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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิและ

เสรีภาพและความเปนมาของคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยและเพื่อศึกษาถึงมาตรการ

ทางกฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายของประเทศไทย

กับตางประเทศและพันธกรณีระหวางประเทศดานการคาบริการที่ประเทศไทยเขาผูกพันเฉพาะใน

สวนท่ีเก่ียวของกับการเขามาทํางานของคนตางดาวโดยศึกษาวิเคราะหปญหาและแนวทางการ

แกไขปญหาตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เก่ียวกับการอนุญาตให

คนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายทํางานในประเทศไทย 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 พบวา

บทบัญญัติของกฎหมายบางประการยังไมมีความสมบูรณเพียงพอตอระบบการพิจารณาอนุญาต

ใหคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายทํางานในประเทศไทยและทําใหเกิดปญหาการบังคับใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้กลาวคือปญหาในเร่ืองบทนิยามคําวา“ทํางาน”ปญหาการกําหนดงานท่ีคน

ตางดาวอาจทําไดเพ่ือรองรับการเปดเสรีการคาบริการปญหาในการแจงงานอันจําเปนและเรงดวน

ปญหาเก่ียวกับการอนุญาตใหแกคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยภายใตกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการลงทุนและปญหาในเร่ืองมาตรการควบคุมเก่ียวกับใบอนุญาตทํางาน 

ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน

กลาวคือควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดแก

มาตรา5ในเร่ืองบทนิยามคําวา “ทํางาน” ใหมีขอบเขตและความหมายที่ชัดเจนแนนอนสอดคลอง

กับเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 7 เพ่ือใหการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําได

รองรับการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนตามพันธกรณีระหวางประเทศดานการคาบริการที่

ประเทศไทยไดตกลงกันไวมาตรา9เพ่ือกําหนดหลักเกณฑของการทํางานอันจําเปนและเรงดวนให

มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนมาตรา10เพ่ือไมใหนําคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่ง

จะขอรับใบอนุญาตทํางานมาใชกับการแจงงานอันจําเปนและเรงดวนมาตรา53เพ่ือใหบทกําหนด
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โทษสอดคลองกับหนาท่ีในการแจงการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา22รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม

อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการขยายระยะเวลาทํางานใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นในบัญชีทายพระราชบัญญัติดังกลาว

นอกจากนี้ควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติโดยกําหนดใหนายจางมีหนาท่ีในการแจงการออกจากงานของ

คนตางดาวตอนายทะเบียนและใหคนตางดาวท่ีไมประสงคจะทํางานในประเทศไทยแลวตองคืน

ใบอนุญาตทํางานใหแกนายทะเบียนเพ่ือใหการจัดการในเชิงนโยบายของรัฐเก่ียวกับการทํางาน

ของคนตางดาวและมาตรการควบคุมการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายในประเทศ

ไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1. บทนํา 

โดยปกติท่ัวไปพลเมืองไทยยอมมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ

ประกอบอาชีพและการจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิไดเวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายแตสําหรับคนตางดาวจะถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพหรือ

ประกอบกิจการในประเทศไทยไดตามที่กฎหมายบัญญัติไวซึ่งในท่ีนี้หมายถึงกฎหมายวาดวยการ

ทํางานของคนตางดาวโดยหลักการสําคัญในการควบคุมการทํางานของคนตางดาวท่ีเขามาหรือมี

ถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยจะทํางานไดตอเม่ือผานการพิจารณาและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน

ตามกฎหมายดังกลาวแลวเพ่ือคุมครองการทํางานของคนไทยมิใหคนตางดาวท่ีเขามาในประเทศ

ไทยเพ่ือการรับจางทํางานหรือมาประกอบอาชีพท่ีมีผลกระทบตอตลาดแรงงานในประเทศใหลด

นอยลงและจะมีผลเปนการแยงอาชีพของคนไทยโดยคํานึงถึงความม่ันคงและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสําคัญ 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 จึงเปนกฎหมายที่กําหนดนิติ

สัมพันธระหวางรัฐและเอกชนเก่ียวกับการควบคุมการทํางานของคนตางดาวโดยกําหนดใหคนตาง

ดาวท่ีประสงคจะทํางานในประเทศไทยนั้นจะตองขอรับใบอนุญาตทํางานและไดรับใบอนุญาต

ทํางานจากนายทะเบียนกอนจึงจะทํางานไดซึ่งเปนการท่ีรัฐไดใชอํานาจในการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในการทํางานของคนตางดาวไวในกฎหมายเพ่ือมิใหคนตางดาวมีสิทธิและเสรีภาพในการ

ทํางานไดเสมอเทากับคนชาติของตนโดยการควบคุมดวยระบบใบอนุญาตทํางาน 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ.2551

ปรากฏวาบทบัญญัติของกฎหมายบางประการยังไมมีความสมบูรณเพียงพอตอระบบการพิจารณา

อนุญาตใหคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายทํางานในประเทศไทยในสภาวการณปจจุบันจึงเกิด

ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวหลายประการดังนี้ 

ประการแรกบทนิยามคําวา “ทํางาน” ตามมาตรา 5 นั้นมีความหมายกวางขวางและ

ไมมีขอบเขตท่ีชัดเจนซึ่งกอใหเกิดปญหาการตีความวากิจกรรมของคนตางดาวซึ่งเขามาทํางานใน

ประเทศไทยจะไดกระทําหรือกระทําลงไปแลวนั้นถือเปนการทํางานตามกฎหมายนี้หรือไม 
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ประการท่ีสองการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา7เปนหลักการจัดการ

ตลาดงานสําหรับคนตางดาวในประเทศไทย (Labor Management) เพ่ือกําหนดขอจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในการเขาสูตลาดงานของคนตางดาวใหสามารถทํางานในประเทศไทยไดเพียงบางงานบาง

อาชีพนั้นอาจเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีดานการคาบริการในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาจากประเทศ

หนึ่งเขาไปใหบริการในอีกประเทศหนึ่ง (Movement of Natural Person) ท้ังในระดับพหุภาคีและ

ระดับทวิภาคีท่ีประเทศไทยไดเขาผูกพัน 

ประการท่ีสามการแจงงานอันจําเปนและเรงดวนซึ่งเปนขอยกเวนจากหลักเกณฑท่ัวไป

ของการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยตามมาตรา 9 นั้น มีปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับประเภทของการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรท่ีคนตางดาวจะใชประกอบการ

แจงงานอันจําเปนและเรงดวนขอบเขตของลักษณะงานอันจําเปนและเรงดวนและเม่ือครบ

ระยะเวลา15วันแตงานยังไมแลวเสร็จคนตางดาวจะขอทํางานตอไปอีกไดหรือไมกอใหเกิดปญหา

การตีความถอยคําในบทกฎหมายและกระทบถึงเกณฑการใชดุลพินิจของนายทะเบียนในการรับ

แจงดังกลาว 

ประการท่ีส่ีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการอนุญาตใหแกคนตางดาวท่ีเขามาทํางานใน

ประเทศไทยภายใตกฎหมายการสงเสริมการลงทุนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและการกําหนด

โทษในการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ.2551นั้น

ไมสอดคลองกัน 

ประการท่ีหาพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดมีการกําหนดมาตรการควบคุมใบอนุญาต

ทํางานสําหรับกรณีท่ีนายจางไดเลิกจางคนตางดาวหรือกรณีสัญญาจางส้ินสุดลงหรือกรณีท่ีคนตาง

ดาวไมประสงคจะทํางานในประเทศไทยอีกตอไปทําใหขอมูลทางทะเบียนการทํางานของคนตาง

ดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานใหทํางานในประเทศไทยมีความคลาดเคล่ือนกอใหเกิดปญหาในเชิง

นโยบายของรัฐเก่ียวกับการควบคุมการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายในประเทศ

ไทย 

จากปญหาขางตนผูเขียนจึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ

การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในประเทศไทยและศึกษาวิเคราะหปญหาตามพระราชบัญญัติการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 โดยไดทําการศึกษากฎหมายตางประเทศอันไดแกสหพันธรัฐ

มาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปรสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุนรวมท้ังพันธกรณีระหวางประเทศ

ดานการคาบริการที่ประเทศไทยเขาผูกพันเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับการท่ีบุคคลธรรมดาจาก

ประเทศหนึ่งเขาไปใหบริการในอีกประเทศหนึ่งเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิด

จากการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวเพ่ือใหหลักเกณฑในการ

พิจารณาอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายในประเทศไทยมีความเปนสากล

และมีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณในการคุมครองการทํางาน
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ของคนไทยโดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความ

ตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

 
2. หลักเกณฑสากลที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในการทํางานของคนตางดาว 

บอเกิดแหงสิทธิและเสรีภาพในการทํางานของคนตางดาวในระดับสากลนั้นมีท่ีมาจาก

กฎหมายระหวางประเทศเนื่องจากสิทธิในการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยผูทรงสิทธิเปน

บุคคลสัญชาติอ่ืนท่ีมิใชสัญชาติไทยและมีนิติสัมพันธตามกฎหมายมหาชนที่มีลักษณะระหวาง

ประเทศของเอกชนโดยรัฐยอมเอกสิทธิ์เหนือกวาเอกชนและผลของนิติสัมพันธดังกลาวยอมตกอยู

ภายใตกฎหมายมหาชนภายในของรัฐนั้นท้ังนี้ประเทศไทยไดทําความตกลงกับประเทศตางๆ ใน

การรับรองสิทธิในการทํางานของคนตางดาวตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนไว

ดังนี้ 

 

2.1 กฎบัตรสหประชาชาติ 
 กฎบัตรสหประชาชาติไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของสหประชาชาติท่ีตองการใหมี

การคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางจริงจังและใหมีการจัดทําสาสนระดับระหวางประเทศเพื่อรับรอง

สิทธิมนุษยชนโดยมีขอบทหรือมาตราเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญปรากฏในสวนวรรคอารัมภบทขอ

ท่ี 1 (3) ขอท่ี 55 ขอท่ี 56 ขอท่ี 62 (2) และขอ 76(c) ซึ่งมีสาระสําคัญในการกําหนดให

ประเทศสมาชิกสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

มนุษยทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติดานเช้ือชาติเพศภาษาหรือศาสนาตอบุคคลท้ังปวง 

 
2.2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับการทํางานของมนุษย

ปรากฎในขอ23แหงปฏิญญาฉบับนี้เห็นไดวาสิทธิในการทํางานของบุคคลไดรับรองสิทธิใน3

ลักษณะดวยกันคือ 

(1) สิทธิท่ีจะทํางานเปนการรับรองสิทธิในการมีงานทําเพ่ือหาเล้ียงชีพแตการทํางาน
ของคนท่ีมิใชคนชาติยอมถูกจํากัดสิทธิดวยคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีและดวยเหตุแหงความมั่นคง

และเศรษฐกิจของรัฐนั้นๆซึ่งเปนอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ 

(2) สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองแรงงานเปนการรับรองสิทธิในการทํางานของมนุษย
ใหไดรับความเปนธรรมในการทํางานซ่ึงคํานึงถึงสิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนท่ีเทากันสําหรับการ

ทํางานท่ีเทากันโดยไมเลือกปฏิบัติใดๆและสิทธิในรายไดซึ่งยุติธรรมและเอ้ือประโยชนเพ่ือเปน

ประกันสําหรับตนเองและครอบครัวใหการดํารงชีวิตมีคาควรแกศักดิ์ศรีของมนุษย 

(3) สิทธิในดานแรงงานสัมพันธเปนการรับรองสิทธิเพ่ือคุมครองผลประโยชนของ
ลูกจางในการตอรองตอนายจาง 
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สิทธิในการทํางานท้ัง3ลักษณะดังกลาวเปนสิทธิพ้ืนฐานในการทํางานท่ีจะทําใหบุคคล

ไดรับการคุมครองและความเปนธรรมในการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยในการดํารงชีพ 

 

2.3 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 
สิทธิท่ีไดรับการรับรองตามกติกานี้เก่ียวกับสิทธิในการทํางานซึ่งรับรองไวเชนเดียวกับ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแตกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใหรัฐภาคีจะตองดําเนินการ

เพ่ือใหสิทธินี้บรรลุผลเปนความจริงอยางเต็มท่ีโดยแนะนําแนวทางเทคนิคและอาชีวะตลอดจน

รายการฝกอบรมนโยบายและเทคนิคท่ีจะบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรม 

 

2.4 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีระบุในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับสิทธิในการทํางานปรากฎในขอ 22 ซึ่งบัญญัติ

คุมครองสิทธิในการทํางานดานการกอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงานหรือการรวมตัวเปนสมาคม

เทานั้น 

 

2.5 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับสิทธิในการทํางานไดบัญญัติใหรัฐภาคีหามหรือขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบและประกันสิทธิของทุกคนใหมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายซึ่ง

สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงสิทธิในการมีงานทําในการเลือกงาน

อยางเสรีการมีสภาพในการทํางานท่ีเหมาะสมและนาพอใจการไดรับความคุมครองจากการตกงาน

การไดรับคาจางท่ีเปนธรรมการไดรับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและนาพอใจและสิทธิในการจัดตั้ง

และเขารวมสหภาพแรงงาน 

 
3. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาวที่เขาเมืองถูก
กฎหมายของประเทศไทยกับตางประเทศและพันธกรณีระหวางประเทศดานการคา
บริการ 

 

3.1 มาตรการทางกฎหมายไทย 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของ

กับการอนุญาตใหคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทํางานในประเทศไทยโดยมีหลักการสําคัญท่ี

กําหนดใหคนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานในประเทศไทยจะตองไดรับใบอนุญาตทํางานจากนาย

ทะเบียนกอนจึงจะทํางานไดซึ่งคําวา“ทํางาน”ตามพระราชบัญญัตินี้หมายความวาการทํางานโดย

ใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงคคาจางหรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตามซ่ึงมีความหมายท่ี
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กวางขวางมากจึงทําใหการกระทําหรือการดําเนินกิจกรรมของคนตางดาวในประเทศไทยที่มี

