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บทคัดยอ 
 

 ปญหาการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองมาโดยชอบดวยกฎหมาย และหลบหนี
เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 รวมทั้งกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี
หลายฉบับ และมีหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายประกอบดวย 2 หนวยงานหลัก กลาวคือ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 จากการศึกษาจะพบปญหาเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวหลายประการ
หลายประการ  กลาวคือ 
 1. ปญหากฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย 2 ฉบับกลาวคือ พระราชบัญญติั
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
 2. ปญหาการบังคับใชของทั้งสองหนวยงานในทางปฏิบัติ 
 3. ปญหาการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว 
 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับการควบคุมและการอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวในตางประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย เปนตน จะเห็นวา
มีการกําหนดนโยบายการรับแรงงานตางดาวเขาสูประเทศอยางเปนระบบ รวมท้ังการควบคุม
และตรวจตราแรงงานตางดาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน  วิทยานิพนธนี้จึงเสนอใหปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1. ปรับปรุงระบบการอนุญาตเขาเมืองและการขออนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหสอดคลองกัน 
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 2. กําหนดนโยบายแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและหลบหนี
เขาเมืองใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 3. ปรับปรุงกฎหมายในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติอยางเปน
ระบบใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
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Title Thesis        Problems concerning the working of foreigners 
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ABSTRACT 
 

 Problems concerning working of foreigners who enter into Thailand legally 
and escape into Thailand unlegally according to the Foreigners  Entrance Permit Act 
B.E.2522 and the Foreigners Working B.E.2521 include ministerial regulation and 
ministerial resolutions. The law enforcement offices are composed of the Office of 
foreigners inspecting and Ministry of Labour and Social Welfare. 
 The study finds that the working of foreigners has several problems, as 
follows : 
 1. Legal problems are occurred by law enforcement, such as the Foreigners  
Entrance Permit Act B.E.2522 and the Foreigners Working B.E.2521. 
 2. Problems concerning law enforcement of two such  offices in practice. 
 3. Problems concerning policies setting for working of foreigners. 
 However, the compare between the control and work permit of foreigners in 
foreigner countries such as Australia, Japan, South Korea and Malaysia, etc. It finds 
that such countries set the policies about the working of foreigners systemically as well 
as control and inspecting the foreigners labour effectively. 
 Thus, this thesis proposes, as follow : 
 1. Repeal the foreigners entrance and work permit system. 
 2. Setting  the policies concerning foreigners’ entrance and escape according to 
social and economic environments. 
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 3. Repeal the law against transnational crime organization according to  
United Nation Convention against Transnational Crime systemically. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1. ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 

ในการที่คนตางดาวจะสามารถเดินทางมายังประเทศไทย เพ่ือทํางานไดนั้น  
นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 แลว 
คนตางดาวยังจะตองมีคุณสมบัติในอันที่จะขอรับใบอนุญาตทํางาน ไดแก ตองมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากไดรับ
อนุญาตเขาเมืองในฐานะนักทองเท่ียวหรือผูเดินทาง ก็ไมสามารถขออนุญาต เปนตน  
นอกจากน้ี ยังจะตองปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายท่ีควบคุมการทํางานของคนตางดาว 
อีกหลายฉบับดวยกัน กลาวคือ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
รวมไปถึงกฎหมายสงเสริมการลงทุน ทั้งน้ี หากคนตางดาวผูใดกระทําการที่ฝาฝนบทบัญญัติ
ดังกลาว ยอมจะมีความผิดทางอาญา ซึ่งอาจรับโทษจําคุกและหรือปรับ รวมท้ังถูกสงตัว
ไปนอกราชอาณาจักร 

แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีคนตางดาวอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเขาเมืองโดยมิชอบดวย
กฎหมาย และไดลักลอบเขามาทํางาน แตหากไดรับการผอนผันตามมติรัฐมนตร ีเพ่ือแกไข
ปญหาภาวะขาดแคลนแรงงานไรฝมือ ราคาถูกในประเทศซ่ึงเกิดภาคการเกษตรกรรม 
การประมงและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน ซึ่งโดยมากมักจะเปนคนตางดาวซ่ึงมาจาก
ประเทศพมา ลาวและกัมพูชา ทั้งน้ีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2536 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 เปนตน โดยการอนุโลมตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาวทําใหมีการใชแรงงาน
ที่ไรฝมือของคนตางดาวเปนจํานวนมาก ยังผลทําใหประเทศไทยตองประสบกับปญหา
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แตอยางไรก็ตาม การลักลอบเขามาทํางานของคนตางดาวไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอประเทศไทยในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจสังคมและการบริหารงานดาน
สาธารณสุข ไดแก การกดคาจางของคนไทย ปญหาอาชญากรรมท่ีกระทําโดยคนตางดาว 
ปญหาของโรคระบาด เปนตน ทั้งน้ี หากพิจารณามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุมการเขาเมืองและการประกอบอาชีพของคนตางดาวดังกลาวยังคงมีปญหาใน
การบังคับใชกฎหมายรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลของคนตางดาวยังอยูในสภาพบกพรอง การบริหารนโยบายเกี่ยวกับการใช
แรงงานของคนตางดาวไมสอดคลองกับสภาวะการทํางานในแตละภาคธุรกจิ เชน การออก
ใบอนุญาตที่มีระยะเทากันในทุกภาคธุรกิจ เปนตน รวมไปถึงการจํากัดพ้ืนท่ีประเภทงาน
ที่อนุญาตใหคนตางดาวทําได และการกําหนดความรับผิดชอบของนายจาง ที่มีตอลูกจาง
คนตางดาว ยังมีจํากัด รวมไปถึงความเหมาะสมการกําหนดนโยบายในการเปดใหคน 
ตางดาวเขาประเทศอยางกวางขวาง ทําใหมีคนตางดาวเปนจํานวนมาก สามารถเขามา
ประกอบมิจฉาชีพในประเทศไทย ทําใหมีปญหาในการปราบปรามอาชญากรรมในที่สดุ 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายดังที่ใชอยูในตางประเทศ        
อันไดแก ประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใตและฟลิปปนส จะเห็นไดวาจะมีมาตรการและ
การบังคับใชคอนขางเขมงวดทําใหลดปญหาอันเกิดจากคนตางดาวไดในระดับหน่ึง       
ซึ่งควรจะไดศึกษาและนํามาปรับใชในประเทศไทยตอไปในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 2.1 เพ่ือใหศึกษาถึงปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการทํางานของคนตางดาว
ในประเทศไทย 
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  2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับการควบคุมการเขาเมือง และการทํางานของคนตางดาว 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการควบคุม
การทํางานของคนตางดาวของประเทศไทย 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดประสบปญหาอันเกิดจากการทํางานของคนตางดาว 
ที่เขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งน้ี อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความบกพรองของ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางานของคนตางดาว จึงเปนเรื่องที่สมควร
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
 
4.  ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 
 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ จะศึกษาโดยการวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research)  โดยจะศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตัวบทกฎหมาย เอกสาร บทความและ
รายงานวิจัยของผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร  ตลอดจนคําพิพากษาที่เกี่ยวของ 
เพ่ือนํามาวิเคราะห 
 โดยมีขอบเขตในการศึกษา ในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ        
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 เปนตน 
รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะไดศึกษากฎหมายควบคุมการเขาเมือง
และประกอบอาชีพของคนตางดาวของตางประเทศ อันไดแก ประเทศออสเตรเลีย 
เกาหลีใตและฟลิปปนสตามลําดับ 
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

5.1 ทําใหทราบปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมือง
มาโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5.2 ทําใหทราบถึงความบกพรองของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการเขาเมือง
และประกอบอาชีพของคนตางดาว  ตลอดจนปญหาของการบังคับใชกฎหมายดังกลาว 
 5.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการทํางานของคนตางดาว
ในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 
 

การเขาเมืองของคนตางดาวในประเทศไทย 
  

ในบทท่ี 2 นี้ จะไดศึกษาถึงหลักเกณฑตามกฎหมายของประเทศไทยอันเกี่ยวกับ
การเขาเมืองและพํานักอาศัยของคนตางดาว ไดแก พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  
เปนตน ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
 
1.  แนวความคิด พัฒนาการ และความหมายของการอนุญาตใหเขาเมือง 
 

1.1  แนวความคิด 
ดวยเหตุที่การเขาเมืองและพํานักอาศัยของคนตางดาวน้ันข้ึนอยูกับอํานาจ

อธิปไตยของรัฐเจาของดินแดน รัฐมีอํานาจอยางสมบูรณที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตให
คนตางดาวเขามาภายในราชอาณาจักรได ในการที่รัฐอนุญาตใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรแลว รัฐดินแดนยอมมีอํานาจท่ีจะตรากฎหมายควบคุมการเขาเมืองของคน
ตางดาวไดอยางเต็มที่ การเขาเมืองของคนตางดาวจึงเปนไปตามกฎหมายวาดวยคน         
เขาเมืองของรัฐนั้น ๆ   ซึ่งเปนกฎหมายภายในมิใชกฎหมายระหวางประเทศ1 

หลักขอน้ีไดรับการยืนยันทั้งโดยศาลของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษวาการ
อนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรนั้นเปนอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน2           
จะเห็นไดว า อํานาจอธิปไตยในเรื่องของการอนุญาตใหคนตางด าวเข ามาใน
ราชอาณาจักรนั้นไดถูกแสดงออกมาอยางเปนรูปธรรมในรูปของกฎเกณฑเรื่องตาง ๆ  
ในกฎหมายคนเขาเมือง เชน การกําหนดถิ่นที่อยูของคนตางดาว อํานาจในการกักและ 
สงคนตางดาวออกนอกประเทศ เปนตน  อํานาจเหลาน้ีหาได ข้ึนอยูกับกฎหมาย
ตางประเทศท่ีคนตางดาวผูนั้นถือสัญชาติอยูและไมข้ึนอยูกับกฎหมายระหวางประเทศ 
เวนแตจะมีการทําสนธิสัญญาทวิภาคีตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
                                                           

1 สุจินต ชัยมังคลานนท .“สิทธิของคนตางดาวในประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร

มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2517, หนา 3. 
2 สุจินต   ชัยมังคลานนท.  เรื่องเดียวกัน,  หนา 357. 
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สําหรับกฎหมายคนเขาเมืองของประเทศไทย ไดแก พระราชบัญญัติ           
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหคนตางดาวจะเขามาและออกนอกราชอาณาจักรไทย
ไดนั้นจะตองเดินทางเขามาหรืออกไปตามชองทางท่ีกฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน ซึ่งอาจ
เปนดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ี โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง        
การเขาเมืองของคนตางดาว  คือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 
 

1.2  พัฒนาการ 
เปนที่ยอมรับในทางปฏิบัติของนานาชาติวาการท่ีรัฐจะรับคนตางดาว      

ใหเขาประเทศหรือไมนั้นมีความเห็นที่แตกตางกันอยู 4 ความเห็น  กลาวคือ 
1.2.1 รัฐมีหนาที่ตองยอมรับคนตางดาวโดยปราศจากเง่ือนไข 
1.2.2 รัฐมีหนาที่ตองยอมรับโดนมีเงื่อนไขวา คนตางดาวนั้นจะตอง           

ไมขาดคุณสมบัติบางประการ เชน ติดยาเสพติด เปนโรค หรือเปนผูไมพึงปรารถนา      
โดยประการอ่ืน 

1.2.3 รัฐมีความผูกพันท่ีจะตองยอมรับคนตางดาวแตรัฐอาจกําหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับการยอมรับนั้นได 

1.2.4 รัฐมีสิทธิโดยสมบูรณในการท่ีจะปฏิเสธการรับคนตางดาวไดตาม
ประสงค อยางไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรไดยอมรับวาสิทธิ
การยอมรับคนตางดาวเปนเรื่องของอํานาจอธิปไตยของรัฐโดยเฉพาะ 

ตอมาในประเทศตาง ๆ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการเขาเมือง
ไวภายใตกฎหมายภายในของตนอยางชัดแจง รวมถึงประเทศไทยอันเปนการแสดงวาคน
ตางดาวมิอาจเดินทางเขาและออกประเทศอ่ืนไดอยางเสรีอีกตอไป ทั้งน้ี เพ่ือความม่ันคง
และปลอดภัยของรัฐเปนประการสําคัญ 

นอกจากนี้ แนวโนมท่ีแสดงใหเห็นวาในบางสถานการณรัฐมีหนาที่จําเปน 
ตองยอมรับและใหที่พักพิงแกคนตางดาว เชน ในกรณีที่อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับสถานะ
ของผูลี้ภัยทางการเมือง ลงวันที่  25  กรกฎาคม  1951 ไดกําหนดเง่ือนไขใหรัฐจําตองรับ
ผูลี้ภัย เปนตน 
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ดังน้ัน ในปจจุบันอาจกลาวไดวา ไมมีประเทศใดในโลกหามคนตางดาว
เขาเมืองโดยเด็ดขาด และในขณะเดียวกันก็ไมมีประเทศใดท่ีปลอยใหคนตางดาวเขาเมือง
โดยไมมีการควบคุม 

 
1.3  ความหมายของคนตางดาว 

หากพิจารณากฎหมาย ท่ี เกี่ ย วข องกับคนต า งด า วไม ว า จะ เปน
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง         
พ.ศ. 2522  เปนตน  ตางไดกําหนดความหมายของคนตางดาวไปในแนวทางเดียวกันวา         
คนตางดาว หมายถึง  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
  

1.4  ความหมายของ  “คนเขาเมือง” 
พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดนิยามคําวา “คนเขาเมือง” 

หมายถึง  “คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร”  แตหากพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ                  
ที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวแลว อาจใหความหมายไดวา “คนตางดาวที่เขาเมืองมา
โดยไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองทุกประเภท ไมวาจะมีวัตถุประสงค       
ในการเขาเมืองเพ่ือมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทยหรือไม” 

แตในทางปฏิบัติของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง คําวา “คนเขาเมือง” 
หมายถึง “คนตางดาวท่ีมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร  กลาวคือ คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาต
ใหเขาเมืองตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 25223 ” 
 
 
 
 
2. รูปแบบและกระบวนการในการอนุญาตใหเขาเมือง 
 

                                                           
3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, เอกสารประกอบการบรรยายความรูกฎหมายตรวจคนเขาเมือง.  
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 ในหัวขอน้ีจะไดศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการในการอนุญาตใหคนตางดาวเขา
เมือง  ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ  ดังนี้ 
 
 2.1 รูปแบบลักษณะการอนุญาตใหเขาเมือง 

ในการพิจารณาลักษณะของการอนุญาตคนตางดาวใหเขาเมือง สามารถ
จําแนกรูปแบบไดดังน้ี 

2.1.1 การอนุญาตใหคนตางดาวเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไดรับ
การตรวจตราประเภทคนอยูชั่วคราว  ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2521 ไดแก 
นักทองเท่ียวประเทศตาง ๆ  เปนตน 

2.1.2 การอนุญาตใหคนตางดาวเพ่ือเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
ภายใตกฎหมายการสงเสริมการลงทุน หรือโดยกฎหมายอ่ืน ๆ ไดแก พระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน หรือโดยกฎหมายอ่ืน ๆ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม  พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม  พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม เปนตน 

