levy คนงาน 2-4 ป

2) เพิ่มความเขมงวดใหกับบริษัทผูรับเหมาตางๆ ควบคุมการเขาออก
บริเวณสถานที่กอสราง รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่อยูในความรับผิดชอบ
ของแตละบริษัทใหมากขึ้น เพื่อปองกันมิใหแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายหลบพักอาศัยหรือทํ างาน
ในสถานที่ดังกลาว

(3) ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไมอนุญาตใหนายจางเอาคนงานเขาทํ างานใน
ตํ าแหนงอาชีพที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในใบอนุญาตทํ างาน (Work Permit) และหามคนงาน
ท ํางานในต ําแหนงอาชีพอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตํ าแหนงอาชีพของตัวเอง กอนที่จะมีการดํ าเนินการ
ตามระเบยีบเพือ่เปลีย่นแปลงต ําแหนงอาชพี รวมทัง้ไมอนญุาตใหนายจางปลอยใหคนงานของตวัเอง
ไปท ํางานกับคนอื่น โดยปราศจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการดํ าเนินการตามกฎหมายที่ได
ถูกก ําหนดไว และคนงานเองก็ไมอาจไปทํ างานกับนายจางอื่นไดเชนกัน ดังที่ไมอนุญาตใหนายจาง
บรรจคุนงานคนอื่นเขาทํ างานแทนเขา และไมอนุญาตใหนายจางปลอยใหคนงานของตัวเองทํ างาน
โดยคาใชจายสวนตัวของเขา (คนงานลงทุนทํ าเอง) และคนงานเองก็ไมอาจไปทํ างานโดยคาใชจาย
สวนตัวไดเชนกัน

(4) ประเทศไทย หลายปทีผ่านมาเศรษฐกจิของประเทศเจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็  
กอใหเกิดการขาดแคลนแรงงานทุกระดับทั้งมีฝมือและมีฝมือ คนงานไทยสวนใหญไมนิยมทํ างาน 
ทีเ่สีย่งอนัตราย งานหนัก และงานสกปรก ประกอบกับไดมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
พมา ลาว เขมร ลักลอบเขามาในประเทศไทย เพือ่หางานท ําและเพือ่รายไดทีด่กีวารวมทัง้ผูประกอบการ/
นายจางมีความตองการแรงงานประเภทกรรมกรเหลานี้จํ านวนมาก ทํ าใหแรงงานตางชาติลักลอบ
เขามาท ํางานโดยผิดกฎหมายจํ านวนมาก รัฐบาลไทยจึงไดกํ าหนดมาตรการสํ าหรับควบคุมแรงงาน
ตางชาติไวดังนี้
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การดํ าเนินมาตรการตอแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย ไดแก การผอนผัน     
ใหแรงงานตางชาตผิิดกฎหมายเฉพาะแรงงานสญัชาตพิมา ลาว เขมร ท ํางานไดในกจิการบางประเภท
ซ่ึงเปนงานที่เสี่ยงอันตรา งานสกปรก และงานหนัก รวมทั้งทํ างานไดในเขตพื้นที่ 43 จังหวัดเทานั้น  
โดยผอนผันใหเปนการชัว่คราวแตไมเกนิ 2 ป และจะด ําเนนิการสงแรงงานตางชาตเิหลานีก้ลับประเทศ
ของตนตอไป

4.4.3 ลักษณะการควบคมุการท ํางานของคนงานตางดาวของตางประเทศกบัประเทศไทย
(1) ประเทศมาเลเซีย ลักษณะการควบคมุการท ํางานของคนตางดาวมลัีกษณะปด