ลักษณะเปนการทํางานตามความหมายตามพระราชบัญญัตินี้แลวก็ตองขอรับใบอนุญาตทํางาน

จากนายทะเบียน 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดยกเลิกการกําหนดงานท่ี

หามคนตางดาวทําโดยเปล่ียนแปลงเปนการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดโดยการออก

กฎกระทรวงกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดข้ึนใชแทนเพ่ือกําหนดงานใดท่ีคนตางดาวอาจทํา

ไดในทองท่ีใดเมื่อใดโดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและ

ความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

โดยทั่วไปคนตางดาวท่ีประสงคจะทํางานในประเทศไทยและเปนคนตางดาวซึ่งมิไดรับ

การยกเวนโดยพระราชบัญญัตินี้จะตองย่ืนคําขออนุญาตทํางานเองโดยคนตางดาวจะตองเปนผูท่ีมี

สิทธิอยูในราชอาณาจักรไดในกรณีใดกรณีหนึ่งคือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือเปนคนตางดาวท่ี

ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ

นักทองเท่ียวหรือผูเดินทางผานและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง

ใบอนุญาตทํางานมีอายุไมเกิน 2 ป นับแตวันออกและเม่ือครบกําหนดตามใบอนุญาตทํางานแลว

หากคนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาตทํางานประสงคจะทํางานนั้นตอไปใหย่ืนคําขอตออายุ

ใบอนุญาตทํางานตอนายทะเบียนและใหนายทะเบียนตอใบอนุญาตทํางานไดคร้ังละ2ปท้ังนี้มี

ขอยกเวนการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวกรณีท่ัวไปคือกรณีท่ีคนตางดาวซึ่งเขามาในประเทศ

ไทยเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายคนเขาเมืองเพ่ือทํางานอันจําเปนเเละเรงดวนท่ีมีระยะเวลา

ทํางานไมเกิน 15 วัน แตคนตางดาวจะทํางานนั้นไดเม่ือมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ 

สําหรับกรณีการขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามา

ทํางานในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นนั้น

พระราชบัญญัติการทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดวางหลักการในการลดข้ันตอนเก่ียวกับการ

อนุมัติหรืออนุญาตท่ีซ้ําซอนในการออกใบอนุญาตทํางานใหกับคนตางดาวเขามาทํางานใน

ประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืนโดยใหผูอนุญาตตาม

กฎหมายพิเศษนั้นๆมีหนังสือแจงการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานตอนายทะเบียนพรอม

ดวยรายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาตตามท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดและเม่ือ

ไดรับแจงดังกลาวใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวนั้นภายใน7วันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงและในระหวางรอรับใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวดังกลาวทํางานไปพลางกอนได

จนถึงวันท่ีนายทะเบียนแจงใหมารับใบอนุญาตท้ังนี้เม่ือครบกําหนดตามใบอนุญาตทํางานแลว

และผูรับใบอนุญาตทํางานไดรับการขยายระยะเวลาทํางานตามกฎหมายนั้นๆใหผูอนุญาตตาม

กฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลาทํางานนั้นตอนายทะเบียนตามแบบท่ีอธิบดี

กําหนดโดยเร็วและใหนายทะเบียนจดแจงการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตทํางานการขยาย

ระยะเวลาในการทํางานนั้นคลายกับการขอตออายุใบอนุญาตทํางาน 
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3.2 มาตรการทางกฎหมายตางประเทศ 
ผูเขียนจะไดทําการศึกษากฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร

สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุนและประเทศออสเตรเลียท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตใหคนตางดาว

เขาเมืองถูกกฎหมายทํางานโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
3.1.1 สหพันธรัฐมาเลเซีย 
การควบคุมการทํางานของคนตางดาวของสหพันธรัฐมาเลเซียอยูภายใตEmployment 

(Restriction) Act, 1968 ซึ่งไดกําหนดการจํากัดท้ังการจางและการทํางานของคนตางดาวเวนแต

ไดรับใบอนุญาตทํางานหรือท่ีเรียกวาเปนรูปแบบระบบปดท้ังนี้งานใดท่ีอนุญาตใหทําไดจะระบุไว

ในนโยบายท่ีจะประกาศเปนคราวๆ ไปและไมปรากฏงานท่ีอนุญาตในรูปแบบของกฏหมายโดย

การควบคุมทํางานของคนตางดาวใชระบบการจางงานลวงหนา (Pre – Arranged Job) หรือท่ี

เรียกวา“การทํางานภายใตสัญญาการจางงาน (Contract of Services)” กลาวคือตองมีการติดตอ

งานระหวางคนตางดาวกับผูท่ีตองการจางงานในสหพันธรัฐมาเลเซียมีการตอบรับและตกลงจาง

งานโดยตองมีสัญญาการจางเสนอตอหนวยงานท่ีควบคุมการทํางานของคนตางดาวซึ่งปจจุบัน

นโยบายในการควบคุมการทํางานของคนตางดาวท่ีเก่ียวกับแรงงานระดับไรฝมือและก่ึงฝมือ

เทานั้นกลาวคือเปนการหามการทํางานของคนตางดาวในระดับไรฝมือและก่ึงฝมือยกเวนท่ีเปด

อนุญาตใหทํางานได5ภาคการผลิตคือภาคการเพาะปลูกภาคการกอสรางภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตภาคการบริหารและภาคงานบานท้ังนี้สําหรับคนตางดาวในระดับท่ีมีทักษะสูงกวานั้นเชนใน

ระดับวิชาชีพเปนตนยังไมมีนโยบายหรือขอกฎหมายระบุประเภทงานท่ีอนุญาตใหทํางานไวอยาง

ชัดแจงเปนการเฉพาะดังเชนในกรณีของแรงงานระดับไรฝมือและก่ึงฝมือ 

3.1.2 สาธารณรัฐสิงคโปร 
สําหรับกฎหมายเก่ียวกับการทํางานของคนตางดาวของสาธารณรัฐสิงคโปรมีลักษณะ

การควบคุมการทํางานของคนตางดาวในสาธารณรัฐสิงคโปรนั้นเปนการกําหนดหามท้ังการท่ีคน

ตางดาวทํางานในสาธารณรัฐสิงคโปรและท้ังการวาจางคนงานตางดาวและท่ีตัวนายจางทองถ่ินท้ังนี้

กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปรไมไดระบุงานท่ีหามมิใหคนตางดาวทํา 
การควบคุมทํางานของคนตางดาวใชระบบการจางงานลวงหนา (Pre-Arranged Job)

จึงจําเปนตองมีสัญญาจางงานและตองมีบริษัทผูวาจาง (Local Sponcer) ในการสมัครขอ

ใบอนุญาตทํางานคนตางดาวจะสมัครผานผูวาจางโดยตองกรอกเอกสารตามท่ีกฎหมายระบุโดย

ผูสมัครและผูวาจางเปนผูกรอกขอความดังกลาวผูวาจางมักจะเปนผูดําเนินการย่ืนใหและตองมี

จดหมายรับรองสนับสนุนการทํางานจากผูวาจางจดหมายฉบับนี้ระบุความรับผิดชอบของนายจาง

ในเร่ืองการพํานักอยูของคนตางดาวและการเดินทางกลับนายจางตองสงเอกสารตางๆท่ีจําเปนไป

ยังกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐสิงคโปร 
กรณีการจางงานคนตางดาวตองแยกกันกับการทํางานของคนตางดาวตั้งแตระดับท่ีมี