เปนที่นาสังเกตวา คนตางดาวท่ีจะเขามายังประเทศไทยเพ่ือทํางานตอง
ปรากฏวาคนตางดาวนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามา        
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายคนเขาเมือง  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตอง
เปนคนตางดาวประเภทไดรับ Immigrant VISA หรือ Non-immigrant  VISA แตหาก
ไดรับอนุญาตเขาเมืองในฐานะนักทองเท่ียวหรือผูเดินทางผานก็ไมสามารถมาขออนุญาต
ทํางานไดนอกจากนั้น  คนตางดาวที่มาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 7  จะตองไมเปน
บุคคลท่ีขาดคุณสมบัติหรือตองหามตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน                   
ราชกิจจานุเบกษา เจาพนักงานผูมีอํานาจจะพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม จะตองอาศัย
ระเบียบกรมการจัดหาเจาพนักงานผูมีอํานาจจะพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม จะตอง
อาศัยระเบียบกรมการจัดหางานดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 25374 

                                                           
4 ลักษณะตองหามและเงื่อนไขของคนตางดาวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนด

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามและเงื่อนไขของคนตางดาว ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  มีดังตอไปนี้ 

1) มีความรูและความสามารถในการทํางานตามที่ขอรับใบอนุญาต 
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2.1.3 การอนุญาตใหคนตางดาวที่เขามาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
โดยตรงเพื่อลี้ภัยตอชีวิตและรางกาย ไดแก จีนฮออิสระ ผูหลบหนีการสูรบในพมา
ในชวงป พ.ศ. 2527 - 2534 นักศึกษาพมาที่หลบหนีการปราบปรามของรัฐบาลพมา ในป 
พ.ศ. 2533 - 2534 และมีแนวปฏิบัติผอนปรนเปนกรณีพิเศษ สําหรับคนตางดาวท่ีลี้ภัยมา
อยูในประเทศไทยเปนเวลานานก็อาจไดรับการปฏิบัติในลักษณะท่ีแตกตางไปจากแนว
ปฏิบัติทั่วไป  ไดแก  อดีตทหารจีนคณะชาติและญวณอพยพ 

2.1.4 การอนุญาตใหคนตางดาวที่เขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมายไดรับ
ใบอนุญาตในการทํางานในประเภทและทองท่ีที่กําหนด ไดแก คนตางดาวสัญชาติพมา 
สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติลาว เปนตน ทั้งน้ี  เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 17  
มีนาคม  2535  มติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2536  เปนตน 

                                                                                                                                                                      

2) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

3) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอัน

เปนที่รังเกียจของสังคมโรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงหรือโรคพิษสุราเร้ือรัง 

4) ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเมือง หรือกฎหมายดวยการทํางานของ

คนตางดาวภายในระยะเวลา 1 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 
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2.2  กระบวนการในการอนุญาตใหเขาเมือง 
โดยท่ัวไปการอนุญาตใหเขาเมืองเปนไปตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ. 2522  กลาวคือ คนตางดาวตองมีหนังสือเดินทางที่ตองออกโดยรัฐบาลในประเทศ 
ที่มีสัญชาติโดยชอบดวยกฎหมายสําแดงวาตนมีจํานวนเงินตามท่ีกฎหมายกําหนดรวม
ไปถึงไดผานการปลูกฝหรือฉีดยาตามท่ีประเทศไทยกําหนด ซึ่งเจาหนาที่จะตรวจลงตรา
อนุญาตใหเขาเมืองได 

นอกจากน้ี ในบางกรณีอาจมีการอนุญาตใหคนตางชาติที่หลบหนีเขาเมือง
บางประเทศถือวาเปนการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายเน่ืองจากไดรับการผอนผันตาม
มติรัฐมนตรีเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ  ดังจะไดกลาวตอไปในบทท่ี 3 
 

2.3 ระยะเวลาในการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
หากพิจารณาระยะเวลาที่คนตางดาว  ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราวภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522   มีดังน้ี5 
2.3.1 ไมเกิน 30 วัน สําหรับกรณีเดินทางเพ่ือเลนกีฬา การเดินทางผาน

ราชอาณาจักร และการเปนผูควบคุมพาหนะ หรือคนประจําพาหนะที่เขามายังทา สถานี 
หรือทองที่ในราชอาณาจักร  

2.3.2 ไมเกิน 90 วัน  สําหรับกรณีเดินทางเพ่ือการทองเที่ยว 
2.3.3 ไมเกิน 1 ป สําหรับกรณีเดินทางเพ่ือทําธุรกิจ การศึกษาหรือดูงาน

การปฏิบัติหนาท่ีสื่อมวลชน  การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
ทบวงกรมท่ีเกี่ยวของ การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควา
หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญและ
การอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการติดตามครอบครัวคนไทยหรืออุปการะภรรยา
หรือบุตรคนไทย 

2.3.4 ไมเกิน 2 ป สําหรับกรณีการลงทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวของ 

                                                           
5 พันธุทิพย  กาญจนะ  และ  จิตรา สายสุนทร. รวมบทบัญญัติแหงกฎหมายและเอกสารสําคัญ 

วาดวยคนตางดาวในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน,  2544, หนา 119.  
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2.3.5 ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีการปฏิบัติ
หนาที่ทางการฑูต หรือ กงสุล  และการปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 

2.3.6 ตามกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา
เห็นสมควร 
 

2.4  ขอยกเวนในการอนุญาตใหเขาเมืองและใหอยูในราชอาณาจักร 
 
2.4.1 กรณีของคนตางดาวท่ีมีสถานภาพพิเศษเน่ืองจากมีเอกสิทธิและ

ความคุมกันตามกฎหมายระหวางประเทศ 
มาตรา 15 แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดรับรองให

คนตางดาวท่ีมีสถานภาพพิเศษเนื่องจากเปน “บุคคลที่มีเอกสิทธิและความคุมกันตาม
กฎหมายระหวางประเทศ” ไมตองมีหนาที่พิสูจนในหลายขอกําหนดตามมาตรา 12 แหง 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  อันไดแก  ความไมเปนภาระทางเศรษฐกิจตอ
ประเทศไทย  และความไมเปนภัยตอรัฐและสังคมไทย  แตอยางไรก็ตามบุคคลดังกลาว       
ก็ยับมีหนาท่ีจะตองแสดงเอกสารพิสูจนตัวบุคคลและจะตองพิสูจนความไมเปนภาระ
ในทางสาธารณสุขตอประเทศไทย 

บุคคลดังตอไปนี้ กฎหมายไทยถือวาเปนคนตางดาวท่ีมีสถานภาพพิเศษ
เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีเอกสิทธิและความคุมกันตามกฎหมายระหวางประเทศภายใต
มาตรา 15 แหง  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

(1) บุคคลในคณะผูแทนทางฑูตซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติ
หนาที่ในราชอาณาจักรหรือ ซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ใน
ประเทศอ่ืน 

(2) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสง      
เขามาปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักรหรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติ
หนาที่ในประเทศอ่ืน 

(3) บุคคลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามา
ปฏิบัติหนาทีหรือภารกิจในราชอาณาจักร 
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(4) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักรเพื่อรัฐบาลไทย
ตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

(5) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศท่ีมี
กฎหมายคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบ
ดวยแลว และรวมถึงพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงองคการหรือทบวงเชนวา
นั้นแตงต้ังหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักรเพื่อองคการ 
หรือทบวงดังกลาว หรือเพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการ
หรือทบวงระหวางประเทศน้ัน 

(6) คูสมรสหรือบุตร ซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือน
ของบุคคลตามขอ (1) ขอ (2) ขอ (3) ขอ (4) และขอ (5) 

(7) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําเปน
ปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลตาม ขอ 2.1.1 หรือบุคคลซ่ึงไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกันกับ
บุคคลซ่ึงมีตําแหนงทางฑูตตามความตกลงท่ีรัฐบาลตางประเทศหรือองคการหรือทบวง
การระหวางประเทศ6 

 
2.4.2 คนตางดาวท่ีมีสถานภาพพิเศษเน่ืองจากเปนคนเดินทางผาน

ประเทศไทย 
มาตรา 14 แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดรับรองให

คนตางดาวท่ีมีสถานภาพพิเศษเนื่องจากเปนเพียง “คนเดินทางผานประเทศไทย” ไมตอง
มีหนาที่พิสูจนตัวบุคคลตามกําหนดตามมาตรา 12 (1) แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522  ดังน้ัน บุคคลดังกลาวจึงไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง 

(1) ผูควบคุมพาหนะและคนประพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศ                
ซึ่งเพียงแตแวะเขามายังทา  สถานี  หรือทองที่  ในราชอาณาจักร  แลวกลับออกไป 

(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทาง
ขามพรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหง
ประเทศน้ัน 
                                                           

6พันธุทิพย  กาญจนะ  และ  จิตรา   สายสุนทร.  เรื่องเดียวกัน,  หนา 120.  

DPU



(3) คนโดยสารรถไฟผานแดนซ่ึงถือต๋ัวโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงผาน
อาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและ       
รัฐบาลแหงประเทศน้ัน ๆ  และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหง
รถไฟเชนวานั้นดวย 
 
3.  หลักเกณฑเบื้องตนในการอนุญาต การปฏิเสธ และการเพิกถอนสิทธิในการอนุญาตให 
     บุคคลตางดาวเขาเมือง 
  

3.1  การอนุญาตใหเขาเมือง 
ในการอนุญาตใหคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรไทยไดนั้น 

จะตองเขาเง่ือนไขของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ดังน้ี 
 

3.1.1  ความเปนบุคคลท่ีมีเอกสารการพิสูจนตัวบุคคลท่ีเปนที่ยอมรับได 
เปนแนวทางท่ียอมรับกันในกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของรัฐวา คนตางดาว

ที่รองขอเขาเมืองจะตองมีเอกสารที่สามารถพิสูจน (paper of identification) ไดวา            
ตนเปนใคร มีที่มาอยางไรและมีความผูกพันอยูกับรัฐใด7 จะเห็นวา เง่ือนไขประการนี้
เกิดข้ึนในกฎหมายภายในของรัฐ เพราะวารัฐไมตองการจะยอมรับ “บุคคลที่ไมมีหัว
นอนปลายเทา” เขามาในประทศของตนและเหตุผลในทางปฏิบัติก็คือ เมื่อไมทราบวา 
บุคคลดังกลาวมีความผูกพันอยูกับรัฐใด ก็ยอมหมายความวา เม่ือรัฐไมปรารถนาท่ีจะให
บุคคลดังกลาวออกไปจากประเทศได เพราะไมมีรัฐใดที่มีหนาที่ตามกฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีจะตองยอมรับบุคคลน้ัน 

ภายใตหลักทั่วไปของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ รัฐที่มี
หนาท่ีจะตองยอมรับบุคคล ไมวาในสถานะการใด ๆ ก็ตาม ก็คือรัฐเจาของสัญชาติของ
บุคคล (National State) รัฐสมัยใหมจะกําหนดกฎหมายภายในลายลักษณอักษรไวอยาง
ชัดเจนวา บุคคลธรรมดาใดมีสัญชาติของตน และจะกําหนดกฎหมายภายในลายลักษณ
                                                           

7พิศวาส สุคนธพันธุ  และ  คณะ.  “การศึกษาและวิเคราะหกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและ

การทํางานของคนตางดาว” รายงานผลการวิจัยในการสัมมนาระดับชาติ ณ โรงแรมสยามซิต้ี  วันที่ 26 - 28 

พฤษภาคม 2540,  หนา 7 - 9.  
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อักษรให เจาหนาท่ีของรัฐออกเอกสารของรัฐที่แสดงวา บุคคลใดมีสัญชาติของตน           
อันไดแก บัตรประจําตัวประชาชนสําหรับคนชาติที่อยูในประเทศหรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) สําหรับคนชาติที่อยูนอกประเทศ 

ในปจจุบัน สําหรับคนไรสัญชาติ (Stateless person) หรือบุคคลที่ทํางาน
เพ่ือองคการระหวางประเทศ (international officer) นานารัฐยังมีทางปฏิบัติที่จะยอมรับ
เอกสารพิสูจนตนท่ีออกโดยองคการระหวางประเทศอีกดวย 

มาตรา 12 (1) แหง พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดหาม
คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหากคนตางดาวนั้นไมมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยัง สมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตรา
ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวาน้ันจากสถานฑูตหรือ
สถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการตางประเทศ จึงหมายความวา         
คนตางดาวจะเขาประเทศไทยไดภายใตเง่ือนไข 2 ประการ  ตามขอกําหนดของมาตรา 12 
(1) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  กลาวคือ8 

 
(1) คนตางดาวจะตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ

เดินทางท่ีมีผลสมบูรณ 
ในประการแรก คนตางดาวตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน

หนังสือเดินทางท่ีถูกตองและสมบูรณ (มาตรา 12 (1) แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522) เง่ือนไขในทางเอกสารท่ีสําคัญเปนอันดับแรกที่รัฐเรียกรอง ก็คือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง  เพราะเอกสารนี้จะทําใหทราบวา เอกชน
ดังกลาวเปนใครและมีความสัมพันธในทางการเมืองกับรัฐใด แตในทางปฏิบัติของรัฐ 
เอกชนที่ไรสัญชาติทั้งในทางขอกฎหมายและขอเท็จจริงก็จะไมมีหนังสือเดินทางที่ออก
โดยรัฐเจาของสัญชาติ 

ทั้งนี้ “หนังสือเดินทาง” (Passport) หมายถึง หนังสือที่คุมครองคน
สัญชาติของตนท่ีเดินทางไปตางประเทศ คนตางดาวที่จะเดินทางเขาในราชอาณาจักรไทย 
จะตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและรัฐบาล
ไทยยอมรับ กลาวคือ ตองเปนเอกสารการเดินทางซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้น  ๆ 
                                                           

8 พิศวาส สุคนธพันธุ  และ  คณะ.  เรื่องเดียวกนั,  หนา 12. 
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ออกใหแกคนสัญชาติตน  (มิใชออกใหโดยรัฐบาลของประเทศที่สาม)  คนตางดาวบาง
ประเภทไดรับการยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทาง  เชน ผูควบคุมพาหนะและคนประจํา
พาหนะทางนํ้าหรือทางอากาศ  ซึ่งเพียงแตแวะเขายังสถานีหรือทองท่ีในราชอาณาจักร
แลวกลับออกไป  หรือคนสัญชาติของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย
เดินทางทางพรมแดนไปมาชั่วคราว  โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลประเทศน้ัน  ๆ หรือคนโดยสารรถไฟผานแดนซ่ึงถือต๋ัวโดยสารทอดเดียวตลอด
สาย เพียงแตผานประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลท้ังสอง
ประเทศ  รวมทั้งคนประจําพาหนะและผูควบคุมพาหนะรถไฟนั้น ๆ ดวย 

หนังสือเดินทาง (Passport) แบงออกเปน 5 ชนิด9 
1) หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) 
2) หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 
3) หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 
4) หนังสือเดินทางขององคกรสหประชาชาติ  (United  Nation Passport) 
5) หนังสือเดินทางหมู (Collective  Passport) 
 