งานใดที่อนุญาตใหทํ าไดจะระบุไวในนโยบายที่ประกาศเปนคราวๆ และไมปรากฏงานที่อนุญาต 
ในรปูแบบของกฎหมาย มีการแยก Skilled Labour และ Un-Skilled Labour งานที่เปน Un-Skilled  
Labour คนตางดาวท ํามไิดยกเวนงาน 5 ประเภท คอื ภาคการเพาะปลกู ภาคการกอสราง ภาคอตุสาหกรรม
การผลิต ภาคการบริการ โดยเปดเฉพาะในสวนของคนดูแลปม งานทํ าความสะอาด งานภัตตาคาร  
งานบาน สวนงานที่เปน Skilled Labour ขึน้อยูกับนโยบาย กฎหมายมาเลเซียมีบทบัญญัติควบคุม
นายจางอยางชดัเจน ความสมัพนัธระหวางคนเขาเมอืงกบักฎหมายควบคมุการท ํางานของคนตางดาว
มลัีกษณะใกลชิดกัน

(2) ประเทศสงิคโปร หามคนตางดาวท ํางานในสงิคโปรและหามวาจางคนตางดาว
ท ํางาน เวนแตไดรับอนญุาต จงึเปนลักษณะควบคมุคนตางดาวและตวันายจางทองถ่ิน กฎหมายสงิคโปร
มไิดระบุงานที่หามมิใหคนตางดาวทํ า มีการแบงแยกระหวาง Skilled Labour และ Un-Skilled 
Labour โดยมกีฎหมายควบคุมแยกตางหากกันไป มีการแบงแยกประเภทแรงงานตางดาวออกเปน
ระดบัตางๆ กันแยกเปน  P Pass, Q Pass, R Pass  เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตใหคนตางดาว  
เปนประเภทไป ความสมัพนัธระหวางกฎหมายคนเขาเมอืงกบักฎหมายควบคมุการท ํางานของคนตางดาว 
มลัีกษณะใกลชิดกัน ใชระบบ Pre-arranged job1 ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมีสัญญาจางงานและตองมี  
Local  Sponsor  ซ่ึงหมายถึงบริษัทผูวาจาง

(3) ประเทศซาอุดิอาระเบีย หามวาจางคนตางดาวทํ างาน เวนแตไดรับอนุญาต  
จึงเปนลักษณะควบคุมคนตางดาวและตัวนายจางทองถ่ิน คลายกับประเทศสิงคโปรจะมีพันธะ     
ขอผูกพันกับนายจางโดยตรงตามความสัมพันธดานสัญญาแรงงาน

(4) ประเทศไทย หามงานบางประเภท หรือหามงานบางประเภทโดยมีเงื่อนไข  
งานใดทีม่ไิดหามคนตางดาวยอมทํ าได โดยตองไดรับใบอนุญาต กฎหมายไทยไมคอยมีบทบัญญัติ
ควบคมุนายจาง ความสมัพนัธระหวางกฎหมายคนเขาเมอืงกบักฎหมายควบคมุการท ํางานของคนตางดาว
มลัีกษณะใกลชิดกัน
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จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีบทบัญญัติที่ควบคุมแรงงานตางดาวยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นเมื่อไมมีมาตรการที่จะควบคุมแรงงานตางดาวไดอยางเครงครัด     
การใหความคุมครองก็ไมสามารถทํ าไดดีเชนกัน ประกอบกับไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการคุมครอง
แรงงานตางดาว ถึงแมวาองคกรแรงงานระหวางประเทศไดมีอนุสัญญาขอแนะนํ าเกี่ยวกับแรงงาน
นอกระบบหลายฉบับดวยกันโดยประเทศไทยก็ไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญาตางๆ แลว แตก็มิไดนํ า
มาปรับใชบังคับใหเปนธรรมDPU



บทที่  5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีสงผลใหแรงงานตางดาว            
มแีนวโนมทีจ่ะขยายตวัมากขึน้และตองการความคุมครองทางสงัคมเพิม่ขึน้ตามไปดวย ดงันัน้การจดั
ระบบคุมครองทางสังคมใหแกแรงงานตางดาวมีความจํ าเปนในการคุมครองแรงงานจัดวามีความ
สํ าคญัตอผูใชแรงงานตางดาวทกุคนซึง่ในทีน่ีผู้เขยีนจะกลาวเฉพาะแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในการสรางระบบความคุมครองทางสังคมใหแกแรงงานตางดาว ยังหางไกล      
ทีค่วรจะเปน ทั้งเรื่องอาชีพและรายไดตลอดถึงความเปนอยูคุณภาพชีวิตที่ตํ่ า และขาดหลักประกัน
ในชีวิตจึงเปนเรื่องสํ าคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายทั้งความคุมครอง             
ทางสังคมที่มีอยู นโยบายเกี่ยวกับความคุมครองทางสังคมและการสรางระบบคุมครองทางสังคมใน
อนาคต