ทักษะฝมือข้ึนไปกับระดับก่ึงทักษะฝมือและไรทักษะฝมือซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปรมีกฎหมายที่ใช
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ควบคุมคนตางดาวใน2ระดับนั้นแตกตางกันกลาวคือกรณีของคนตางดาวตั้งแตระดับแรงงานท่ีมี

ทักษะฝมือข้ึนไปซ่ึงรวมถึงระดับวิชาชีพและระดับบริหารจัดการดวยนั้นกฎหมายท่ีควบคุมไดแก

Immigration Act ซึ่งมีบทบัญญัติควบคุมการเขาเมืองและการออกใบอนุญาตทํางานสวนกรณีของ

คนตางดาวในระดับแรงงานก่ึงทักษะฝมือและไรทักษะฝมือกฎหมายท่ีควบคุมไดแก Employment 

of Foreign Manpower Act ซึ่งแยกตางหากจาก Immigration Act เพ่ือใหการควบคุมการทํางาน

ของคนตางดาวในระดับนี้เปนไปอยางเขมงวดและชัดเจนอีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือทางนโยบายใน

การควบคุมและปองกันปญหาการลักลอบเขาทํางานหรือแรงงานผิดกฎหมาย 

3.1.3 สาธารณรัฐเกาหลี 
การทํางานของคนตางดาวในสาธารณรัฐเกาหลีอยูภายใตกฎหมายหลัก 2 ฉบับคือ

Immigration Control Act และ Enforcement Decree of the Immigration Control Act โดย

ลักษณะการควบคุมการทํางานของคนตางดาวในสาธารณรัฐเกาหลีนั้นเปนการหามคนตางดาว

ทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีเวนแตจะไดรับอนุญาตโดยกฎหมายตรวจคนเขาเมืองกําหนดประเภท

ของวีซาทํางานไว8ประเภทเมื่อคนตางดาวเขาไปในสาธารณรัฐเกาหลีแลวตองไปย่ืนขอหนังสือ

ทะเบียนคนตางดาวเขาไปในสาธารณรัฐเกาหลีแลวตองไปย่ืนหนังสือทะเบียนคนตางดาวทําใหคน

ตางดาวตกอยูภายใตการกํากับควบคุมของรัฐบาลทองถ่ิน (Local Governments) อีกช้ันหนึ่งและ

ยังใชระบบการจางงานลวงหนา (Pre – Arranged Job) เพ่ือควบคุมการทํางานของคนตางดาว

ดวยท้ังนี้นโยบายการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานไดเฉพาะงานท่ีตองใชทักษะสูงโดยเนน

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้นหรืองานท่ีคนเกาหลีใตทําเองไมไดสวนการอนุญาตให

คนงานทักษะต่ําเขามาทํางานนั้นเปนไปตามแผนการจางงานของคณะกรรมการระดับชาติ 

3.1.4 ประเทศญ่ีปุน 
การควบคุมการทํางานของคนตางดาวในประเทศญี่ปุนอยูภายใตกฎหมายหลัก 2 

ฉบับคือกฎหมายวาดวยการควบคุมคนเขาเมืองและรับรองสถานะผูอพยพ(Immigration Control 

and Refugee Act : Cabinet Order No. 319 of 1951) และกฎหมายวาดวยทะเบียนคนตางดาว

(Alien Registration Act : Act No. 215 of 1952) โดยลักษณะควบคุมการทํางานของคนตาง

ดาวในประเทศญี่ปุนนั้นเปนการหามคนตางดาวทํางานในประเทศญี่ปุนเวนแตจะไดรับอนุญาต

โดยใชระบบการจางงานลวงหนา (Pre-Arranged Job) และกํากับการจางคนตางดาวทํางานดวย

แนวทางปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมซ่ึงกฎหมายวาดวยการควบคุมคนเขาเมืองไดประเภทของวี

ซาทํางานไว 10 ประเภทเมื่อคนตางดาวเขาไปในประเทศญี่ปุนแลวตองไปย่ืนขอหนังสือทะเบียน

คนตางดาวภายใน90วันทําใหคนตางดาวตกอยูภายใตการกํากับควบคุมของรัฐบาลทองถ่ิน 

(Local Governments) อีกช้ันหนึ่งท้ังนี้ประเทศญี่ปุนมีนโยบายการอนุญาตใหคนตางดาวเขามา

ทํางานไดเฉพาะงานท่ีตองใชทักษะสูงคนญี่ปุนทําเองไมไดและไมอนุญาตใหแรงงานไรฝมือเขามา

ทํางาน 
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3.3 พันธกรณีระหวางประเทศดานการคาบริการที่เกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว 
พันธกรณีระหวางประเทศดานการคาบริการท่ีประเทศไทยไดเขาผูกพันแลวมีความ

เก่ียวของกับการทํางานของคนตางดาวนั้นจะเปนความตกลงทางการคาเก่ียวกับการเปดตลาด

การคาบริการและการลงทุนท่ีเก่ียวกับการทํางานของคนตางดาวของประเทศตางๆ จะอยูภายใต

ขอผูกพันใน 3 ระดับ ไดแก ระดับพหุภาคีซึ่งอยูภายใตขอตกลงวาดวยการคาบริการ (GATS) 

ระดับภูมิภาคจะอยูภายใตความตกลงท่ีกระทํากันระหวางประเทศสมาชิกท่ีเขารวมในองคกร

ดังกลาวเชนความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ขอตกลงวาดวยการคาบริการ

ของอาเซียน (AFAS) และระดับทวิภาคีซึ่งจะเปนไปตามความตกลงท่ีทําระหวางประเทศคูสัญญา

เชนความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี(FTA)โดยในความตกลงระดับภูมิภาคหรือระดับทวิภาคีนั้น

จะมีเนื้อหาของการเปดตลาดในลักษณะท่ีเรียกวา GATS Plus การตั้งขอจํากัดเร่ืองการเขาสูตลาด

จะตกอยูภายใตวินัยของมาตรา 16 (Article XVI) ซึ่งหามมาตรการ6ประเภทเวนแตสมาชิก

องคการการคาโลกจะตั้งขอสงวนในเร่ืองการเขาสูตลาดและการปฏิบัติเย่ียงคนชาติไวในตารางขอ

ผูกพันของตน 

 
4. สรุปวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการอนุญาตใหคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย
ทํางานในประเทศตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 

  

4.1 ปญหาเร่ืองบทนิยามคําวา“ทํางาน”ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดกําหนดบทนิยามคําวา

“ทํางาน” หมายความวาการทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงคคาจางหรือประโยชน

อ่ืนใดหรือไมก็ตามจะเห็นไดวาคํานิยามดังกลาวมีความหมายหรือขอบเขตท่ีกวางขวางมากซึ่งหาก

ผูใชกฎหมายยึดถือถอยคําตามตัวอักษรอยางเครงครัดแลวกอใหเกิดปญหาใหตองตีความได

เสมอเนื่องจากกิจกรรมของคนตางดาวทุกกรณีลวนแลวแตเปนการใชกําลังกายหรือความรูท้ังส้ิน