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง ตองมีขอความในทํานองเดียวกันกับ

หนังสือเดินทางซึ่งออกใหโดยรัฐบาลของประเทศท่ีผูถือสังกัดอยู มีหลายชนิด เชน  
Certificate of Identity, Form of affidavit to Be Used in Lieu  of A Passport, Emergency 
Certificate, Form of Affirmation, Laissez – Passez, Certificate De Depart, Seaman’ 
Discharge Book (ใชเฉพาะผูที่มีหนาที่ประจําเรือ) 

ดังน้ัน จะเห็นไดวากฎหมายไทยยอมรับใหคนตางดาวรองขอเขาเมืองได
ถาคนตางดาวนั้นมีเอกสารประจําตัวอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ อันไดแก หนังสือ
เดินทาง (Passport) ของประเทศท่ีประเทศไทยใหการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล
ประการหนึ่งและดังนั้นจึงกําหนดใหใชเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางแทน อีกประการ
หนึ่ง เพราะคนตางดาวประเภทหลังนี้ไมอาจถือหนังสือที่ออกโดยรัฐ เนื่องจากเปนผูที่
เปนปรปกษกับรัฐเจาของสัญชาติหรือรัฐดังกลาวไมยอมใหการรับรองดูแล ตัวอยางของ

                                                           
9 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง.  หนังสือคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, 2537, หนา 79. 
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บุคคลประเภทน้ี ก็คือผูลี้ภัยในทางการเม่ือ ผูอพยพ ผูพลัดถิ่น นอกจากน้ัน ก็ยังมี คนตางดาว
ของประเทศท่ีประเทศไทยไมไดใหการรับรองในทางการเมือง เชน ปญหาของคนจีนใน
ไตหวัน ประเทศไทยไมอาจยอมรับหนังสือเดินทางไตหวันที่ออกโดยรัฐบาลไตหวัน     
แตประเทศไทยอาจยอมรับเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใชแทนหนังสือเดินทางได ที่เปนดังน้ีเพราะ
กฎหมายไทยเห็นวา การรับรองเปนข้ันตอนทางการเมือง การท่ีประเทศไทยมีปญหา
ในทางการเมืองกับรัฐหรือรัฐบาลใดก็ตาม ไมนาจะสงผลกระทบกับเอกชนผูมีสัญชาติ
ของรัฐนั้น หรืออยูใตอํานาจปกครองของรัฐบาลน้ัน 

เอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางจึงไมจําเปนตองเปนหนังสือเดินทางที่
ออกโดยกระทรวงการตางประเทศของนานาประเทศท่ีเราใหการรับรอง แตอาจจะออก
โดยองคการระหวางประเทศ ตัวอยางในความเปนจริงอันหน่ึง ก็คือ สํานักงานขาหลวง
ใหญแหงสหประชาชาติวาดวยผูลี้ภัย (UNHCR) จะมีหนาที่ออกเอกสารการเดินทาง 
(Title of Voyage) แกผูลี้ภัยอินโดจีนเพ่ือใชในการเดินทางระหวางประเทศ 

แตอยางไรก็ตาม หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
จะตองเปนเอกสารท่ีถูกตองและสมบูรณตามกฎหมายเขาเมืองของบางประเทศ หนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางจะตองมีผลอีกอยางนอย 6 เดือนหลังจากที่
ออกเดินทางออกจากประเทศท่ีใหเขาเมือง 

แตในบางกรณี รัฐก็อาจตกลงกันกําหนดใหคนตางดาวน้ันเขาเมืองมาได
โดยมีเพียงแตบัตรประจําตัวประชาชน ตัวอยางของกรณีดังกลาวก็คือ กรณีของรัฐท่ีมี
พรมแดนติดกัน หรือกรณีของรัฐที่มีความสัมพันธในทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดระหวางกัน 
 

(2) หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางจะตองมีการตรวจ
ลงตราของประเทศไทยเสียกอนเขาเมือง  

องคกรของรัฐท่ีทําหนาท่ีตรวจลงตราก็คือ สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทย
ในตางประเทศ หรือจากกระทรวงการตางประเทศ สวนการตรวจลงตรา หรือ Visa คือ
การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในประเทศไทยได เพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ กัน โดยปกติ
แลวคนตางดาวจะตองขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตหรือสถานกงศุลไทย
ในตางประเทศ กอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร หรือขอรับการตรวจลงตราจาก
กระทรวงการตางประเทศ หรือสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (visa on Arrival) ยกเวน   
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คนตางดาวบางประเภท (เปนผูที่ไดรับการผอนผัน ผ.15, ผผ.15, ผผ.90) สามารถเดินทาง  
เขาไดโดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา 

การรับการตรวจลงตรา หรือ Visa แบงเปนประเภทตามวัตถุประสงคการ
เดินทางได 8 ประเภท10  คือ 

1) ประเภทคนผาน (Transit – TS) เพ่ือการเดินทางผานราชอาณาจักร
อนุญาตใหอยู 30 วัน 

2) ประเภทนักทองเท่ียว (Tourist – TR) เพ่ือการทองเท่ียว อนุญาตใหอยู
ครั้งแรก  60 วัน 

3) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non – immigrant) เพ่ือวัตถุประสงคในการ
ทํางานธุรกิจ ปฏิบัติหนาที่ราชการ การศึกษาวิจัย หรือมาอยูกับครอบครัว เปนตน 
อนุญาตใหอยูในครั้งแรก 90 วัน แตหากคนตางดาวไดรับการตรวจลงตรา (Visa) โดยมี
รหัส A กํากับตอทายการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวตามวัตถุประสงคที่เดินทาง 
เขามา โดยคนตางดาวผูนั้นจะไดรับอนุมัติเปนการลวงหนาแลว และไดรับอนุญาตให
เขามาและอยูในประเทศไทยเปนเวลา 1 ป  นับแตวันที่เดินทางเขามาในประเทศไทย 

4) ประเภทราชการ (Official) เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ สําหรับหนังสือ
เดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติหรือเทียบเทา การอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรไดตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปนที่จะตองอยูเพ่ือปฏิบัติหนาที่
ราชการ แตจะอนุญาตใหอยูครั้งแรก  90 วัน 

5) ประเภททูต  (Diplomatic)  เพ่ือปฏิบัติหนาที่ทางการทูตหรือกงสุลหรือ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ  สําหรับหนังสือเดินทางทูต  จะไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย  
ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปนที่จะตองอยูเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว แตจะอนุญาต
ใหอยูครั้งแรก 90 วัน 

6) ประเภทคนเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร (Immigrant) ตามมาตรา 41 
7) ประเภทคนเขาเมืองนอกกําหนดจํานวนคนตางดาว (Non – Quota 

Immigrant) ซึ่งจะเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรเปนรายป 
8) ประเภทอัธยาศัยไมตรี11 การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรีให

จํากัดเฉพาะ การขอรับการตรวจลงตราเขามาในราชอาณาจักรเปนการชัว่คราวของผูมี
                                                           

10 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง. เรื่องเดียวกัน, หนา 80. 
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หนังสือเดินทางทูต หรอืหนังสือเดินทางราชการหรอื หนังสือเดินทางสหประชาชาชาติที่
เทียบเทาหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ เพ่ือการอ่ืนนอกจากการ
ปฏิบัติหนาที่ทางการทูตหรือกงสุล  หรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ  เมื่อผูถือหนังสือ
เดินทางอ่ืนขอรับการตรวจลงตราตอสถานทูต  หรอืสถานกงสุลไทย  โดยอนุญาตใหอยู
ในครั้งแรก 30 

    

คนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น 
โดยจะตองยื่นร

รยกเวนการตรวจลงตราและสามารถอยูราชอาณาจักร 
ได 30 วัน  (ผ.30) 

 

  AU R LA

ENIA 
  BE I EN A 

  CY ITZ

  DJIBOUTI 

                                                                                                                                                                     

วัน 
คนตางดาวซ่ึงมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางอัน

ถูกตองและยังสมบูรณอยู และมีการตรวจลงตรา (Visa) ยกเวนกรณีที่ไดรับยกเวนท่ี  
ไมตองขอรับการตรวจลงตรา และไมมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใด  ในมาตรา  12 
จะตองเดินทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง  ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรอื
ทองที่ และตามกําหนดเวลา ที่รัฐมนตรีไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา ทั้งจะตอง
ไดรับการตรวจอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีของดานตรวจ

ายการตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ก.  กลุมประเทศท่ีไดรับกา

จํานวน  57 ประเทศ 
A.  RGENTINA    ICELAND ORTUGAL

  AUSTRALIA   INDONESIA Q.QATAR 
ST LA   IRE ND S.SAUDIARABLA 

B.  BAHRAIN   ISRAEL  SENEGAL 
  BRUNEI    ISRAEL  SENEGAL 
  BRITISH   JAPAN  SLOV

LG UM  K.K Y SOUTH    AFRICA 
C.  CANADA   KUWAIT SPAIN 

  CHILE   LUXEMBOURG SWEDEN 
PRUS   MALAYSIA SW ERLAND 

D. DENMARK MAURITANIA SAMOA 
MEXICO  TUNISIA 

 
11 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 19 ขอ 1 และ ขอ  8 ทวิ (พ.ศ.  2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ        

คนเขาเมือง พ.ศ. 2522. 
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E. EGY   MOROCCO TURKEY PT
R 

S ATE OF            

  FR Y 
VIETNAM 

H. HONGKONG PHILIPPINES 
 

ารตรวจลงตราและสามารถอยูใน
ราชอาณาจักรได  

ใชหนังสือเดินทางประเภทนักการทูต และ
หนังสือเดินทางรา 8 ป

NIA 
      AR

GIU  A 
     BR  

D 
      CZEC       NETHERLANDS      

ISAI 
Y  

I.   ISRAEL  PHILIPPINES       ITALY                  
OLAND 

 

F.  FIJI  MYANMA ARAB EMIRATES 
  FINLAND NETHERLAND UNITED ST
                                                                         AMERICA 

ANCE           NORWA VANUATU 
G.  GENMANY OMAN  

ข. กลุมประเทศท่ีไดรับการยกเวนก
90 วัน  (ผ.90)  จํานวน  3 ประเทศ 
BRASIL  PERU  SOUTHKOREA 

ค. กลุมประเทศท่ีไดรับการยกเวนการตรวจลงตราและสามารถอยูใน
ราชอาณาจักรได 90 วัน (NON 90) แตจะตอง

ชการ จํานวน  2 ระเทศ 
A.  AUSTRIA LIECHTENSTEIN      ROMA
GENTINA LUXEMBURG      SINGAPORE 

B.  BEL M MALAYSI      SOUTH  AFRICA 
AZIL  MEXICO       SOUTH KOREA 
C.  CHILE  NEPAL       SWITZERLAN

H REPUBLIC     
SLOVAK REPUBLIC 

G.  GERMANY NEW ZEALANDS      TUN
H.  HUNGAR PERU       TURKEY

P
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ง. ตอ ารถขอรับการตรวจ
าอ าช ชอ าจักร ถอยูในราชอาณาจักร

ด 15 ว
CU DOR 

       ARM   MOLDOVA 
O 

       AN ID

N
AM S UAY 

 
POLAND 

 
 

      BU

ISTOPHER 
RDE EP. HS AN 

EN&THE    

     
NE 
AS REPUBLIC 

      CO          SLANDS 
IA 

      COST
D.  DOMINICANREP MALI  SWAZILAND 

กลุมประเทศท่ีจะ งไดรับการตรวจลงตราแตสาม
ลงตราไดที่ท ากาศยานนาน าติภายในรา าณ ไดและสามาร
ไ ัน  (TR.15)  จํานวน  97 ประเทศ 

A.  ALBANIA E.F A MAURITIUS 
ENIA ESTONIA

       ANDORRA ETHIOPIA MONAC
TIGUA &BRAB A  EQUATORIAL  

GUI  N.NAURU 
       AZERBAJA  G.GARON NIGER 

B.  BAH A GAMBIA  PARAG
      BELIZE  GUATEMALA PERU
      BHUTAN  GUINEA  
      BOLIVIA  GUINE BISS R.ROMANIA 
      BOTSWANA H.HAITI  RWANDA 

LGARIA HONDURAS RUSSIAN 
      BURKINA FASO HUNGARY S.SANMARINO 
      BURUNDI I.INDIA            SAOTOME&PRINCIPE 

C. COMEROON J.JAMAICA ST.CHER
     CAPE VE  R  K.KAZAK T SAINT LUCIA 
      CENTRAL AFRICAN     KIRIBAT SAINT INC
 CHAD  KYRGYZSTA GRENADINES 
 CHINA  LATVLA  SEYCHELLES 
      COLOMBI LESOTHO SIERRA LEO
      COMOROS LIECHTENSTEIN SLOV

TED IVOIRE LIBERIA        SOLOMON I
      CROATLA LITHUAN SOMALLA 

ARICA MALDIVES SURINAME 
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      DOMINICA MALTA  T W
U.UGANDA    TA IS UKRAINE 

. TAI AN  
JIK TAN 
Y    

   CITY 

    TURKMENISTAN   Z.ZAIRE 
    TUVALU  ZAMBIA  ZIMBAEWE 

 

จ. กล ี่ตองผานกา า วงกอน
เดิน ณาจักร  จํานวน  47 ประเทศ 

     

PERU 
    BOLI NA
    

S GI  BURKINAH  FASO
 GAM

A 

IBERIA  
 TANZANIA 
 TO

     TANZANLA URUGUA TOGO   
 UNBEKISTAN    TONGA  VATICAN
     TRINIDAD&TOBAGO  VENEZUELA 
 
 
 
 

 
ุมประเทศท รตรวจโรคตองหามต มกฎกระทร

ทางเขาราชอา
ANGOLA  GUINEA BISSAU            

P.PANAMA 
    BENIN  ETHIOPLA  

VLA F.FRENCH-GUIA  RWANDA 
BRAZIL  G.GABON           

ATOTOME&PRIN PS   
BIA  SENEGAL    BURUNDI GHANA

  SIERRALEONE                
CAMEROON GUINEA   SOMALIA 

    CENTRAL  AFRICAN   GUYAN
  SUDAN    CHAD   KENYA  
 SURINAM COLOMBLA  L

CONGO   MALI      
GO    COTED’IVOIRE   
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MAURITANIA UGANDA                ECUADOR 
 NIGER  VENEZUELA         EQUATORIAL GUIN 

ยกเวนการตรวจลงตราและสามารถอยูใน
ราชอาณาจักรได 30 ทนักการฑูต และ
หนังสือเดินทางราชก

INA MONGOLIA  
MYANMAR  LAOS 

VIETNAM    CAMBODIA  

าะตัวเอกอัครราชฑูตหรือหัวหนา
ณะผูแทนทางการฑูตรวมถึงภริยาและบุตรของบุคคลดังกลาว) อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
ได 30 วัน (NO
 

 
ุญาตเขา

ระเทศไทยไดโดยไมตองพิสูจนคุณสมบัติบางประการตามมาตรา 12 แหง 
พระราชบัญญัต
 

                                                          