ตามที่ไดศึกษาถึงความเปนมาและแนวคิดเบื้องตน รูปแบบตางๆ และลักษณะวิธีการ
ตลอดจนขอกฎหมายของประเทศตางๆ และองคกรแรงงานระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบัแรงงานตางดาว 
ที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาแรงงานเหลานี้ตางก็ถือวามีความจํ าเปนและมีผลตอระบบเศรษฐกิจ
สังคม ในการพัฒนาประเทศเทาที่ผานมาโดยเฉพาะแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  
ซ่ึงปรากฏวาเปนแรงงานตางดาวมีจํ านวนมากกวาแรงงานไทยภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี          
ซ่ึงจะเห็นไดวาแรงงานตางดาวเขามามีบทบาทสํ าคัญในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี โดยหา
หลีกเลีย่งไดไมถึงปญหาของการใชแรงงาน แตในปจจบุนัมาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครอง
แรงงาตางดาวดังกลาวของประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ยังมีความลาหลัง ขาดความชัดเจนทางดานกฎหมายถึงความคุมครองเทาที่ควร แมวามีกฎหมาย
หลายฉบบัทีเ่กีย่วของกบัการท ํางานของคนตางดาว เชน พระราชบญัญตัวิาดวยคนเขาเมอืง  พ.ศ. 2522  
พระราชบญัญตักิารท ํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 แตกฎหมายทีก่ลาวมากย็งัมคีวามจ ําเปนจะตอง 
แกไขเพือ่ใหการบงัคบัใชกฎหมายเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ดวยเหตมุาตรการทางกฎหมายดงักลาว
แรงงานตางดาวจึงไมไดรับความคุมครองเทาที่ความเปนจริงแลว กฎหมายคุมครองแรงงานของไทย
นั้นใชกับทุกคนที่ทํ างานในประเทศโดยไมคํ านึงถึงวาจะเปนแรงงานที่มีสัญชาติไทยหรือไม             

DPU
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ดวยเหตดุงักลาวจงึกอใหเกดิปญหาและสงผลกระทบมากมายตอผูใชแรงงานตางดาวภาคอตุสาหกรรม
โดยตรง ทั้งดานคาจาง ความเปนอยู สุขภาพอนามัย ตลอดจนสวัสดิการตางๆ จากทางภาครัฐ     
และกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ แตแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีแหงนี้ก็ยัง
ถูกเอารดัเอาเปรียบ  คาจางถูก  ใชแรงงานเกินกวาชั่วโมงการทํ างาน  ไมมีวันหยุดวันลาวันพักผอน  
ตลอดจนสวสัดิการคารักษาพยาบาลอันเปนหลักประกันความมั่นคง  และเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ใหแกแรงงานตางดาวภาคอตุสาหกรรมจงัหวดัราชบรีุกลุมนี ้ประกอบกบัแรงงานตางดาวภาคอตุสาหกรรม
จงัหวดัราชบรีุสวนใหญมีความรูนอย ไมมีความรูถึงภาษาไทยหรือกฎระเบียบตางๆ และไมมีอํ านาจ
หรือก ําลังไปตอรองกับผูประกอบการหรือนายจาง  เมื่อไมมีทางเลือกก็จํ ายอมรับสภาพตามเงื่อนไข
ทีน่ายจางก ําหนดและตามความประสงคของนายจาง แมไมมีวันหยุดวันลาก็ตาม หรือไดรับอันตราย
จากการท ํางานกอ็าจถกูนายจางปฏเิสธการวาจางทัง้ไมไดรับการเหลยีวแลจากภาครฐั หรือหนวยงาน          
ที่เกี่ยวของเขาไปชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนจึงไมเปนธรรมตอแรงงานตางดาว              
จงัหวดัราชบุรีแหงนี้  ซ่ึงประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสํ าคัญของแรงงงานตางดาว
แตกม็ไิดน ํามาบงัคบัใชใหเปนรูปธรรม เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมและเกดิประโยชนตอแรงงานตางดาว
ภาคอตุสาหกรรมของจังหวัดราชบุรีใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม จึงจํ าเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการทางกฎหมายออกมาใหความคุมครองแรงงานตางดาว ซ่ึงมีมาตรฐาน
เดยีวกบัแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)1 ไดวางแนวทาง
ไววา “ทกุคนควรไดรับการปฏบิตัทิีเ่ทาเทยีมกนัในการประกอบอาชพีโดยไมใหค ํานงึถึงความแตกตาง
ในเรือ่งเผาพันธุ   สีผิว  สัญชาติ  ศาสนา ฯลฯ  ดังนั้นการแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาทํ างาน
ในจงัหวดัราชบรีุภาคอตุสาหกรรมนัน้ ควรยดึหลักมนษุยชนโดยใหมมีาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วของ
ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมาย
ของตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