ซึ่งจะเขาขายเปนการทํางานตามกฎหมายนี้ไมวาจะเปนกรณีท่ีนักทองเที่ยวซึ่งเปนคนตางดาวเดิน

ทางเขามาทองเท่ียวและเขาไปทํากิจกรรมใหสถานท่ีตางๆในรูปแบบอาสาสมัครหรือกรณีท่ีคนตาง

ดาวเขามาในประเทศไทยเพ่ือประชุมสัมมนาเยี่ยมชมธุรกิจบรรยายพิเศษและวิชาการหรืออบรม

และสัมมนาทางดานเทคนิคก็ลวนแลวแตเปนการทํางานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ท้ังส้ิน 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้ปรากฏอยูในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติและ

ในมาตรา 7 ซึ่งบัญญัติใหการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดจะตองคํานึงถึงความม่ันคงของ

ชาติโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาประเทศฉะน้ันพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑและขอบเขตการทํางานของ

คนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือการรับจางทํางานหรือมาประกอบอาชีพท่ีมีผลกระทบตอ
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ตลาดแรงงานในประเทศใหลดนอยลงซึ่งจะมีผลเปนการแยงงานของคนไทยโดยยังคงมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือคุมครองการทํางานของคนไทยและการปองกันคนตางดาวเขามาแยงงาน

ของคนไทยเชนเดียวกับกฎหมายเก่ียวกับการทํางานของคนตางดาวของประเทศไทยท่ีผานมาใน

อดีต 

ผูเขียนมีความเห็นวาการตีความบทนิยามคําวา“ทํางาน”นั้นจะตองพิเคราะหตัวอักษร

ประกอบกับเจตนารมณของกฎหมายเพ่ือพิจารณาวาการท่ีคนตางดาวเดินทางเขามาทํากิจกรรม

หนึ่งกิจกรรมใดในประเทศไทยจะถือเปนการทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว

พ.ศ. 2551 หรือไมนั้นจะตองพิจารณาเปนรายกรณีไปหากกิจกรรมใดท่ีมีลักษณะเปนการ

ประกอบอาชีพหรือปฏิบัติกิจการท่ีมีลักษณะเปนการเขามาเพ่ือเปนลูกจางหรือเขามาประกอบ

อาชีพในประเทศไทยไมวาจะใชกําลังกายหรือความรูก็ตามถากิจกรรมน้ันโดยปกติวิสัยเปน

กิจกรรมท่ีหวังผลตอบแทนเปนลักษณะคาจางหรือประโยชนอ่ืนใดเปนสําคัญแลวแมตาม

ขอเท็จจริงจะไมมีการจายคาจางหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนก็ถือวาเปนการทํางานตามความหมาย

ของคําวา“ทํางาน”ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หากกิจกรรมท่ีคนตางดาวเขามาทําในประเทศไทยนั้นไมใชสาระสําคัญในการประกอบ

อาชีพของคนตางดาวเชนการเขาเปนอาสาสมัครทํางานเพ่ือสังคมระหวางทองเท่ียวในประเทศไทย

การทํางานอดิเรกเปนตนหรือกิจกรรมที่คนตางดาวเขามาทําในประเทศไทยนั้นไมใชการประกอบ

อาชีพโดยตรงเนื่องจากคนตางดาวเปนลูกจางของนายจางในตางประเทศหรือมีการทํางานหลักอยู

ในตางประเทศแตคนตางดาวเดินทางเขามาในประเทศไทยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก

นายจางในตางประเทศเชนใหเดินทางเขามาเพ่ือรวมงานประชุมหรือสัมมนาโดยมิไดมีสวนในการ

จัดใหเกิดงานประชุมหรือสัมมนาเปนตนจะถือวาการเขามาเพ่ือทํากิจกรรมดังกลาวในประเทศไทย

ของคนตางดาวนั้นเปนสวนหนึ่งของงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของลูกจางในตางประเทศดวย

ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมของคนตางดาวท่ีมีลักษณะดังกลาวยอมมิใชการดําเนินกิจกรรมท่ีเปน

การทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

อยางไรก็ตามการแกไขปญหาบทนิยามคําวา“ทํางาน”โดยวิธีการตีความนั้นจะสามารถ

แกไขปญหาไดเพียงเปนรายกรณีและเฉพาะคร้ังเฉพาะคราวเทานั้นตราบใดท่ีบทนิยามคําวา

“ทํางาน” ยังไมไดรับการพิจารณาใหมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือความชัดเจนย่ิงข้ึนก็ตองมีปญหาให

ตองมีการตีความนิยามกรณีเชนวานี้อีกเร่ือยไปเนื่องจากปญหาท่ีแทจริงเกิดจากตัวบทบัญญัติของ

คํานิยามดังกลาวท่ีมีความหมายท่ีกวางขวางและไมมีขอบเขตที่ชัดเจนจนทําใหเขาใจไปไดวาทุกๆ

กิจกรรมท่ีคนตางดาวเขามาทําโดยใชกําลังกายหรือความรูในประเทศไมวาจะไดรับคาจางหรือไม

นั้นถือเปนการทํางานท้ังส้ินซึ่งการแกไขปญหาที่ย่ังยืนและควรนํามาใชในกรณีนี้คือการแกไข

เพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ืองบทนิยามคําวา “ทํางาน” ตามมาตรา 5 ใหมีขอบเขตและความหมายท่ี

ชัดเจนแนนอนสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ 
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4.2 ปญหาเร่ืองการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดเพ่ือรองรับการเปดเสรีการคา
บริการ 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดเปล่ียนหลักการจัดการ

ตลาดงานสําหรับคนตางดาวในประเทศไทย (Labor Management) เพ่ือเปนขอจํากัดในหามการ

เขาสูตลาดงานของคนตางดาวในบางงานบางอาชีพจากเดิมท่ีกําหนดใหคนตางดาวทํางานใน

ประเทศไทยไดเฉพาะงานท่ีไมไดหามไวซึ่งเปนการใชระบบ Negative List กลาวคือ ไดกําหนด

งานท่ีหามคนตางดาวทําเพ่ือเปนการคาหรือหารายไดโดยเด็ดขาดในทุกทองท่ีในราชอาณาจักร

จํานวน 39 งานตามท่ีปรากฏในพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตาง

ดาวทํา พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมสวนแตบทบัญญตัิ มาตรา 7 กําหนดใหคนตางดาวทํางาน

ในประเทศไทยไดเฉพาะงานท่ีกําหนดไวใหทําไดถือเปนการเปล่ียนระบบการอนุญาตใหคนตาง

ดาวทํางานในประเทศไทยมาใชระบบ Positive List กลาวคือ การกําหนดงานที่คนตางดาว

สามารถทําไดตามประเภทงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแตเนื่องจากปจจุบันยังมิไดมีการออก

กฎกระทรวงกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดมาใชบังคับซึ่งมาตรา 57 ไดกําหนดใหนาย

ทะเบียนอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใดๆ ไดเวนแตงานท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดใน

อาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พันธกรณีระหวางประเทศดานการคาบริการที่ประเทศไทยไดเขาผูกพันแลวนั้นมีความ