NIGERIA  ZAIRE 
 

ฉ. กลุมประเทศท่ีไดรับการ
วัน (NON 30) แตจะตองใชหนังสือเดินทางประเภ
าร  จํานวน  5 ประเทศ 
CH   

   
 

(เฉพาะท่ีใชหนังสือเดินทางฑูต) 
 

ช. ตามคําส่ังสํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ 205 / 2540 ไดอนุญาตใหผูใช
หนังสือเดินทางฑูตนอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว (เฉพ
ค

N 30) โดยมิตองไดรับการตรวจลงตรา 

(3)  คุณสมบัติที่กําหนดสําหรับคนตางดาวท่ีมีสถานภาพพิเศษ
กฎหมายรับรองใหคนตางดาวบางประเภทรองขออน

ป
ิคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  เน่ืองจากมีสถานภาพพิเศษ  กลาวคือ12 

3.1.2  ความเปนบุคคลท่ีไมกอใหเกิดภาระทางเศรษฐกิจแกประเทศไทย 
ในการอนุญาตใหคนตางดาวเขาเมือง จะตองปรากฏวาคนตางดาวมีหนังสือ

เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง รวมทั้งตองมีเงินติดตัวภายใตเง่ือนไขตาม

 
12พันธุทิพย  กาญจนะ  และ จิตรา สายสุนทร. “การเขามาในประเทศไทยของคนตางดาว 

เพ่ือทํางาน : ขอสํารวจกฎหมาย  ปญหา  และทางเลือกนโยบาย”  รายงานผลการวิจัยนําเสนอในการสัมมนา

ระดับชาติ  ณ  โรงแรมสยามซิต้ี  26 – 28  พฤษภาคม 2540, หนา 26 - 27.  
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 ออกตามความในมาตรา 14 
แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดกําหนดจํานวนเงินใหคนตางดาวท่ีมีอายุ
ไมตํ่ากวาสิบส

รดาที่จะพึงจาย
เปนเงินตราได

อกสารบรรดาที่จะ
พึงจายเปนเงินต

รดาที่จะพึงจายเปนเงินตราได เปนมูลคาเทียบ
อัตราแลกเปล

บรรดาท่ีจะพึงจายเปนเงินตราไดเปนมูลคาเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยไมนอย
กวาสองหม่ืนบ

 

        

องป ตองมีติดตัวขณะเดินทางเขามาในราชอาณาจักรตามประเภทของการ
ตรวจลงตราในหนังสือเดินทางดังน้ี 

(1) ประเภทคนเดินทางผานราชอาณาจักร (transit visa) หรือบุคคลท่ีเดิน
ทางเขามาโดยไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ตองมีเงินหรือเอกสารบร

 เปนมูลคาเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยไมนอยกวาหน่ึงหมื่นบาท 
ในกรณีที่เขามาเปนครอบครัว ครอบครัวหนึ่งไมนอยกวาสองหม่ืนบาท 

(2) ประเภทนักทองเท่ียว (tourist visa) ตองมีเงินหรือเ
ราได เปนมูลคาเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยไมนอยกวาสองหมื่นบาท 

ในกรณีที่เขามาเปนครอบครัว ครอบครัวหนึ่งไมนอยกวาส่ีหม่ืนบาท 
(3) ประเภทการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง 

(visa on arrival) ตองมีเงินหรือเอกสารบร
ี่ยนเปนเงินไยไมนอยกวาหน่ึงหม่ืนบาท ในกรณีที่เขามาเปนครอบครัว 

ครอบครัวหนึ่งไมนอยกวาสองหม่ืนบาท 
(4) ประเภทคนอยูชั่วคราว (non-immigrant visa) ตองมีเงินหรือเอกสาร

าท  ในกรณีที่เขามาเปนครอบครัว ครอบครัวหนึ่งไมนอยกวาส่ีหม่ืนบาท 

3.1.3 ความเปนบุคคลท่ีไมกอใหเกิดภาระทางสาธารณสุขแกประเทศไทย 
มาตรา 12 (4) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดหาม  

มิใหคนตางดาวใดก็ตาม รองขออนุญาตเขาเมืองไทยหากปรากฏวา คนตางดาวนั้น
วิตกจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหน่ึง ตามท่ีกําหนดในกฎกระทวง นอกจากน้ัน มาตรา 
12 (5) แหง พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดหามมิใหคนตางดาวใดก็ตาม
รองขออนุญาตเขาเมืองไทย หากปรากฏวา คนตางดาวนั้นยังมิไดปลูกฝปองกันไข 
ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตามวิชาการแพทยเพ่ือปองกันโรค ติดตอ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทําการเชนวานั้น           
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จะเห็นวา เจตนารมณของกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองก็นาจะอยูที่ความหวาดกลัวการ
เส่ียงภัยตอโรคภัยและโรคติดตอท่ีอาจเขามาในประเทศพรอมกับคนตางดาวและเปน
อันตรายตอบุค

ังตอไปน้ีเปนโรคที่ทําใหคนตางดาวไมอาจรองขอ
อนุญาตเขาเมือ

ย 
ากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

(4) โรคยาเสพติดใหโทษ 

กาศกฎกระทรวงฉบับที่ 14 นี้  ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 

ชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 นี้ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง กลาวคือ  

                                                          

คลผูมีสัญชาติไทยประการหนึ่ง และความไมตองการที่จะแบกรับภาระ
เมื่อคนตางดาวนั้นเจ็บปวย 

ในปจจุบัน  โรคด
งไทยไดเลยกลาวคือ13   
(1) โรคเรื้อน 
(2) วัณโรคในระยะอันตรา
(3) โรคเทาชางในระยะท่ีปร

(5) โรคซิฟลิสในระยะท่ี  3 
 

อนึ่ง ในวันท่ี 17 กันยายน  พ.ศ. 2529 ไดมีการประกาศใหโรคเอดสเปน
โรคตองหามอันทําใหคนตางดาวซึ่งมีโรคดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร14 แตการหาม
ดังกลาวถูกยกเลิกไปแลวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 14  ลงวันท่ี  20  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2535 
ดังนั้น  เม่ือไดมีการประ

2535 จึงทําใหคนตางดาวซ่ึงเปนโรคเอดสอาจใชสิทธิรองขออนุญาต         
เขาเมืองไดอีกครั้ง 

ในการจะตองการตรวจวินิจฉัยโรครางกายหรือจิต  ตลอดจนการปฏิเสธ
เพ่ือปองกันโรคติดตอตามขอกําหนดของกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 (4) 
แหงพระรา

 
13 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 14 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ออกโดยอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา  12 (4)  และมาตรา  44 (2)  แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.  2522, 

ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109  ตอนที่ 20 ลงวันที่ 13 มีนาคม  พ.ศ.  2535, หนา  31. 
14 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2529 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  

5 มาตรา 12 (4)  และมาตรา  44 (2)  แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522, ในราชกิจจานุเบกษา        

เลม 109  ตอนที่ 20 ลงวันที่ 13 มีนาคม  พ.ศ. 2535, หนา 31. 
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แพทยซึ่งอธิบ

นานารัฐวา 
คนตางดาวที่ร         

ดย
ประมาท หรือ

ะเทศ  ทั้งนี้
อาจจะเพราะเห

ฏขอเท็จจริงวา บุคคลน้ันมีพฤติการณ
เปนที่นาเชื่อวา

ทย หากปรากฏขอเท็จจริงวา บุคคลน้ันมี
พฤติการณเปน

ดีกรมตํารวจแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 

 
3.1.4 ความไม เปนบุคคลที่มีพฤติการณอันอาจเปนภัยตอรัฐและ

สังคมไทย 
เปนแนวทางท่ียอมรับกันในกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของ
องขอเขาเมืองจะตองไมกอใหเกิดภัยตอสังคมในรูปแบบตาง ๆ อาทิ  

ตอวัฒนธรรมของชาติ  (national culture) หรือตอศีลธรรมอันดีของประชาชน (public 
order) หรือจะตองไมกอใหเกิดภัยตอความม่ันคงแหงรัฐ (national  security) 

มาตรา 12 (6) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดมิให 
คนตางดาวใดเขาเมืองไทย หากปรากฏขอเท็จจริงวา บุคคลน้ันเคยไดรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาของศาลไทย หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย หรือคําพิพากษาของศาล
ตางประเทศ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโ

ความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง เจตนารมณของกฎหมายนาจะอยูที่
ความไมตองการจะยอมรับใหคนตางดาวซ่ึงมีความประพฤติไมดีเขามาในปร

ตุที่เกรงวา  บุคคลดังกลาวจะมามีการกระทําท่ีเปนภัยตอประเทศไทย 
นอกจากนั้น  กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองยังมีบทบัญญัติที่กําหนดหาม 

คนตางดาวที่มีพฤติการณที่อาจเปนภัยตอรัฐและสังคมเขาเมืองไทย กลาวคือ 
ในพฤติการณแรก มาตรา 12 (7) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

กําหนดมิไดคนตางดาวใดเขาเมืองไทย หากปราก
 เปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความ

สงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือบุคคล
ซึ่งเจาหนาท่ีรัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

ในพฤติการณที่สอง มาตรา 12 (8)  แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522  กําหนดมิใหคนตางดาวใดเขาเมืองไ

ที่นาเชื่อถือวา เขามาเพื่อการคาประเวณี  การคาหญิงหรือเด็ก การคายา
เสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนท่ีขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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ในพฤติการณที่สาม มาตรา 12 (8) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522  กําหนดมิใหคนตางดาวเขาเมืองไทย   หากปรากฏขอเท็จจริงวา บุคคลน้ัน
ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ  หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัยใน
ราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาท่ีสงกลับ กลับออกไป
นอกราชอ า
ยกเวนใหเปนก

ยใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

ฎหมาย หรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศแตหากเปนความผิดลหุโทษ คือ
ความผิดที่จําคุ

าในประเทศไทย โดยรัฐมนตรีเห็นวา หากคนตางดาวผูนั้นเขามาใน
ประเทศไทย 

เปนคนตางดาวท่ีถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือ
ูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว เวนแตรัฐมนตรี 

วาการกระ าะราย 
 

าณาจักร โดยรัฐบาลไทยคาเสียคาใชจาย ทั้งน้ี เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณ
รณีพิเศษเฉพาะราย 

 
3.2  การปฏิเสธมิใหคนตางดาวเขาเมือง กระทําไดภา

(1) คนตางดาวที่ไมมีหนังสือเดินทาง (passport) หรือเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณ หรือมีหนังสือเดินทางแตยังมิไดรับการตรวจ
ลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 

(2) คนตางดาวผูนั้นเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือ
คําส่ังท่ีชอบดวยก

กไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือเปนความผิดอันเกิด
จากการกระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวงก็อาจเขามาใน
ประเทศไทยได 

(3) คนตางดาวท่ีตองอาศัยคําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
วาไมอนุญาตใหเขาม

และอาจมีผลเปนการบอนทําลายหรือเปนภยันตรายตอความสงบเรียบรอย 
วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดีหรือความผาสุขของประชาชนตามมาตรา 16 พระราชบัญญติั 
เขาเมือง พ.ศ. 2522 

เปนท่ีนาสังเกตวา “อํานาจส่ังไมอนุญาต” นี้เปนอํานาจโดยแทของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทย หาไดเกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิจารณา
คนเขาเมืองหรือสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองไม 

(4) 
ถ

ทรวงมหาดไทยไดยกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพ
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าณาจักร 

 

นราชอาณาจักรนั้น ไดปรากฏพฤติการณอยางใดอยางหน่ึงท่ี        
ไมสมควรใหอ

รอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายระบุวา “หากมี
พฤติการณที่ส

า

เชน ชาวบังคลาเทศท่ีเดินทางเขามาแลวหลบอยูบริเวณ 
ตามชายแดนภ        

ะกอเหตุราย 
ไดเกิดอันตราย

ีโอลามกเพื่อ
ออกเผยแพร มีพฤติการณรักรวมเพศ มีรายชื่อเปนบุคคลในกลุมกอการราย 

ค. มีพฤติการณที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี เชน มีพฤติการณ
นาเชื่อวาเขามาคาประเวณี   คาหญิง  หรือเด็ก  หรือคายาเสพยติด  เปนตน 

อํานาจในการเพิกถอนสิทธิการอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาว            
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เปนอํานาจของอธิบดีกรมตํารวจ 

3.3  การเพิกถอนสิทธิการอยูในราชอ

3.3.1 การเพิกถอนสิทธิการอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวท่ีไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

การเพิกถอนสิทธิการอยูในราชอาณาจักร  หมายถึง กรณีที่คนตางดาว
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และขณะท่ีคน    
ตางดาวยังมีสิทธิอยูใ

ยูในราชอาณาจักร เจาพนักงานผูมีอํานาจจะตองทําการเพิกถอนสิทธิการ
อยูในราชอาณาจักรองคนตางดาวกอนแลวจึงดําเนินการข้ันตอนผลักดันสงตัวออก      
นอกราชอาณาจักรไป 

เหตุเพิกถอนสิทธิกา
มควรเพิกถอนสิทธิการอยูในราชอาณาจักร” เปนคําจํากัดความท่ี

ครอบคลุม เปนการใหอํานาจของเจ พนักงานในการใชดุลพินิจอยางกวางขวาง โดยสรุป
แลวมีพฤติการณที่ถูกเพิกถอนดังน้ี 

ก. มีพฤติการณที่นาเชื่อวาเขามากระทําผิดอาญาแตไมมีพยานหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะจับกุมดําเนินคดี 

าคใตของประเทศไทยเพื่อหาลูทางเดินทางไปทํางานท่ีประเทศท่ีสาม  
คนตางดาวที่มีพฤติการณที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือคนตางดาวในการปลอมเอกสาร               
การเดินทางไปประเทศท่ีสาม 

ข. มีพฤติการณที่นาเชื่อวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคมหรือจ
ตอความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหง

ราชอาณาจักร ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี เชน ถายทําวีด
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หรือคณะกรรม

ูในราชอาณาจักรของคนตางดาว ซึ่งเขามา
ีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร มีเหตุเพิกถอนตามกฎหมายดังน้ี 17 

ดภัยของประชาชน หรือ
ความม่ันคงแหงราชอ

อ่ืนที่ขัดตอความสงบ

 พ.ศ. 252218 

ลานบาท 
ไมแสดงฐานะการเง

จําคุกตามคําพิพากษาของศาลไทยหรือ
คําสั่งที่ชอบดวยกฎห ประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับ

                                                          

การพิจารณาคนเขาเมือง15 ตอมาอธิบดีกรมตํารวจไดมีคําส่ังมอบหมาย
อํานาจใหผูบัญชาการ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนผูมีอํานาจส่ังเพิกถอนสิทธิการอยู
ในราชอาณาจักรของคนตางดาวได16   
 

3.3.2 การเพิกถอนสิทธิการอย
ม

(ก) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อถือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือ
จะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข หรือความปลอ

าณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศไดออกหมายจับ 
(ข) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเขามาเพ่ือการคาประเวณี การคาหญิง