5.2  ขอเสนอแนะ

จาการศึกษาที่ผานมาพบวาแรงงานตางดาวอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเปนแรงงาน             
ทีท่ ํางานหนกัและไดรับคาตอบแทนตํ ่า ถูกกดขีค่าจางและอาจถกูโกงคาแรงงานทัง้ทีค่วามเปนจรงิแลว
แรงงานตางดาวเหลานี้เปนแรงงานที่มีผลงานไมดอยหรือแตกตางไปจากแรงงานภายในประเทศ

                                                       
1 วรวิทย เจริญเลิศ และบัณฑิตย ธนชัยเศษฐวุฒิ. (2540). นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ

กับการจางแรงงานขามชาติ. หนา 49.
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ตลอดจนบางครั้งตองเสี่ยงภัยอันตรายจากการทํ างานแตแรงงานตางดาวเหลานี้กลับไมไดรับ    
ความเปนธรรมและไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

ดังนั้นเพื่อใหมีการคุมครองแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมถึงสภาพการทํ างาน           
การจางงาน  ตลอดจนความเปนอยู  สุขภาพและสวสัดกิารของแรงงานตางดาวกลุมนีจ้งึจ ําเปนอยางยิง่
ตองมมีาตรฐานเดียวกันที่กํ าหนดไวในมาตรการทางกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

5.2.1 ควรมกีารบญัญตักิฎหมายเฉพาะทีใ่หความคุมครองแรงงานตางดาวภาคอตุสาหกรรม
ใหไดรับความเสมอภาคในการท ํางานอยางชดัเจนและครอบคลมุมากยิง่ขึน้ โดยอาจมกีารแกไขเพิม่เตมิ
กฎหมายคุมครองแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมหรือออกเปนกฎหมายพิเศษที่ใชบังคับเกี่ยวกับ
เร่ืองการคุมครองความเสมอภาคในการทํ างานของแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อ
เปนการกํ าหนดแนวทางในการปฏิบัติใหแกนายจางและแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมในเรื่อง
ความเสมอภาคในกรทํ างานใหเหมาะสมแลว ทั้งนี้ในการออกกฎหมายที่จะใหความคุมครองใน
เร่ืองของความเสมอภาคของลูกจางกรณีแรงงานตางดาวในการทํ างานนั้นจะตองเปนการสนองตอบ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 วาดวยเรื่องของสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติมาตรา 29 ดวย

5.2.2 ควรมีตั้งหนวยงานที่คอยกํ ากับดูแลในเรื่องการทํ างานของลูกจางกรณีแรงงาน
ตางดาวและการขยายความคุมครองโครงการประกันสังคมกรณีแรงงานตางดาวที่ประกอบอาชีพ 
รับจางและใหมีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมวาดวยแรงงานตางดาวโดยเฉพาะใหการบริหารงาน
แยกเปนอิสระจากกองทุนประกันสังคมในปจจุบัน