เก่ียวของกับพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เนื่องจากลักษณะการคา

บริการตามพันธกรณีในประเภทท่ี 4 (Mode4) นั้นไดแกการคาบริการโดยบุคคลธรรมดาจาก

ประเทศหนึ่งเขาไปใหบริการในอีกประเทศหนึ่ง (Presence of Natural Person) ซึ่งหมายถึงการ

ทํางานของคนตางดาวนั่นเอง 
โดยหลักการของการเปดตลาดเสรีวาดวยการคาบริการของขอตกลงวาดวยการคา

บริการนั้นถือวาเปนพ้ืนฐานของมาตรการตางๆท่ีเปนอุปสรรคของการเขาสูตลาดซึ่งมุงท่ีจะลดหรือ

ยกเลิกขอจํากัดไดแกขอจํากัดในการเขาสูตลาด (Limitation to Market Access) และขอจํากัดใน

การใหการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ (Limitation to National Treatment) ซึ่งขอจํากัดดังกลาวลวนเปน

อุปสรรคในการเคล่ือนไหวโดยเสรีของบุคคลท้ังส้ินแตมีขอยกเวนที่ประเทศสมาชิกขององคการ

การคาโลก (WTO) จะตั้งขอสงวนในการเขาสูตลาดและการปฏิบัติเย่ียงคนชาติไวในตารางขอ

ผูกพันของตนก็ไดซึ่งตามหลักการเปดเสรีกาวหนาตามลําดับ (Progressive Liberalization)

ประเทศสมาชิกจึงสามารถท่ีจะเปดเสรีตามตารางแสดงขอผูกพันโดยไมไดหมายความวารัฐภาคี

จะตองขจัดอุปสรรคตอการเขาสูตลาดใหหมดโดยทันทีทันใด 

จากการศึกษาผูเขียนพบวาการเจรจาการคาบริการภายใตกรอบขอตกลงระหวาง

ประเทศตางๆ รัฐบาลไทยมักจะคํานึงถึงกรอบของกฎหมายภายในประเทศเปนปจจัยสําคัญอยาง

หนึ่งเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชระบบทวินิยมตามท่ีกลาวมาแลวขางตนพันธกรณี

ระหวางประเทศดานการคาบริการจะมีผลใชบังคับภายในประเทศก็ตอเม่ือพันธกรณีดังกลาวได
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เปล่ียนสถานะจาก “พันธกรณีระหวางประเทศ” นั้นเปน “กฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ”
เพ่ืออนุวัติการพันธกรณีเสียกอนจึงจะกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติได 

เม่ือปรากฏวาหลักการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดหรือหลักการกําหนดงานท่ี

หามคนตางดาวทํานั้นอาจเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีดานการคาบริการทั้งในระดับพหุภาคีระดับ

ภูมิภาคและระดับทวิภาคีท่ีประเทศไทยเขาผูกพันแมวาสิทธิในการทํางานของคนตางดาวเปนสิทธิ

ท่ีมีเง่ือนไขซ่ึงรัฐสามารถใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนในการกําหนดขอจํากัดในการเลือกงาน

หรืออาชีพของคนตางดาวโดยคํานึงถึงผลกระทบตอคนชาติความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศ

ไดก็ตามแตเม่ือประเทศไทยไดมีนโยบายทางดานเศรษฐกิจท่ีไดเขาผูกพันตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศดานการคาบริการหรือกําลังท่ีจะเจรจาการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปดเสรีวาดวย

การคาบริการกับประเทศภาคีอ่ืนเพ่ือผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ 

ผูเขียนจึงมีความเห็นวาควรทบทวนบทบัญญัติมาตรา7แหงพระราชบัญญัติการทํางาน

ของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เพ่ือลดและขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการเขาสูตลาดของบุคคลท่ีจะอาศัย

สิทธิตามขอตกลงตางๆ ท่ีเก่ียวของตามหลักการเปดเสรีวาดวยการคาบริการและเพื่อไมใหกลไก

ของกฎหมายภายในประเทศเปนขอจํากัดในการเจรจาการคาระหวางประเทศและไมเอ้ืออํานวยท่ี

จะใหปฏิบัติตามพันธกรณีไดก็จะประเทศไทยเสียประโยชนซึ่งอาจเสี่ยงตอความรับผิดชอบ

ระหวางประเทศอันเนื่องมาจากการละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศไดท้ังนี้ในการแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายนั้นควรกําหนดใหมีความยืดหยุนรองรับกับพันธกรณีระหวางประเทศไดโดยใหมี

บทบัญญัติเพ่ือรองรับผลการเจรจาระหวางประเทศเปนกรณีเฉพาะแยกจากมีบทบัญญัติท่ีใช

บังคับแกคนตางดาวกรณีท่ัวไปโดยแยกคนตางดาวออกเปน 2 กรณีคือ คนตางดาวท่ีไดรับสิทธิ

ตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขาผูกพันกับคนตางดาวท่ีไมไดรับสิทธิจากพันธกรณี

ระหวางประเทศหรือสนธิสัญญาซ่ึงหมายถึงคนตางดาวท่ีมีสัญชาติของประเทศท่ีไมมีขอตกลง

ระหวางประเทศกับรัฐบาลไทยท้ังนี้ไมใหนําหลักการกําหนดงานที่คนตางดาวอาจทําไดตาม

กฎกระทรวงมาใชบังคับกับคนตางดาวท่ีไดรับสิทธิตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทย

เขาผูกพัน 

 
4.3 ปญหาเร่ืองการแจงงานอันจําเปนและเรงดวน 

การแจงงานอันจําเปนและเรงดวนเปนขอยกเวนจากหลักเกณฑท่ัวไปของการขอ

อนุญาตทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยตามมาตรา9แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคน

ตางดาว พ.ศ. 2551 กลาวคือโดยท่ัวไปคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายประสงคจะทํางานใน

ราชอาณาจักรจะตองขอรับใบอนุญาตทํางานและจะทํางานในประเทศไทยไดตอเม่ือไดรับ

ใบอนุญาตทํางานจากนายทะเบียนแตหากคนตางดาวนั้นไดเดินทางเขามาในประเทศไทยเพ่ือ

ทํางานอันจําเปนและเรงดวนท่ีมีระยะเวลาในการทํางานแลวเสร็จภายใน 15 วัน จะไดรับการ
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ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตทํางานเพียงแตตองมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบกอนจึงจะ

ทํางานนั้นได 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ผูเขียนได

พิจารณาวิเคราะหปญหาจากหลักเกณฑเก่ียวกับงานอันจําเปนและเรงดวนท่ีกําหนดไวในมาตรา9

โดยแยกเปนองคประกอบไดดังนี้ 

1) คนตางดาวไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมาย

วาดวยคนเขาเมืองพบวามีปญหาเก่ียวกับประเภทของการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร

ท่ีจะใชประกอบการแจงงานอันจําเปนและเรงดวนในประเด็นท่ีคนตางดาวเดินทางเขาเมืองถูกตอง

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเท่ียวหรือผูเดิน

ทางผานนั้นโดยจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตทํางานซึ่งเปนตามมาตรา10