หรือเด็ก การคายาเสพยติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพ่ือประกอบกิจการ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน 
(ค) เปนบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมอนุญาตให

เขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง
(ง) คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร เนื่องจาก 

นําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวาสิบ
ินตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เปนเวลาไมนอยกวาสองป

แตไมเกินหาป ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(จ) เปนผูมีลักษณะตองหามดังนี้ 

(1) เปนผูเคยไดรับโทษ
มายหรือคําพิพากษาของศาลตาง

 
15 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  มาตรา 36 วรรคหน่ึง. 
16 กรมตํารวจ, “คําส่ังกรมตํารวจท่ี 707/2540  เร่ือง การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ. 2522“, 27 มิถุนายน 2540. 
17 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  มาตรา 53. 
18 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 16 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีพฤติการณซึ่งรัฐมนตรี

เห็นวาเพื่อประโยชนแกประเทศ หรือเพื่อความสงบเรียบรอยวัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของ

ประชาชน ไมสมควรอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักรได” 
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ความผิดลหุโทษ หรือค

ไมสมประกอบหรอืมีโรคอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
แตหามมิใหใชบังคับแกค

 
ชวยเหลือ หรือ

ใหความสะดวกแกคนตา

รใด ๆ เพื่อใหคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝน
พระราชบัญญัติคนเขาเมือ

อเรื่องไปยังคณะกรรมการเห็นวา
ควรเพิกถอนการอนุญาต

.  การดําเนินคดีอาญาคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

อมมีความผิดตาม
ระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และถูกดําเนินคดีอาญาซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 

                                                          

วามผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไว
ในกฎกระทรวง 

(2) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการ
หรือจิตฟนเฟอน 

นตางดาวผูเปน บิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคล       
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรและมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได 

(3) เปนผูไดรับโทษในความผิดฐานนําหรือพาคนตางดาว        
เขามาในราชอาณาจักร หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการอุปการะ

งดาวใหเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. 252219 

(4)  เปนผูไดรับโทษในความผิดฐานใหที่พักอาศัย ซอนเรน 
หรือชวยดวยประกา

ง เพ่ือใหพนการจับกุม20  
การเพิกถอนสิทธิการอยูในราชอาณาจักร ของคนตางดาวที่มี

ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ใหอธิบดีกรมตํารวจเสน
ใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี        

เพ่ือส่ังเพิกถอนการอนุญาตตอไป21 
 
 
 
 
4
 

คนตางดาวซ่ึงลักลอบเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ย
พ

 
19 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63. 
20 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 53. 
21 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 53. 
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และปรับไ

ูตองหาเสร็จส้ิน และจะตองนําตัวผูตองหาพรอมสํานวน
การสอบส

กาํหนดเวลาดังกลาว พนักงานสอบสวนจะตอง นํา
ัวไปย

 
ี

มีการ
สืบพยานซ

                                                          

มเกิน 2 หม่ืนบาท โดยพนักงานสอบสวนมีอํานาจในการควบคุมตัวภายใน
ระยะเวลา  48 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีถูกนําตัวมายังสถานีตํารวจ 
 โดยผูตองหาท่ีเปนคนตางดาวจะถูกดําเนินการสอบสวน โดยผานลามแปลในชั้น
สอบสวน หากปรากฏวา22 

กรณีที่หน่ึง ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวน
ก็จะตองรีบสอบสวนปากคําของผ

วนไปสงยังอัยการเพ่ือฟองผูตองหาตอศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง (ภายใน
เวลาราชการ)  โดยพนักงานสอบสวนไมจําเปนที่จะตองทําการสอบสวนโดยละเอียด
เหมือนกับกรณีที่สอง เพียงแตทําการสอบสวนปากคําของผูตองหาเอกสารบางอยาง
ประกอบก็สามารถฟองตอศาลได 
 กรณีที่สอง ผูตองหาใหการปฏิเสธตลอดขอหาหรือในกรณีที่เกิดความจําเปนไม
สามารถฟองผูตองหาตอศาลใหทัน
ต ื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอผลัดฟองและฝากขังตอศาลไดไมเกิน  5  ครั้ง ครั้งละไม
เกิน 6 วัน รวมเปนระยะเวลา 30 วัน สําหรับในกรณีที่ผูตองหาคนตางดาวที่แสดง
หนังสือเดินทางหรือหลกัฐานอ่ืนใดที่ใชแทนหนังสือเดินทาง พนักงานสอบสวนก็จะตอง
สงหลักฐานดังกลาวไปยงัหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําการตรวจสอบใหปรากฏรายละเอียด
ที่แนชัด โดยพนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนปากคําของผูตองหา ผูกลาวหา
และพยานที่เกี่ยวของอยางละเอียด เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมเอกสารและพยาน
หลักฐานท้ังหมดเสร็จสิ้นแลว ก็จะสรุปสํานวนโดยมีความเห็นในทางคดและนําตัว
ผูตองหาคนตางดาวพรอมสํานวนสอบสวนนําสงมอบใหพนักงานเพ่ือฟองตอศาล 

ในการพิจารณาคดีในศาล หากจําเลยรับสารภาพตอศาลก็จะไมมีการสืบพยาน 
ศาลจะพิพากษาลงโทษตามกฎหมายตอไป แตหากจําเลยใหการปฏิเสธก็จะตอง

ึ่งจะตองใชระยะเวลาพอสมควรกวาศาลจะพิพากษาลงโทษในกรณีหนึ่งกรณีใด 
ดังน้ี 

 
22 รอยตํารวจโท เจษฎา  ทาโพธิ์. “ปจจัยที่มีผลกระทบตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ

เก่ียวกับคดีผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย”  วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2542, หนา 58. 
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4.1 กรณีลงโทษจําคุก ศาลจะสงตัวไปคุมขังยังเรือนจําท่ีศาลต้ังอยู ซึ่งกรณีนี้
คนตางดาวจะถูกปฏิบัติเชนเดียวกับคนไทยท่ีกระทําความผิดจนกวาจะพนโทษ 

สงกลับ
ออกนอกรา

อกราชอาณาจักร  กรณีนี้หลังจากที่ศาลพิพากษาเสร็จส้ินแลว  ก็

พนโทษแลว ตามระเบียบเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบใน
การขอรับต

อยูในประเทศไทยและไดรับใบสําคัญคนตางดาว  เชน คนจีน เปนตน 

4.2 กรณีลงโทษจําคุก แตโทษจําคุกใหรอลงอาญาไวภายในกําหนดและให
เสียคาปรับ ถาคนตางดาวมีเงินเสียคาปรับก็จะชําระคาปรับและควบคุมตัวเพ่ือรอ

ชอาณาจักร  แตถาคนตางดาวไมมีเงินเสียคาปรับศาลก็จะสั่งใหกักขังแทนคาปรบั 
ในอัตราวันละ 200 บาท 
 4.3 กรณีลงโทษจําคุก แตโทษจําคุกใหรอการลงอาญาไวภายในกําหนดและให
สงตัวคนตางดาวออกไปน
จะดําเนินการสงตัวคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมตองมีการกักขังหรือ
เสียคาปรับ 

การพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดของศาลไมวาจะเปนกรณีขางตนใดก็ตามหลังจาก
ที่คนตางดาว

ัวคนตางดาวเพ่ือสงไปยังหนวยงานของตํารวจตรวจคนเขาเมือง เพ่ือดําเนินการ
สงตัวกลับออกนอกราชอาณาจักรหรือทําการเนรเทศตอไป  สําหรับในกรุงเทพนําสง
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สวนในตางจังหวัดก็นําสงหนวยงานของตํารวจตรวจคนเขาเมือง
ที่อยูใกลที่สดุเพ่ือ “รอการเนรเทศ” หรือ “รอการสงตัวกลับ” ซึ่งมีความแตกตางกันไป 
กลาวคือ 
 “รอการเนรเทศ” จะใชกับคนตางดาวที่มีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทยคือคนตางดาวที่
ไดรับอนุญาตให
หรือการไดอยูของคนตางดาวตามท่ีกฎหมายวาดวยสัญชาติกําหนดไว  สวนคนตางดาวที่
ถือหนังสือเดินทาง หรือคนตางดาวท่ีไดรับบัตรประจําตัวผูพลัดถิ่นใหพักอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพ่ือรอการสงกลับ เชน ชาวพมา กระเหรี่ยง ไทยใหญ  
เปนตน พวกนี้ก็ไมถือวาเปนคนตางดาวท่ีมีถิ่นที่อยู การท่ีคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูและ
จะเขาขายการเนรเทศน้ันจะตองกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499 
ที่กําหนดลักษณะความผิดและพฤติการณที่จะเขาขายการถูกเนรเทศเทานั้น  ในทางปฏิบัติ
พนักงานสอบสวนจะตองทําสํานวนการสอบสวนในคดีที่คนตางดาวท่ีมีถิ่นท่ีอยูใน
ประเทศไทยไดกระทําความผิดในฐานความผิดน้ัน ๆ ขณะเดียวกันก็จะตองทําสํานวนการ
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สอบสวนคดีเนรเทศคนตางดาวผูนั้นดวย  และจะตองปฏิบัติตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับ
คดีเลมที่  2 ลักษณะท่ี 19 เรื่องการเนรเทศ 

สวน “รอการสงตัวกลับ” หมายถึง คนตางดาวที่ไมไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู
ในประเทศ

ูลักลอ
 แ

      

ไทย เชน ผูที่ถือหนังสือเดินทางเขามา ผูที่มีบัตรประจําตัวผูพลัดถิ่น ผูที่ไดรับ
อนุญาตใหผานแดนเขามาชั่วคราว ตามชองทางเขา – ออก ของดานตรวจคนเขาเมือง
หรือคนตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  เปนตน  เมื่อคนตางดาวพวกน้ีกระทํา
ความผิดไมวาฐานความผิดใดก็ตาม เจาหนาท่ีตํารวจสามารถที่จะดําเนินคดีตามกฎหมาย
โดยพนักงานสอบสวนสามารถทําสํานวนสอบสวนเฉพาะคดีที่คนตางดาวผูนั้นกระทํา
ความผิดเพียงสํานวนเดียว  สวนสํานวนการเนรเทศไมจําเปนท่ีจะตองทํา  เพราะไมเขา
หลักเกณฑการเนรเทศ ภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว เจาหนาที่ตํารวจ
สามารถนําตัวสงหนวยงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองที่อยูใกลเคียงเพ่ือดําเนินการสงตัวกลบั
ไดทันที  โดยสวนใหญคนตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจึงจะตองดําเนินการ
สงตัวกลับแทนการเนรเทศ ซึ่งคนท่ัวไปยงัมักเขาใจสับสันเกี่ยวกบัหมายความของท้ังสองคํานี้ 
 สําหรับผลกระทบท่ีเกิดจากแนวคําพิพากษาของศาลในตางจังหวัด  เกี่ยวกับคดี
ผ บเขาเมืองโดยผิดกฎหมายน้ันพบวา เมื่อศาลมีคําพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดให
จําคุกและสงตัวไปกุมขังไวที่เรือนจําจังหวัด ตเน่ืองจากจํานวนผูตองขังคนตางดาว
มีจํานวนมากจนทางเรือนจําจังหวัดไมสามารถควบคุมดูแลได อันมีขอจํากัดเกี่ยวกับ สถานท่ี 
งบประมาณ คาอาหาร และเจาหนาท่ีราชทัณฑไมเพียงพอ  จึงไดสงตัวคนตางดาวไปฝาก
กุมขังไวที่เรือนจําจังหวัด เมื่อคนตางดาวพวกน้ีพนโทษ พนักงานสอบสวนจะตองเดินทาง
ไปขอรับตัวคนตางดาวท่ีเรือนจําจังหวัด เพ่ือนําสงตํารวจตรวจคนเขาเมือง ซึ่งเปนการ
สรางปญหาใหกับเจาหนาท่ีราชฑัณฑและพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ตอมาศาลจังหวัด
ไดเปลี่ยนแปลงแนวคําพิพากษาใหเสียคาปรับ แตคนตางดาวก็ไมมีเงินชําระคาปรับ ศาล
จึงส่ังใหกักขังคนตางดาวแทนคาปรับ ปญหาที่เกิดข้ึนจึงยังไมไดรับการแกไขอยูนั้นเอง 
จนกระท่ังปจจุบันนี้ ศาลจังหวัดมีแนวคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตโทษจําใหรอ  
ลงอาญาไว 2 ป และใหสงตัวออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่งถานับจากระยะเวลาต้ังแตที่
คนตางดาวถูกจับกุมตัว จนกระทั่งฟองตอศาลและศาลพิพากษาลงโทษแลว คนตางดาว
ถูกควบคุมตัวเปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากน้ันก็จะตองถูกสงตัวออกไปนอก
ราชอาณาจักร จึงทําใหคนตางดาวไมเกรงกลัวตอบทลงโทษของกฎหมายไทย กฎหมาย
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ถึงไมมีผลตอคนตางดาว  จํานวนคนตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจึงเพ่ิมจํานวน
มากข้ึนทุกวัน23 
 
5.  การผอนผันใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร 

างดาวอาจไดรับการผอนผันใหเขามาในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปน

การไดรบัผอนผันใหเขามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีดังที่ไดศกึษา
มาแลว กร

ืองที่ 110/2546 

คําส่ังดังกลาวไดพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวไดอยูตอในราชอาณาจักร
นการ

ผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522 

6.1 พนักงานเจาหนาที่ ไดแก เจาหนาที่สังกัดสํานักงานตํารวจตรวจคน
เขาเมืองซ

ตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
างด าวให เข ามาในประเทศไทย                

โดยรัฐมนตรีฯ เห็นวา หากคนตางดาวผูนั้นเขามาในประเทศไทยและอาจมีผลเปน         

                                                          

  
คนต
ี้ 
5.1 
ณีที่เปนคนตางดาวสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชาที่หลบหนีเขามาโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายเพื่อมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีกําหนด 
 5.2 การไดรับการผอนผันตามคําส่ังสํานักงานตรวจคนเขาเม
เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราว  
 ทั้งน้ี ใน
เป ชั่วคราวเพ่ือทําธุรกิจ และเพ่ือใหหรือรับความอุปการะจากคนสัญชาติไทย หรือ
ผูที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 
 
 6.  
 