5.2.3 ควรมีการนํ าหลักในเรื่องของการเรียกคาเสียหายมาใชในการฟองรอง         
หรือด ําเนนิคดทีีเ่กีย่วกบัความเสมอภาคในการท ํางานเพื่อใชลงโทษแกนายจางที่กระทํ าการโดยจงใจ
หรือเจตนาแกลูกจางกรณแีรงงานตางดาวเปนผูเสียหาย เพือ่เปนมาตรการทางกฎหมายในการปองกนั
หรือปราบปรามการกระทํ าที่กอใหเกิดความไมเสมอภาคในการทํ างานที่จะเกิดแกลูกจางแรงงาน
ตางดาวภาคอุตสาหกรรม

ดงันัน้มาตรการในการแกไขการใหความคุมครองแรงงานตางดาวนัน้  ควรตัง้อยูบนพืน้ฐาน
ของหลักสทิธิมนษุยชนและความเปนธรรม  สามารถควบคมุไมใหเกดิการแยงงานแรงงานไทย รวมทัง้
มคีวามคลองตัวและสามารถนํ าไปปฏิบัติได
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พระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง
พ.ศ. 2522

_______________
ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522
เปนปท่ี 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
ผูควบคมุพาหนะ หมายความวา นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ

                                                          
1 รก.2522/28/45พ/1 มีนาคม 2522.
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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
คาใชจายอื่นๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกํ าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

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.
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(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
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มาตรา 22  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหาม    
มิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจ  
ส่ังใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคํ าส่ังเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูนั้น
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   
คนเขาเมอืงซึง่ควบคมุเขตทา สถาน ีหรือทองทีน่ัน้ ภายในก ําหนดเวลาทีพ่นกังานเจาหนาทีป่ระกาศไว
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ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
ไปแจงดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทํ าการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิชักชา

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
บญัญตัิไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น

(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         
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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

DPU



123

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
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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
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หมวด 7
เบ็ดเตล็ด

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
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ถาผู กระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกิน            
สองพันบาท

มาตรา 63  ผูใดนํ าหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทํ าการดวย
ประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาใน 
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
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มาตรา 69  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคสอง  
ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจํ าพาหนะที่มิไดนํ าไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 70  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
12 (1) เขามาในราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษปรับเรียง 
รายตวัคนตางดาวคนละไมเกินสองหมื่นบาท

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
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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

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
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บทเฉพาะกาล

  มาตรา 85  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แตคงไดรับ
สิทธแิละประโยชนเพียงเทาที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทานั้น

มาตรา 86  ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและ
ไดอยูเกินเกาสิบวันแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 37 (5)  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 87  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับ
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัยอยูแลวในวันที่   
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 88  ใหถือวาใบสํ าคัญถ่ินที่อยูที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกอนวันที่
พระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบัและทีย่งัสมบรูณอยูเปนใบส ําคญัถ่ินทีอ่ยูทีไ่ดออกใหตามพระราชบญัญตันิี้

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 ขอบงัคบั ระเบยีบ ค ําส่ัง หรือมตขิองคณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบัแทน

   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 ข
พระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2521
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พระราชบัญญัติ
การทํ างานของคนตางดาว

พ.ศ. 2521
_______________
ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
เปนปท่ี 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 หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 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 ค
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ

ทีห่ามคนตางดาวทํ า พ.ศ. 2522
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ภาคผนวก ง
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ

ทีห่ามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
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ภาคผนวก จ
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ

ทีห่ามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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ภาคผนวก ฉ
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ

ทีห่ามคนตางดาวทํ า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
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Àπâ“ 22
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÛ‡≈à¡ ÒÒ˜ µÕπ∑’Ë Òı °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
°”Àπ¥ß“π„πÕ“™’æ·≈–«‘™“™’æ∑’ËÀâ“¡§πµà“ß¥â“«∑” (©∫—∫∑’Ë Û)

æ.». ÚıÙÛ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ı æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙÛ

‡ªìπªï∑’Ë ıı „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥ß“π„πÕ“™’æ·≈–«‘™“™’æ∫“ßª√–‡¿∑∑’ËÀâ“¡§πµà“ß¥â“«∑”‡ ’¬„À¡à

‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°√–∫«π°“√Õπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√„π√“™Õ“≥“®—°√

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ ˆ

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√∑”ß“π¢Õß§πµà“ß¥â“« æ.». ÚıÚÒ ®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥ß“π„πÕ“™’æ·≈–«‘™“™’æ

∑’ËÀâ“¡§πµà“ß¥â“«∑” (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÙÛé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π (Û˘) ¢Õß∫—≠™’∑â“¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥ß“π„πÕ“™’æ·≈–

«‘™“™’æ∑’ËÀâ“¡§πµà“ß¥â“«∑” æ.». ÚıÚÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç(Û˘) ß“π„Àâ∫√‘°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬À√◊ÕÕ√√∂§¥’ ¬°‡«âπ

(°) ß“πªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÛ‡≈à¡ ÒÒ˜ µÕπ∑’Ë Òı °

(¢) ß“π«à“µà“ß·°âµà“ß„π™—ÈπÕπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√ ∂â“°ÆÀ¡“¬´÷Ëß„™â∫—ß§—∫·°à¢âÕæ‘æ“∑

∑’Ëæ‘®“√≥“‚¥¬Õπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√π—Èπ¡‘„™à°ÆÀ¡“¬‰∑¬ À√◊Õ‡ªìπ°√≥’∑’Ë‰¡àµâÕß¢Õ∫—ß§—∫§”™’È¢“¥¢Õß

Õπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√π—Èπ„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬é

¡“µ√“ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ß§¡√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™

°ƒ…Æ’°“π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

™«π  À≈’°¿—¬

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°ªí®®ÿ∫—π°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑‚¥¬Õπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√

‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑∑“ß°“√æ“≥‘™¬å√–À«à“ßª√–‡∑»°”≈—ß‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ ¥—ßπ—Èπ

‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°√–∫«π°“√Õπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√„πª√–‡∑»‰∑¬  ¡§«√°”Àπ¥¬°‡«âπ„Àâ§πµà“ß¥â“« “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’ËÕπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√√«¡∂÷ß«à“µà“ß·°âµà“ß„π™—ÈπÕπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√‰¥â ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 
 

 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ให  

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดงานในอาชีพและ

วิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๖ 

แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๒๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑ 
มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว 
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ 
ที่หามคนตางดาวทํา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) งานกรรมกร  ยกเวนงานกรรมกรในเรือประมงตาม  (๒) 
 งานที่หามคนตางดาวทําตาม  (๑)  ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น  และคนตางดาวที่ไดรับการกําหนดสถานะใหเปนคนเขาเมือง
โดยชอบดวยกฎหมายและมีใบสําคัญถิ่นที่อยูตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง” 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหา
การขาดแคลนแรงงานไทยซึ่งทํางานอาชีพกรรมกรเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  สมควร
กําหนดยกเวนใหคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรตามขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลไทย
และรัฐบาลตางประเทศ  และคนตางดาวท่ีไดรับการกําหนดสถานะใหเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวย
กฎหมายและมีใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ไดแก  ชาวเวียดนามอพยพ  อดีตทหารจีน
คณะชาติและจีนฮออพยพพลเรือน  อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตมลายา  ไทยล้ือ  ผูอพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัด
เกาะกงกัมพูชา  ผูพลัดถ่ินสัญชาติพมาเช้ือสายไทย  จีนฮออิสระ  เนปาลอพยพ  ผูพลัดถ่ินสัญชาติพมา  ชาวเขา
ท่ีอพยพเขามากอนวันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ผูหลบหนีเขาเมืองชาวลาวภูเขาที่เคยอาศัยอยูในประเทศไทย 
บุคคลบนพื้นท่ีสูง  ชุมชนบนพื้นท่ีสูง  และมงในที่พักสงฆถํ้ากระบอกสามารถทํางานในอาชีพกรรมกรได   
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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