นั้นคนตางดาวดังกลาวจะสามารถเขามาทํางานอันจําเปนและเรงดวนไดหรือไมซึ่งเปนประเด็น

ปญหาท่ีมีความเห็นทางกฎหมายแตกตางกันท้ังนี้ผูเขียนมีความเห็นวาคนตางดาวซึ่งเขาเมืองถูก

กฎหมายเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวนมีระยะการทํางานไมเกิน 15 วัน เปนกรณีท่ีคนตางดาว

ไมตองขออนุญาตทํางานตอนายทะเบยีนเพียงแคมีหนาท่ีตองแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา

9และเม่ือคนตางดาวดังกลาวไมอยูในฐานะผูจะขอรับใบอนุญาตทํางานจึงไมอยูภายใตบังคับ

มาตรา 10 แตอยางใด 

2) งานท่ีเขามาทํานั้นตองมีลักษณะเปนงานอันจําเปนและเรงดวนพบวามีปญหา

เก่ียวกับขอบเขตของลักษณะงานอันจําเปนและเรงดวนเนื่องจากสถานการณปจจุบันคนตางดาวท่ี

เดินทางเขามาในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพ่ือพํานักและทํางานใน

กิจการตางๆ อยูในประเทศไทยมีระยะเวลาไมเกิน15วันเปนจํานวนมากมักท่ีจะอางเหตุวางานท่ี

คนตางดาวนั้นตองเดินทางเขามาดําเนินการในประเทศไทยน้ันเปนงานอันจําเปนและเรงดวนโดย

มีระยะเวลาทํางานไมเกิน 15 วัน เพ่ืออาศัยชองทางการแจงงานอันจําเปนและเรงดวนตอนาย

ทะเบียนตามที่กําหนดใน มาตรา 9 ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวางานอันจําเปนและเรงดวนตามท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้หมายถึงงานท่ีเขามาทํานั้นตองมีลักษณะเปนงานอันจําเปนและ

เรงดวนถึงขนาดซ่ึงถาไมรีบทํางานดังกลาวแลวนาจะเกิดความเสียหายข้ึน 

3) ระยะเวลาในการทํางานแลวเสร็จไดภายใน 15 วัน พบวามีปญหากรณีรับแจงงาน

เรงดวนแลวเม่ือครบระยะเวลา 15 วัน แลวงานยังไมเสร็จจะขอทํางานตอไปอีกไดหรือไมซึ่งใน

ประเด็นนี้มีความเห็นทางกฎหมายท่ีแตกตางกันโดยผูเขียนมีความเห็นวาระยะเวลาดังกลาวได

บัญญัติไวในมาตรา 9 อยางชัดเจนโดยเปนระยะเวลาท่ีกฎหมายบังคับไวเปนองคประกอบสําคัญ

ในการใหสิทธิคนตางดาวท่ีเขามาทํางานอันจําเปนและเรงดวนซึ่งเปนตัวบงช้ีระยะเวลาความ

จําเปนเรงดวนของงานนั้นๆ และกรอบระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ประเทศไทยไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา9จึงตองตีความบทบัญญัติดังกลาว
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โดยเครงครัดหากคนตางดาวทํางานเกินระยะเวลาดังกลาวก็ไมอยูในขายท่ีจะทํางานอันจําเปนและ

เรงดวนอีกตอไป 

นอกจากนี้เพ่ือใหกฎหมายมีสภาพบังคับไดตามสถานการณปจจุบันจึงสมควร

กําหนดใหบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการนําคนตางดาวเขามาทํางานอันจําเปนและเรงดวนใน

ประเทศไทยเชนนายจางผูวางจางผูจัดงานเปนตน ไดเปนผูมีหนาท่ีแจงใหนายทะเบียนทราบได

นอกจากคนตางดาวดวยเนื่องจากในสภาพขอเท็จจริงหากมีกรณีอันจําเปนและเรงดวนคนตางดาว

จําเปนตองเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยการแจงของบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในประเทศไทย

เปนผูเชิญหรือแจงเหตุอันจําเปนและเรงดวนใหคนตางดาวไดทราบและเดินทางเขามาทํางานโดย

ความเรงดวนซึ่งคนตางดาวไมอาจรูถึงหลักเกณฑในการทํางานในประเทศไทยของคนตางดาว 

 

4.4 ปญหาเร่ืองการอนุญาตใหแกคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยภายใต
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับกระบวนการอนุญาตใหแกคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศ

ไทยภายใตกฎหมายการสงเสริมการลงทุนและการกําหนดโทษในการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว

ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไมมีความสอดคลองกันกลาวคือเม่ือ

การอนุญาตใหแกคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา12

และขยายระยะเวลาทํางานของคนตางดาวดังกลาว ตามมาตรา 22 นั้น โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้

ไดกําหนดใหเปนอํานาจของผูอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น

และกําหนดหนาท่ีใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวจะตองมีหนังสือแจงการอนุญาตนั้นตอนาย

ทะเบียนพรอมดวยรายละเอียดท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดโดยเร็วเพ่ือใหนายทะเบียนออก

ใบอนุญาตทํางานตามหนังสือแจงการทํางานของคนตางดาวดังกลาวแลวตามมาตรา12หรือมี

หนังสือแจงการขยายระยะเวลาทํางานนั้นตอนายทะเบียนเพ่ือใหนายทะเบียนจดแจงการขยาย

ระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 22 โดยคนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางานภายใต

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนไมไดมีหนาท่ีในการแจงการอนุญาตดังกลาวและแจงการ

ขยายระยะเวลาทํางานนั้นตอนายทะเบียนแตในมาตรา53กลับกําหนดโทษแกคนตางดาวผูรับ

ใบอนุญาตทํางานดงักลาวท่ีไมไดแจงการขยายระยะเวลาทํางานตอนายทะเบียนท้ังท่ีคนตางดาวนั้น

มิใชผูมีหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดไวจึงทําใหมาตรา53เฉพาะในสวนการกําหนดโทษแกผูฝาฝน

มาตรา22เปนบทบัญญัติท่ีไมอาจมีผลบังคับใชได 

นอกจากนี้ยังมีปญหาความไมสอดคลองเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของ

การขยายระยะเวลาทํางานของคนตางดาวท่ีเขามาทํางานภายใตกฎหมายการสงเสริมการลงทุน

ตามมาตรา 22 กับคาธรรมเนียมการอนุญาตอ่ืนโดยท่ีคาธรรมเนียมการอนุญาตท่ีเรียกเก็บจากคน

ตางดาวท่ีเขามาทํางานภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนไดมีการกําหนดไวเปนอัตรา

เดียวกับคาธรรมเนียมการอนุญาตตางๆ สําหรับคนตางดาวประเภทอ่ืนแตกลับมิไดมีการกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการขยายระยะเวลาทํางานไวท้ังท่ีการขยายระยะเวลาทํางานดังกลาวมี
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วัตถุประสงคท่ีจะทํางานในประเทศไทยตอไปอีกจากระยะเวลาที่นายทะเบียนไดกําหนดไวใน

ใบอนุญาตทํางานเชนเดียวกับการตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาวประเภทอ่ืนจึงทําใหนาย