ึ ่งมีอํานาจในการจับกุม  ควบคุมตัว  สอบสวนและการสงตัวออกไป
นอกราชอาณาจักร 

6.2 รัฐมน
มี อํ านาจออกคําสั่ งไมอนุญาตคนต

 
23 รอยโทเจษฎา ทาโพธิ์.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  61. 
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การบอนท

งชาติที่ควบคุมการบังคับบัญชาสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

งกับ
การเขาเมือ ิจารณาอุทธรณคําส่ังเจาหนาท่ีของ        
คนตางดาว

ลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ 
 (2) กรมแรงงาน อธิบดี

ความม่ันคงแหงชาติ 

ามมาตรา 36 

) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา  41 
วรรคหนึ่ง

จักร  เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเงื่อนไขอื่นตามมาตรา  41 
วรรคสอง 

าจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่ 

ําลายหรือเปนภยันตรายตอความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี
หรือความผาสุขของประชาชนตามมาตรา 16  ดังจะเห็นไดจากการออกคําสั่งมิใหผูนํา
องคกรเอกชนของตางประเทศที่จะมาจัดการประทวงผูนําสหรัฐอเมริกาในคราวประชุม 
APEC เขาประเทศไทย 

6.3 ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของสํานักงานตํารวจแห

6.4  คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
เปนคณะกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาออกระเบียบและคําส่ังท่ีเกี่ยวขอ
งของการเขาเมืองของคนตางดาวและพ
 
ทั้งน้ี  คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองประกอบดวย  

 (1) ป
 ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี

กรมอัยการ เลขาธิการคณะสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภา
ผูอํานวยการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการ 
 (3) ผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง  มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี   
 (1) เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร เปนการชั่วคราว ต
วรรคหนึ่ง   

(2) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา  36 วรรคสอง   
(3
   
(4) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซ่ึงขอเขามามีถิ่นท่ีอยู

ในราชอาณา

(5) กําหนดหลักเกณฑการขอมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามา
ในราชอาณ
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(6) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา  43 
วรรคหนึ่ง  และกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาว  ดังกลาว
ตามมาตรา

อาณาจักร และอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให
คนตางดา

ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร มถีิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจ

ความเห็นแกรัฐบาลในการวางระเบียบ
เกี่ยวกับปฏ
มั่นคงของ

 

 43 วรรคสอง 
(7) อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราว มีถิ่นท่ีอยูในราช
วซ่ึงไดยื่นคําขอเพ่ิมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  อยูในราชอาณาจักรตอไป

พลางกอนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
(8)  สั่งระงับการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 47 วรรคสาม 
(9) อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงเคยเขามามี
ักรตอไปตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง 
(10) พิจารณาการเพิกถอนการอนญุาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 53 
(11) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา  และ
ิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานหรือพนักงานอ่ืน เพ่ือรักษาความ
ชาติ  หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญติันี้ 
(12) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคนเขาเมืองตามท่ีคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีมอบหมาย  
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บทท่ี  3 
 

การทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย 
  

ในบทที่ 3 จะเปนการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมประกอบอาชีพ
ของคนตางดาว ไดแก พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  พระราชบัญญัติ
ตรวจคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 การผอนผันใหคนตางดาวท่ีเขาเมืองมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย
สามารถทํางานในประเทศไทยโดยเหตุมนุษยธรรม  
 
1.  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของคนตางดาว 

 
ประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายเพ่ือควบคุมการทํางานของคนตางดาวหลาย

ฉบับ ทั้งน้ี รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการผอนผันการใชแรงงานของ
คนตางดาวที่เขาเมืองมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับตอไป 
 

1.1 พระราชบัญญัติ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
รัฐทุกรัฐยอมมีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมการทํางาน

ของคนตางดาว เพ่ือมิใหเกิดการแยงงานกับพลเมืองของรัฐ นอกจากน้ียังรวมไปถึง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและมนุษยธรรมประกอบดวย สําหรับประเทศไทยก็มี
มาตรการในการควบคุมการทํางานของคนตางดาว ไดแก พระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว ไดแก พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนตน ซึ่งจะกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับงาน 
คนตางดาวทําไมได 

ทั้งน้ี มาตรา 6 แหง พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 กําหนดให
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่ีจะออกพระราชกฤษฎีกา
เพ่ือกําหนดหามคนตางดาวทํางานในหองท่ีใดก็ได และการหามน้ันอาจจะมีเง่ือนไขอยางใด
เพียงใดก็ไดในปจจุบัน  โดยอาศัย 6 นี้ จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดงาน
ในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 
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ภายใตมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาน้ี ไดมีการกําหนดหามคนตางดาว
ทํางาน 39 อยาง  เพ่ือการคาหรือหารายไดโดยเด็ดขาด  ในทุกทองท่ีในราชอาณาจักร  
ในการวิเคราะหงานตองหามท้ังหมดในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาน้ี พบวา งานตองหาม
สําหรับคนตางดาวในกฎหมายนี้ มีอยูดวย 3 ลักษณะ กลาวคือ 

 
(ก) งานไรฝมือ 
ในประการแรก งานตองหามสําหรับคนตางดาวภายใตพระราชกฤษฎีกา

กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522  ก็คือ งานไรฝมือ อันไดแก 
งานกรรมกร รวมถึงงานกสิกรรม หรืองานเลี้ยงสัตว หรืองานปาไม หรืองานประมง         
ซึ่งท่ีใชความชํานาญงานเฉพาะสาขา อีกทั้งงานท่ีเกี่ยวกับการขายสินคาท่ีไมตองใชความรู
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อันไดแก งานขายของหนาราน งานขายทอดตลาด งานเรขายสินคา 

ในปจจุบัน มีการถกเถียงกันมากวา สมควรที่จะกําหนดใหงานดังกลาว 
เปนงานตองหามสําหรับคนตางดาวอยูอีกหรือไม ทั้งน้ี เพราะเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ไรฝมือในประเทศไทย 

แตอยางไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาน้ีก็ยังกําหนดขอยกเวนในงานไรฝมือ
บางประเภทท่ีอาจอนุญาตใหคนตางดาวทํา อันไดแก งานควบคุมดูแลฟารม และ
งานกรรมการในเรือประมง เฉพาะการประมงทางทะเล  จะเห็นวา ขอกฎหมายขางตนนี้
กอใหเกิดปญหาที่จะตองตีความ เนื่องจากมาตรา 12 (3) แหง พ.ร.บ. คนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 หามมิใหอนุญาตใหคนตางดาว “เขามาเพ่ือมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามา
เพ่ือรับจางทํางานดวยกําลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ” 
ในกรณีนี้ จะเห็นวา เกิดมีความไมประสานงานกันระหวางกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
และกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว แตอยางไรก็ตาม การแปลความบทบัญญติั
ทั้งสองนี้ใหมีผลคูขนานกัน ยอมเปนไปได กลาวคือ ในขณะท่ีกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ไมอนุญาตใหคนตางดาวท่ีตองการมาทํางานควบคูดูแลฟารม หรือเปนกรรมการในเรือประมง
ทะเล แตหากคนตางดาวน้ันเขาเมืองมาโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมืองและจําเปนตองยอมรับใหบุคคลดังกลาวทํางาน  กฎหมายวาดวยการทํางานของ
คนตางดาวก็ใหอํานาจแกกรรมการจัดงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่ีจะ
ออกใบอนุญาตใหทํางานได แตอยางไรก็ตาม คนตางดาวท่ีมีใบอนุญาตทํางานควบคุม 
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ดูแลฟารม หรือเปนกรรมกรในเรือประมงทะเลดังกลาวก็ไมอาจมีสถานภาพเปนบุคคลที่
เขาเมืองในลักษณะท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 
(ข) งานกึ่งไรฝมือ 
ในประการท่ีสอง งานตองหามสําหรับคนตางดาวภายใตพระราชกฤษฎีกา

กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 ก็คือ งานก่ึงไรฝมือ           
อันไดแก งานกออิฐ งานชางไม หรืองานกอสรางอ่ืน งานขับข่ียานยนต หรืองานขับข่ี
ยานพาหนะ ที่ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องกล  งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 
งานเรียงตัวพิมพอักษรไทยดวยมือ งานสาวและบิดเกลียวไหมดวยมือ งานมวนบุหรี่ดวยมือ 

ขอใหสังเกตวา งานที่กลาวมาเปนงานท่ีตองใชกําลังกายประกอบกับ วิชา
ความรูหรือการฝกทางวิชาการ” ในระดับที่ไมสูงนัก กลาวคือ ใชเวลาเรียนรูไมมากนัก
และไมนานนัก แตสาระสําคัญของงานอยูที่กําลังกายมากกวาท่ีกําลังสมอง และขอให
สังเกตในอีกประการหน่ึงวา อาชีพดังกลาวเปนอาชีพท่ีผูรางกฎหมายตระหนักวา เปนงาน
ที่คนไทยทําไดและทําอยูมาก1 

 
(ค) งานมีฝมอืท่ีคนไทยมีความสามารถท่ีจะทําได 
ในประการท่ีสาม งานตองหามสําหรับคนตางดาวภายใตพระราชกฤษฎีกา

กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 ก็คือ งานฝมือท่ีคนไทย
มีความสามารถที่จะทําได   อันไดแก 

(ค.1) งานหัตถกรรมท่ีเกีย่วกับไมและพืช อันไดแก งานแกะสลักไม 
งานทอเสื่อหรืองานทําเครื่องใชดวย กก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไมไผ งานทํากระดาษสา
ดวยมือ  งานทําเครื่องถม 

(ค.2) งานหัตถกรรมท่ีเกี่ยวกับโลหะ อันไดแก งานทําเครื่องเขิน 
งานทําเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก งานทําเครื่องลงเงิน งานทําบาตร งานทํามีด 

                                                           
1 ในปจจุบัน เปนที่ถกเถียงกันมากวา งานกอสราง งานขนสง ไดกลายเปนอาชีพท่ีคนไทยไมคอยทํา 

และเกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 
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(ค.3) งานหัตถกรรมท่ีเกีย่วกับผาและเครื่องนุงหม อันไดแก งานทอผา
ดวยมือ งานทําท่ีนอนหรือ ผาหม นวม งานทําผลิตภัณฑจากผาไหมดวยมือ งานทํารม 
กระดาษหรือผา งานทํารองเทา งานทําหมวก งานประดิษฐเครื่องแตงกาย 

(ค.4) งานหัตถกรรมเกี่ยวกับดิน อันไดแก งานปนหรือทําเครื่องปนดินเผา 
(ค.5) งานหัตถกรรมท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม อันไดแกงานทําเครื่อง

ดนตรีไทย งานทําตุกตาไทย งานทําพระพุทธรูป 
(ค.6) งานบริการท่ีตองมีวิชาชีพพิเศษแตมิใชวิชาชีพที่รัฐควบคุม อันไดแก 

งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย งานนายหนาหรืองานตัวแทน งานเสมียน
พนักงานหรืองานเลขานุการ 

(ค.7) งานบริการท่ีตองมีวิชาชีพพิเศษและเปนวิชาชีพท่ีรัฐควบคุม 
อันไดแก งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและ
คํานวณ จัดระบบวิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการ กอสรางหรือใหคําแนะนํางาน
ในวิชาชีพสถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อํานวยการ
กอสรางหรือใหคําแนะนํา งานมัคคุเทศก หรืองานจัดนําเที่ยว งานควบคุม ตรวจสอบ
หรือใหบริการทางบัญชี  งานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี 

ขอใหสังเกตวา งานประเภทท่ีสามของบัญชีทายพระราชกฤษฎีกา
กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 ลวนแตเปนงานท่ีตอง
ใชกําลังปญญาเปนหลักในการทํางาน ผูทํางานจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญที่ตอง
เรียนรูและฝกฝนอยางจริงจังจึงจะทําได 

จากขอกฎหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา นอกจากกฎหมายไทยหลักใน
เรื่องการเขาเมืองกําหนดหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจอนุญาตคํารองขอคนตาง
ดาวเพื่อเขามาทํางานไรฝมือแลว   กฎหมายนี้ยังกําหนดหามคนตางดาวรองขอ
อนุญาตเขาเมืองเพื่อทํางานแบบกึ่งฝมือและมีฝมือทั้ง 3 ประเภทดังปรากฏในบัญชีทาย
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522           
อีกดวย 

สําหรับ งานท่ีไมตองหามในคํารองขออนุญาตเขาเมืองเพื่อทําใน
ประเทศไทยของคนตางดาวจะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 12 (3) แหง พ.ร.บ.
คนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้  กลาวคือ 
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(1)  งานมีฝมือ 
“งานมีฝมือ” ในความหมายของมาตรา 12  (3)  แหง พ.ร.บ. คนเขาเมือง 

พ.ศ. 2522  ก็คือ งานที่มีลักษณะ 3 ประการอยางใดอยางหนึ่ง นั่นคือ 
(ก) เปนงานที่ไมมีลักษณะของงานกรรมกร  
(ข) เปนงานที่ไมมีสาระสําคัญอยูที่การใชกําลังกาย 
(ค) เปนงานที่อาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ 

(2) งานไมตองหามภายใตพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพท่ีหามคนตางดาว  พ.ศ. 2522 

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคน
ตางดาวทํา พ.ศ. 2522 หามมิใหคนตางดาวทํางาน 39 ประเภทตามท่ีระบุไวในบัญชีทาย
พระราชกฤษฎีกาฯ ดังนั้น คนตางดาวท่ีประสงคจะเขาทํางานใดงานหน่ึงใน 39 งาน
ดังกลาวจึงไมไดรับการรับรองใหมีสิทธิ์ที่จะรองขออนุญาตเขามาทํางานในประเทศไทย 

(3) ระยะเวลาที่อาจอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในประเทศไทย
เพ่ือทํางาน 

เม่ือคนตางดาวมีคุณสมบัติที่จะรองขออนุญาตเขาเมืองไทยไดตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองครบทุกประการ  คนตางดาวนั้นก็จะมีสถานภาพเปนผูทรง
สิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองท่ีจะรองขอเขาเมือง พนักงานเจาหนาที่ยอมมีอํานาจ
หนาที่จะรับคํารองขอดังกลาวอยางปฏิเสธมิได  แตการจะอนุญาตนั้นหรือไมนั้น  
เปนอํานาจดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมตํารวจหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีมอบหมายท่ีจะ
อนุญาตตามคําขอของคนตางดาว  การอนุญาตดังกลาวจะมีเงื่อนไขใด ๆ แตระยะเวลา         
ที่อาจอนุญาตใหคนตางดาวเขามาน้ัน  ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคที่รองขอเขามากระทําการ 
ซึ่งจะมีวัตถุประสงคเทาที่ มาตรา 34 แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 รับรองให
คนตางดาวเขามาทํางานได  เพียง 11 ประการ   ดังตอไปนี้ 

(1)  การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล 
(2) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 
(3) การเลนกีฬา 
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(4) ธุรกิจ 
(5) การลงทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง  ทบวง  กรม 

ที่เกี่ยวของ 
(6) การลงทุนหรือการอ่ืนที่เกี่ยวของกับการลงทุนภายในบังคับ

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
(7) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะท่ีเขามายังทา 

สถานี หรือทองถิ่นในราชอาณาจักร 
(8) การปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน 
(9) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง 

กรม ที่เกี่ยวของ 
(10) การคนควาวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถานบันการคนควา

หรือสถาบันการศึกษา ในราชอาณาจักร 
(11) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 

กําหนดไววาเมื่ออธิบดีหรือเจาพนักงาน ซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอแลวใหออก
ใบอนุญาตใหโดยไมชักชา 

เม่ืออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอแลวให
ออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา 

จะเห็นไดวา วรรคสองของมาตรา 10 นั้น เปนหนาที่ของอธิบดีหรือ
เจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายตองออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชาภายหลังจากท่ีได
พิจารณาคําขอแลว แตเม่ือพิจารณาระเบียบของกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาคําขออนุญาตทํางานของคนตางดาวจะเห็นไดวา ระเบียบของกรมไดกําหนดวา 
"เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรือ มาตรา 10 
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 เปนไปโดยรอบคอบ เปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย สมควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว กรมการจัดหางานจึงกําหนดระเบียบดังตอไปนี้" 

จากการพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 10 วรรคสอง ประกอบกับระเบียบ
ของกรมการจัดหางาน ทําใหเกิดความสงสัยวา บุคคลท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 
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กรมการจัดหางานจะตองทําการพิจารณาที่จะใหใบอนุญาตอีกหรือไม หรือจะใหใบอนุญาต
โดยอัตโนมัติ นักวิจัยเห็นวา กรณีของคนตางดาวท่ีเขาเกณฑตามมาตรา 10 จะตองอาน
ขอ 11 ของเรียบกรมการจัดหางานประกอบในสวนที่เกี่ยวกบัเรื่องของความม่ันคงของชาติ 
กลาวคือ ตองมีการตรวจสอบประวัติไปยังสํานักงานขาวกรองของชาติ เมื่อตรวจสอบ
ประวัติแลว ไมมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจจะตองออก
ใบอนุญาตทํางานโดยไมชักชา นั่นหมายความวา ถาบุคคลตางดาวเขาขายของมาตรา 10 
คือบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเจาหนาที่ไมจําเปนท่ีจะตองพิจารณาเรื่องความ
จําเปนทางเศรษฐกิจหรือความจําเปนดานอ่ืนยกเวนเรื่องความมั่นคงของชาติดังท่ีระบุไว
ในขอ 112 

นอกจากน้ี ในระเบียบกรมจัดหางานวาดวยการรับแจงงานอันจําเปน
และเรงดวน พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหคนตางดาวสามารถทํางานอันจําเปนและเรงดวน        
มีกําหนดภายในกําหนดไมเกิน 15 วัน  กลาวคือ 

(ก) งานบริหารงานและวิชาการ 
(1) งานประชุม หารือ สมัมนา  หรือเย่ียมชมธุรกิจ 
(2) งานตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว 
(3) งานบรรยายพิเศษ และวิชาการ 
(4) งานอํานวยการบิน 

(ข)  งานดานเทคนิค 
(1) งานชางตรวจสอบติดตามผลและแกไขปญหาดานเทคนิค 
(2) งานประชุมเกี่ยวกับการติดต้ังเครื่องจักรและดานเทคนิค 
(3) งานวิศวกรเครื่องบิน งานชางเครื่องบิน 
(4) งานชางซอมหรือติดต้ังเครื่องจักรกล 
(5) งานชางเทคนิคดานปโตรเลียม 
(6) งานสาธิตและทดสอบเครื่องมือกล 

                                                           
2 ขอ 11  "ในกรณีที่คนตางดาวจากประเทศที่อาจเปนภัยตอความมั่นคงของชาติตามที่กระทรวงการ

ตางประเทศกําหนดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 ก็ดี หรือ กรณีที่บุคคลใดประสงค

ใหคนตางดาวดังกลาวเขามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักร ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาว

ตามมาตรา 8 ก็ดี  ใหรีบดําเนินการสงตรวจสอบประวัติไปยังสํานักขาวกรองแหงชาติ 
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(7) งานสาธิตและทดสอบเครื่องมือกล 
(8) งานถายทําภาพยนตรและภาพน่ิง 

(ค)  งานจัดหางานตางประเทศ 
(1) งานคัดเลือกคนงาน 
(2) งานทดสอบฝมือชาง 

(ง)  งานเบ็ดเตล็ด 
(1) งานจัดซื้อสินคา 
(2) งานประสานงานการทองเท่ียว 
(3) งานสาธารณกุศลท่ีไมมีวัตถุประสงคทางการคา หรือแสวงหา

กําไรทางเศรษฐกิจ 
(จ) งานอ่ืนที่อธิบดีหรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร 

 
1.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหคนตางดาวท่ีเขาเมืองมาโดย

มิชอบดวยกฎหมายสามารถทํางานในประเทศไทย 
เปนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุญาตคนตางดาวสัญชาติ พมา ลาวและเขมร         

ซึ่งไดหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายใหสามารถทํางานไดในทองที่ที่กําหนด 
1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2535 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหง พระราชบัญญติั คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  

คณะรัฐมนตรีจึงไดกําหนดมาตรการผอนผันใหผูคนหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาที่เขามา
ในประเทศไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 ที่ต้ังหลักแหลงในประเทศไทยและมีชื่อ
อยูในทะเบยีนประวัติและบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให มีสิทธิ 2 ประการ กลาวคือ 3 

ในประการแรก มตินี้รับรองใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาดังกลาว        
มีสิทธิอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว โดยใหอยูในระเบียบขอบังคับที่ทาง
ราชการกําหนด 

                                                           
3 ปรากฏตามอารัมภบทของประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เร่ือง          

การควบคุมผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาที่เขามานในประเทศไทยหลังวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2519 
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ในประการท่ีสอง  มตินี้รับรองใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาดังกลาว
มีสิทธิทํางานชั่วคราวตามความจําเปนภายใตเง่ือนไขที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณา          
เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนแรงงานบางประเภทเฉพาะในบางพ้ืนที่ 

จะเห็นวา เพ่ือใหมีการจางแรงงานตางดาวในอาชีพที่มีการขาดแคลน
แรงงานไทยตามความจําเปนมตินี้ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะ
กําหนดรายละเอียดในเรื่องพ้ืนที่ที่ผอนผันใหทํางานชนิดของการประกอบการท่ีขาด
แคลนแรงงาน และการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายแรงงานท่ีเปนผูหลบหนีเขาเมืองจาก
พมา กระทรวงมหาดไทยจึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดการ มาตรการเพื่อการ
แกปญหานี้ 

เพื่อปฏิบัติตามมตินี้ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีประกาศมหาดไทย
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เรื่องการควบคุมผูหลบหนีเขาเมือง สัญชาติพมาที่เขามา
ในประเทศไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหพ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ี 4                
ในจังหวัดชายแดนไทย-พมา 10 จังหวัด กลาวคือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง เปนพ้ืนท่ีผอนปรนใหมี
การจางผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาทํางานได 

ดังน้ัน จึงอาจสรุปไดวา เง่ือนไขในการผอนปรนใหบุคคลตางดาวทํางานได
ภายใตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2535 ก็คือ 

ในประการแรก ผูใชแรงงานไรฝมือนั้นจะตองมีสัญชาติพมาเทาน้ัน และ
จะตองเปนผูหลบหนีเขาเมืองหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ 2519 เทาน้ัน 

ในประการที่สอง  บุคคลดังกลาวจะตองถือบัตรประจําตัวผูหลบหนี
เขาเมืองซ่ึงออกโดยสํานักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กลาวคือ บุคคลดังกลาว
จะตองเปนบุคคลผูหลบหนีเขาเมืองไทยมา แตไดเขามอบตัวตอทางราชการและผาน
ข้ันตอนการดําเนินคดีตาม พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือใหมีสถานภาพ
ตามกฎหมายนี้เปน "ผูหลบหนีเขาเมืองที่อยูในระหวางการรอการสงกลับ" แลว หลังจากนั้น 
หากมีการประกันตัวในวงเงิน 5,000 บาท ทางกรมการปกครองก็จะออกบัตรประจําตัว 
หลบหนีเขาเมืองใหเพ่ือจะไดสิทธิที่จะไปรองขออนุญาตทํางานตาม พระราชบัญญัติ 
                                                           

4 ขอใหสังเกตวา มิใชพื้นที่ทั้งจังหวัด 
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การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 บัตรที่กรมการปกครองออกใหในกรณีนี้ จะมีสีสม
และสีมวง 

ในประการท่ีสาม พ้ืนที่ที่อนุญาตใหบุคคลดังกลาวรองขอทํางานไดก็คือ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนไทย - พมา จังหวัดขางตน แตบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน            
ในกรณีนี้จะทํางานไดเฉพาะในพ้ืนที่อําเภอ/กิ่งอําเภอที่ระบุไวในบัตรที่สํานักงาน
ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ออกใหเทาน้ัน 

ในประการที่สี่ งานท่ีอนุญาตใหบุคคลดังกลาว ทําไดก็คืองานท่ีผูวา
ราชการจังหวัดแตละจังหวัดพิจารณาวา มีความขาดแคลนในทองท่ีนั้น ๆ แตทั้งน้ีตอง
เปนอาชีพ 27 อาชีพ ที่กําหนดในมาตรา 12 แหง พระราชบัญญัติ การทํางานของคน         
ตางดาว พ.ศ. 2521 

ในประการที่หา บุคคลดังกลาวจะตองถือใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 12 
แหงพระราชบัญญัติ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งออกโดยกรมจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ในประการสุดทาย บุคคลดังกลาวจะตองมายื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน
ภายใน 90 วัน  นับแตที่กรมการจัดหางานประกาศใหบุคคลดังกลาวมายื่นขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2535 
กรมจัดหางานจึงไดออกประกาศใหบุคคลดังกลาวมายื่นขออนุญาตทํางานในระหวาง
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2538 

แตอยางไรก็ตาม  การปฏิบั ติการภายใตมติคณะรัฐมนตรีนี้ก็ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรเพราะไดมีการรายงานตัวเพ่ือรองขอบัตรเพื่อไดรับสิทธิอยู
ชั่วคราวในประเทศไทยของบุคคลสัญชาติพมาดังกลาวจํานวนหนึ่งแตไมมากตาม               
ที่ประมาณการไว และเมื่อมีการออกบัตรดังกลาวให  บุคคลท่ีรองขอบัตรดังกลาว
จํานวนหนึ่งก็ไมไปติดตอรับบัตร เพื่อนําไปรองขอใบอนุญาตทํางานตอไป  เจาหนาท่ี
ของรัฐผูปฏิบั ติการใหความเห็นว า  ข้ันตอนการดํา เ นินการตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยมีความยุงยากมากเกินไป สวนนายจางมีความเห็นวาคาประกันตัว
ผูใชแรงงานมีราคาแพงเกินไปกวาจะรับผิดชอบได และที่ปรากฏเปนขอบกพรองของ
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มาตรการตามประกาศน้ีก็คือ การท่ีไมมีการบังคับการตามประกาศน้ีอยางจริงจังนั่นเอง 5  
อันทําใหการลักลอบจางแรงตางดาวจึงทําไดงายสะดวก และรวดเร็วทันตอความตองการ
ของธุรกิจ นอกจากน้ัน การกําหนดพ้ืนที่ผอนผันไมถูกตองตามความตองการแรงงาน 
อาทิ  ในกาญจนบุรี  พื้นที่ที่อนุญาตใหใชแรงงานตางดาวมิใชพื้นที่ที่เปนแหลงจาง
งานขนาดใหญ 

 
1.2.2  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2536 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลสงผลกระทบอยาง

รุนแรงตอธุรกิจการประมงเพื่อบรรเทาปญหานี้  มตินี้จึงอนุมัติใหมีการผอนผันใหใช
แรงงานตางดาวทุกชาติที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและอยูระหวางรอการสงตัว
กลับในกิจการประมงทะเลในพ้ืนที่รวม 22 จังหวัด  อันเปนจังหวัดชายทะเล 

เง่ือนไขในการใชแรงงานตางดาวในกรณีนี้ก็คือ ในประการแรก นายจาง
จะตองจายคาประกันตัวกรรมการตางดาวตอตํารวจรายละ 5,000 บาท และในประการ        
ที่สอง นายจางจะตองพากรรมกรตางดาวนี้ขอใหใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวย
การทํางานของคนตางดาว 

แตอยางไรก็ตาม มตินี้ยังไมอาจมีผลในทางปฏิบัติเพราะวา  พระราชบัญญัติ
วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ 2482 กําหนดหามมิใหคนตางดาว
ทํางานในเรือประมงไทย จึงทําใหกรมการจัดหางานไมอาจมีอํานาจท่ีจะออกใบอนุญาต
ทํางานใหได มตินี้จึงมีผลใหกระทรวงเกษตรและสหกรณตองจัดการเสนอการแกไข
กฎหมายท่ีเปนอยูใหไมขัดขวางแนวนโยบายตามมตินี้ ความลาชาในการแกไขกฎหมายนี้
เกิดจากการยุบสภาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 อันทําใหรางกฎหมายตกไป         
ในปจจุบันการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ 2482  ยังอยูในการพิจารณาของวุฒิสภา 
 

1.2.3  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2539 

                                                           
5 รายงานของคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมเพ่ือเสนอวุฒิสภาพิจารณาศึกษาเร่ือง 

วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับดานแรงงานและสวัสดิการสังคม เสนอตอประธานวุฒิสภา ในวันที่ 

4  มีนาคม  พ.ศ.  2539, หนา 30. 
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มตินี้ เปนไปตามขอเสนอของสภาความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงคไมเพียงแตจะแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไรฝมือ แตยังตองการจะ
จัดระบบและควบคุมการทํางานของแรงงานตางชาติที่ผิดกฎหมาย  รวมถึงปองกันและ
สกัดกั้นการลักลอบเขามาใหม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จึงมีผล
เปนการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 บุคคลตางดาวที่จะ           
เขาทํางานไดจะตองมีสมบัติทุกประการดังตอไปนี้เทาน้ัน 

ในประการแรก บุคคลตางดาวท่ีอาจเขาทํางานเปนกรรมกรในประเทศ
ไทยจะตองเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติพมาหรือสัญชาติเขมรหรือสัญชาติลาวเทานั้น 

ในประการที่สอง บุคคลตางดาวน้ันจะตองมีสถานภาพเปนผูหลบหนี        
เขาเมืองซึ่งอยูในระหวางรอการสงกลับ กลาวคือ การผานข้ันตอนการดําเนินคดีตาม 
พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อใหมีสถานภาพตามกฎหมายนี้เปน              
"ผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในระหวางรอการสงกลับ"  แลว และหลังจากน้ัน ก็จะตองมีการ
ประกันตัวในวงเงิน 1,000 บาท 

ในประการท่ีสาม บุคคลตางดาวน้ันยังจะตองรองขอสิทธิในการทํางาน
ตามมาตรา 12 แหง พระราชบัญญัติ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งออกโดย
กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ในประการที่สี่ บุคคลตางดาวดังกลาวจะทํางานไดในพ้ืนที่ขาดแคลน
แรงงาน 39 จังหวัด ดังตอไปนี้ กลาวคือ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ กําแพงเพชร 
ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม เชียงราย ชุมพร ตาก ตราด ตรัง นครปฐม 
นครสวรรค นคราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต แมฮองสอน ราชบุรี ระยอง ลพบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎรธานี สงขลา สตูล และอุทัยธานี 

ในประการท่ีหา งานท่ีคนตางดาวจะทําได ก็คือ งานท่ีคนไทยไมคอยทํา 
มตินี้กําหนด ใหผอนปรนในกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน โดยมติยกตัวอยางไว 7 กิจการ 
กลาวคือ กิจการภาคเกษตรกรรม ประมงทะเล กอสราง เหมืองแร ถานหิน ขนสง และ
อุตสาหกรรม เมื่อมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 17 แหง พระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ก็คงมีการกําหนด ประเภทของงานที่คนตางดาวทําไดใน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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จะเห็นไดวาไดมีการตรากฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว  พ .ศ .  2521 กําหนดแบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการในการ                     
ขอใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง พ.ศ. 2544 ออกมารองรับ 
 