ทะเบียนท่ีจดแจงการขยายระยะเวลาทํางานออกไปจากท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตทํางานตามมาตรา

22 ไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดท้ังนี้ในบัญชีทายพระราชบัญญัติการทํางานของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งเปนกฎหมายเดิมท่ีถูกยกเลิกไปน้ันก็ไดมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของ

การขยายระยะเวลาทํางานของคนตางดาวดังกลาวไวในอัตราเดียวกับการตออายุใบอนุญาตทํางาน

โดยนับตั้งแตพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับจนถึงปจจุบัน

กรมการจัดหางานไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม ตามมาตรา 22 ไดจึงทําใหรัฐสูญเสียรายได

จากคาธรรมเนียมการขยายระยะเวลาทํางานดังกลาวประมาณการเปนจํานวนเงินมากกวา 200

ลานบาท 

 

4.5 ปญหาในเร่ืองมาตรการควบคุมใบอนุญาตทํางาน 
การควบคุมการทํางานคนตางดาวดวยระบบใบอนุญาตทํางานตามพระราชบัญญัติการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ยังมีปญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากบทบัญญัติท่ี

เก่ียวกับหนาท่ีของนายจางและคนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางานสําหรับกรณีท่ีนายจางไดเลิกจาง

คนตางดาวหรือกรณีสัญญาจางส้ินสุดลงหรือกรณีท่ีคนตางดาวไมประสงคจะทํางานในประเทศ

ไทยอีกตอไปซึ่งเคยมีในพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งเปนกฎหมายที่

ถูกยกเลิกไปแลวนั้นเพ่ือการควบคุมทางทะเบียนเก่ียวกับใบอนุญาตทํางานไดแกการกําหนดให

นายจางมีหนาท่ีในการแจงการออกจากงานของคนตางดาวตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต

วันท่ีคนตางดาวนั้นออกจากงานและการกําหนดใหคนตางดาวมีหนาท่ีในการคืนใบอนุญาตทํางาน

คืนใหแกนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีเลิกทํางานตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตทํางานแตใน

พระราชบัญญัติฉบับปจจุบันกลับไมไดมีการบัญญัติหนาท่ีดังกลาวไวจึงทําใหขอมูลทางทะเบียน

การทํางานของคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานใหทํางานในประเทศไทยมีความคลาดเคล่ือนไม

สอดคลองกับสภาพการจางงานคนตางดาวท่ีแทจริง ซึ่งสงผลกระทบตอขอมูลทางทะเบียนการ

ทํางานของคนตางดาวท่ีถูกตองนอกจากนี้มีการนําใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวท่ีเลิกทํางาน

แลวไปใชในทางท่ีไมสุจริตเชนแอบอางเปนคนตางดาวผูไดรับใบอนุญาตทํางานดังกลาว หรือ

นําไปปลอมแปลงใบอนุญาตทํางานเพื่อใชกับคนตางดาวรายอ่ืนเปนตนกอใหเกิดปญหาในเชิง

นโยบายของรัฐเก่ียวกับการควบคุมการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายในประเทศ

ไทย 

ดังนั้นผูเขียนจึงมีความเห็นวาควรไดมีการกําหนดใหนายจางมีหนาท่ีแจงการออกจาก

งานของคนตางดาวตอนายทะเบียนและกําหนดใหคนตางดาวมีหนาท่ีคืนใบอนุญาตทํางานแกนาย

ทะเบียนเม่ือคนตางดาวนั้นเลิกทํางานในประเทศไทยแลวเพ่ือแกไขปญหาการควบคุมทางทะเบียน

ของใบอนุญาตทํางานหลังจากท่ีนายทะเบียนไดพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในประเทศ

ไทยแลว 
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5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุปบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 บาง

ประการยังไมมีความสมบูรณเพียงพอตอระบบการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูก

กฎหมายทํางานในประเทศไทยในสภาวการณปจจุบันจึงทําใหขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช

พระราชบัญญัติดังกลาวดังนั้นจึงจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือใหการ

ควบคุมการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายในประเทศไทยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ 

 

5.2 ขอเสนอแนะควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
2551 ในประเด็นดังตอไปนี้ 

5.2.1 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทนิยามของคําวา “ทํางาน” ตามมาตรา 5 ใหมี

ความหมายท่ีชัดเจนแนนอนสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ดังนี้ 

““ทํางาน” หมายความวาการใชกําลังกายหรือความรูเพ่ือประกอบอาชีพหรือ

ประกอบการงานข้ึนดวยประสงคคาจางหรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม” 
5.2.2  ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา7เพ่ือใหการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําได

รองรับการเปดเสรีการการคาบริการโดยใหมีการเพ่ิมวรรคสามในมาตรา 7 ดังนี้ 

“ในกรณีหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

กําหนดใหคนตางดาวทํางานอ่ืนใดไดนอกจากงานตามวรรคหนึ่งคนตางดาวอาจขอรับใบอนุญาต

ไดตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของหนังสือสัญญานั้น” 

5.2.3  ควรมีการแกไขวรรคหน่ึงในมาตรา 9 และใหมีการเพ่ิมวรรคหาในมาตรา 9

รวมท้ังใหเพ่ิมวรรคสองในมาตรา 10 ซึ่งเปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการแจงงานจําเปนและ

เรงดวนใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันดังนี้ 

(1) ใหแกไขวรรคหนึ่งในมาตรา9ดังนี้ 

“มาตรา 9 หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และไดรับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนเวนแตคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพ่ือทํางานอันจําเปนเเละเรงดวนท่ีมีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน

แตคนตางดาวจะทํางานนั้นไดเม่ือคนตางดาวหรือผูใดซึ่งนําคนตางดาวเขามาทํางานอันจําเปนเเละ

เรงดวนดังกลาวไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ” 

(2) ใหเพ่ิมวรรคหาของมาตรา9ดังนี้ 

“งานอันจําเปนเเละเรงดวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด” 

(3) ใหเพ่ิมวรรคสองของมาตรา 10 ดังนี้ 

“ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการแจงงานอันจําเปนเเละเรงดวนตามมาตรา 9” 
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5.2.4 ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 

2551 ในสวนท่ีเก่ียวกับการอนุญาตใหแกคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยภายใต

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนดังนี้ 

(1) ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา53ดังนี้ 

“มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา24ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหม่ืนบาท” 

(2) ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติฉบับนี้

ดังนี้ 

“(2) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาทํางานคร้ังละ 20,000บาท” 

5.2.5 ควรมีเพ่ิมมาตรา28/1และมาตรา28/2เปนเนื้อความใหมแทรกเขาไปใน

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ.2551 

“มาตรา 28/1 เม่ือคนตางดาวออกจากงานใหบุคคลท่ีรับคนตางดาวนั้นเขาทํางานกับ

ตนแจงตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคนตางดาวนั้นออกจากงาน 

การแจงตามวรรคหนึ่งใหทําตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

มาตรา 28/2 ในกรณีท่ีคนตางดาวเลิกทํางานตามที่ระบุไวในใบอนุญาตใหสงมอบ

ใบอนุญาตคืนใหแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีเลิกทํางานนั้น” 
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