2.  กระบวนการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
  

ดังไดกลาวมาแลววา พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดไววา         
คนตางดาวท่ีไดรับการตรวจประทับตราอนุญาตใหเขามาในประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราว ยังไมสามารถประกอบอาชีพหรือรับจางทํางานได นอกจากจะไดรับอนุญาต
จากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย  หรือถากรณี
ใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ตองไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายน้ัน ดังนั้น การท่ีคนตางดาวซ่ึงเขาเมืองมาอยางถูกตองตามกฎหมายจะ
ทํางานไดจะตองผานกระบวนการขออนุญาตทํางานกอน และเมื่อไดรับใบอนุญาต 
(Work Permit) แลวจึงจะสามารถทํางานได  

โดยทั่วไป การขอใบอนุญาตทํางานอาจทําไดทั้งในกรณีที่คนตางดาวยังไม
เดินทางเขามาในประเทศไทย และทั้งในกรณีที่คนตางดาวไดเดินทางเขมาในประเทศ
ไทยแลว แตในท้ัง 2 กรณีนี้ มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2521 กําหนดไวอยางชัดเจนวา “...ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยไมไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเท่ียวหรือผูเดินทางผาน” ซึ่งหมายความวา เง่ือนไขเบื้องตนท่ีสําคัญที่สุดของการ
ที่คนตางดาวจะขอใบอนุญาตทํางานไดจะอยูที่สถานภาพการเขาเมืองเปนลําดับแรก คือ 
คนตางดาวจะตองขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวในหนังสือเดินทาง
เทาน้ัน 

คนตางดาวที่เขาเมืองโดยไดรับการตรวจลงตราประเภทฑูตและประเภท
ราชการ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยไมตองขอใบอนุญาตทํางาน  สวนคนตางดาวท่ีเขา
เมืองมาโดยไดรับการตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียว (Tourist Visa) และประเภทคน
เดินทางผานราชอาณาจักร (Transit Visa) ไมมีสิทธิขอใบอนุญาตทํางาน ดังนั้นผูที่มีสิทธิ
จะขอใบอนุญาตทํางานไดคือผูที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวหรือ
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ประเภทคนเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือประเภทคนเขาเมืองนอกกําหนดจํานวน
คนตางดาวซึ่งจะเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

อยางไรก็ตาม การท่ีคนตางดาวท่ีจะไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู
ชั่วคราว ก็มีขอจํากัดอยูหลายประการ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2523) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ขอ 4 และขอ 11 กําหนดวา ใหจํากัด
เฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้6 

 
(1) การปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 (2) ธุรกิจ 
 (3) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ 
 (4) การลงทุนหรือการอ่ืนที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน 
 (5) การศึกษาหรือดูงาน 
 (6) การปฏิบัติหนาสื่อมวลชน 
 (7) การเผยแพรศาสนาท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมท่ี
เกี่ยวของ 
 (8) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันคนควา  หรือ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
 (9) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ 
 (10) เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทฑูต
หรือประเภทราชการ หรือของผูที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทชั่วคราว หรือเปนผูที่
ปฏิบัติหนาที่ใหแกรัฐวิสาหกิจหรือองคกรการกุศลสาธารณะ 

ดังน้ัน การท่ีคนตางดาวจะขอใบอนุญาตทํางานไดจะตองผานกระบวนการ
ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวกอน ซึ่งในทางปฏิบัติ การขอตรวจลงตรา

                                                           
6 วิชัย  โถสุวรรณจินดา  และ คณะ.  กฎหมายการทํางานของคนตางดาว.  กรุงเทพมหานคร  : 

สํานักพิมพวิญูชน,  2546, หนา 58.  
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ประเภทคนอยูชั่วคราวจะยุงยากกวาการขอเขาเมืองเพ่ือการทองเท่ียว ทั้งนี้ จะไดกลาวถึง
กระบวนการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวประเภทตาง ๆ กลาวคือ 
  

2.1  กระบวนการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวที่ยังไมไดเขามาใน
ประเทศไทย 

ในกรณีที่บริษัทหางราน เจาของธุรกิจ มีความประสงคจะรับคนตางดาว
เขามาทํางาน  โดยที่คนตางดาวยังมิไดเดินทางเขามาในประเทศไทย สามารถทําได  ทั้งนี้ 
เพราะในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 บัญญัติวา 

“ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง บุคคลใดประสงคจะใหคนตาง
ดาวเขามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักร จะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแทนคน
ตางดาวนั้นตออธิบดีหรือเจาพนักงานท่ีอธิบดีมอบหมายก็ได” 

ในทางปฏิบัติผูที่ตองการจางคนตางดาวจะตองไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาต
ทํางานที่กองงานคนตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
หรือในจังหวัดท่ีมีสํานักงานแรงงานจังหวัด โดยจะตองกรอกแบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาต
แทนคนตางดาว  หรือ  ตท.3  โดยจะตองมีหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้7 

(1) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6 เซนติเมตร ซึ่งถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 

(2) หนังสือชี้แจง (ถามี) 
(3) หนังสือรับรองจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ  (ถามี) 
(4) หนังสือรับรองการจางปจจุบันตามแบบท่ีกําหนด โดยผูที่จะลงนาม

การจางไดจะตองเปนผูมีอํานาจลงนามตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
พาณิชยดวย 

(5) หนังสือรับรองของกรมทะเบียนการคาแสดงวา สถานประกอบการท่ี
จะเขาทํางานไดจดทะเบียนเปนหางหุนสวนบริษัท พรอมระบุชื่อหุนสวน กรรมการ
ผูจัดการและวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ 

(6) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทโดยกรมทะเบียนการคารับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                                           

7 วิชัย  โถสุวรรณจินดา  และ  คณะ .  เรื่องเดยีวกัน, หนา 60. 
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(7) ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากร (ภ.พ. 01, 09 หรือ 20) 
(8) ถาสถานประกอบการมีโรงงานใหแนบใบอนุญาตการประกอบจัดต้ัง

โรงงานและ/หรือใบอนุญาตประอบกิจการโรงงานที่ไดร ับการตออายุจากกรม
โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม 

(9) ถาสถานประกอบการเปนนิติบุคคลตางดาวตองนําใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวมาแสดง 

(10) งบการเงินประจําปลาสุดของสถานประกอบการ 
(11) แผนภูมิการแบงงานของสถานประกอบการ หรือบัญชีรายชื่อพรอม 

ตําแหนงของบุคคลท่ีทํางานในบริษัทน้ัน ๆ  ถามีคนตางดาวทํางานอยูในตําแหนงใด
ขอใหระบุเลขท่ีใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวน้ันไว  และใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ทํางานของคนตางดาวน้ันไว และใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกคน
ที่มีอยูในสถานประกอบการพรอมระบุตําแหนงของผูขอในแผนภูมิดวยวามีคนตางดาว
รวมทั้งส้ินเทาใด 

(12) หลักฐานเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองการผานงาน
ของนายจางคนเดิมเพ่ือแสดงวาผูขอเคยทํางานอะไร  ที่ไหน  มาต้ังแตเม่ือใดโดยละเอียด 
และถาไมสามารถนํามาแสดงไดใหนายจางที่จะรับผูขอเขาทํางานทําหนังสือชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวขางตนได 

(13) ถากิจการที่คนตางดาวขอเขาทํางาน เปนกิจการสั่งเขา-สงออก 
ใหถายเอกสารหลักฐานใบขนสินคาขาออกและแนบแสดงรายการการาของกรมศุลกากร 
และใบสิทธิคุมครองที่สงออก แบบ สป.61 ของธนาคารแหงประเทศไทยไปแสดง 
โดยใหสรุปยอดรวมมูลคาสงออกเปนอัตราเงินไทย 

(14) ถาคนตางดาวขอทํางานซ่ึงตองไดรับการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 
ใหถายเอกสารการอนุญาตนั้น ๆ ไปแสดง เชน ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ใบอนุญาต
การเปนครู  บัตรนักขาวจากกรมประชาสัมพันธ หรือหนังสือรับรองจากกรมศาสนา  
เปนตน 

(15) หนังสือเดินทางของคนตางดาว 
(16) ถาคนตางดาวสมรสกับคนไทย ใหแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส 

บัตรประชาชนคูสมรส  สูติบัตรบุตร (ถามี) ทะเบียนบานคูสมรส 
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(17) ใบรับรองผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองวาผูขอไมมีโรค
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(18) ใบมอบอํานาจของคนตางดาวซึ่งยินยอมใหบุคคลอ่ืนมายื่นแทนตัวผูขอ 
(19) ใบอนุญาตตาง ๆ (ถามี) เชน ใหจัดต้ังโรงเรียน ใหเปนครูใหญ 

ใหเปนผูจัดการใหประกอบกิจการโรงแรม ใหประกอบกิจการทองเที่ยว 
เมื่อการยืน่ขอใบอนญุาตแทนคนตางดาวไดรับการอนุมัติแลว เจาของธุรกิจ 

บริษัทหางรานผูยื่นขอ จะรวบรวมเอกสารตาง ๆ เพ่ือย่ืนเรื่องใหกับสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง (ตม.) เพ่ือขออนุมัติการขอกําหนดตําแหนง เมื่อไดรับอนุมัติแลว ตม. จะแจง
สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศท่ีคนตางดาวแจงความประสงคขอรับการ
ตรวจลงตรา โดยกงสุลไทยจะตรวจลงตราประเภท Non-Immigration Visa รหัส B-A  
ใหเพ่ือคนตางดาวเดินทางเขามา พนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะประทับตราอนุญาต
ใหคนตางดาวพํานักอยูในประเทศไทยเปนเวลา  1  ป 

นอกจากขอกําหนดในเรื่องประเภทของการตรวจลงตราแลว คนตางดาว
ที่ไดรับการอนุญาตใหเขามาในประเทศไทยเปนการชั่วคราว จะขอใบอนุญาตทํางานได
จะตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี  

(1) มีความรูความสามารถในการทํางานตามท่ีขอรับใบอนุญาตทํางาน 
(2) ตองไมเปนคนวิกลจริตหรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(3) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง

ในระยะปรากฏอาการนารังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรษพิษ
สุราเรื้อรัง 

(4) ตองไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
หรือโดยกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวภายในกําหนดระยะเวลา  1  ปกอน
วันขอรับใบอนุญาต 
 

2.2  กระบวนการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยแลว  
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ในกรณีที่คนตางดาวตองการเดินทางเขามาในประเทศไทยกอน แลวจึง
จะดําเนินการขอใบอนุญาตทํางาน คนตางดาวจะตองเขามาในประเทศไทยโดยไดรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว ซึ่งผูยื่นขอวีซาจะตองมีจดหมายเชิญหรือจดหมาย
รับรองการทํางานจากบริษัทในประเทศไทยไปยื่นตอสถานฑูตหรือกงสุลไทยใน
ตางประเทศท่ีคนตางดาวแจงความประสงคจะขอรับการตรวจลงตรา โดยเม่ือมาถึง
ประเทศไทย พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจจะประทับตราอนุญาตใหคนตางดาวพํานักอยูใน
ประเทศไทยเปนเวลา 90 วัน ในชวงเวลา 90 วันนี้คนตางดาวจะตองย่ืนขอใบอนุญาต
ทํางานกับกองงานคนตางดาวโดยจะตองเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ และดําเนินการ
เชนเดียวกับกรณีของการขอใบอนุญาตขอคนตางดาวท่ียังมิไดเดินทางเขามาในประเทศ
ไทย โดยผูยื่นขอจะตองกรอกแบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตทํางาน หรือ ตท.2 เมื่อได
ใบอนุญาตทํางานแลวจึงนําหลักฐานการไดรับอนุญาตพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
บริษัทมายื่นขอตออายุวีซา โดยทางสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะอนุญาตใหอยูตอได
ครั้งละไมเกิน 1 ป8 

แนวทางปฏิบัติในสวนน้ีไดมีปญหาบางประการเกิดข้ึน เพราะระยะเวลา
ที่อนุญาตใหคนตางดาวทํางานในประเทศไทย จะอนุญาตเกินเวลาที่อนุญาตใหคนอยูใน
ประเทศไทยไมได ดังปรากฏในมาตรา 13 (3) ของพระราชบัญญัติการทํางานของคน 
ตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งกําหนดวา 

“ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตให เขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหมีอายุเทาระยะเวลาท่ี
คนตางดาวไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาตได” 

ดังนั้น ในหลาย ๆ กรณี เมื่อคนตางดาวเม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทย 
จัดเตรียมเอกสารไปยื่นขอใบอนุญาตทํางานท่ีกองงานคนตางดาวเปนที่เรียบรอยและ
ไดรับการอนุมัติใหทํางานในประเทศไทยไดอาจจะมีเวลาที่กําหนดไวในวีซาท่ีอนุญาต
ใหอยูในประเทศไทยไมมากนัก เนื่องจากการออกใบอนุญาตจะตองออกใหไมเกิน
ระยะเวลาตามที่กําหนดในวีซา ระยะเวลาที่คนตางดาวไดรับอนุญาตใหทํางานใน
ประเทศไทยอาจจะส้ันมาก บางคนอาจไดใบอนุญาตท่ีมีระยะเวลาไมถึงเดือน หรือเพียง

                                                           
8 นภาภรณ  หะวานนท. กระบวนการจางแรงงานขามชาติที่มีทักษะโดยวิธีการหลบเล่ียงกฎหมาย” 

รายงานวิจัยเสนอในการสัมมนาระดับชาติ วันที่ 26-28 พฤษภาคม  2540 ณ โรงแรมสยามซิต้ี ,หนา 25.  
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ไมกี่ วัน  ข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขณะตรวจลงตรา  หรือที่ เรียกกันวา 
“ระยะเวลาของวีซา” ซึ่งโดยท่ัวไปจะใหไวเพียง 90 วัน ในกรณีนี้ผูยื่นขอจะตองทําเรื่อง
ขอตออายุวีซา เม่ือไดตอวีซาแลว จึงกลับไปที่กองจัดหางานเพ่ือขอตออายุใบอนุญาต
ทํางานอีกครั้งหน่ึง ซึ่งการขอตออายุวีซาอาจไดรับการตออายุวีซาเพียงระยะเวลาส้ัน ๆ  
ก็ได เพราะแมกฎหมายจะกําหนดวาจะตออายุไดไมเกิน 1 ป แตการอนุมัตินอยกวา 1 ปได 
และการตออายุของใบอนุญาตก็จะตองใหตามระยะเวลาของวีซา ทําใหผูยื่นขอตอง
ดําเนินการกลับไปกลับมาหลายครั้ง 

โดยทั่วไป ในขณะที่ดําเนินการขอใบอนุญาตทํางาน คนตางดาวไมอาจ
ทํางานไดจนกวาจะดําเนินการใหไดรับใบอนุญาตเรียบรอยแลวจึงจะสามารถทํางานได 
ทั้งน้ี มีขอยกเวนในกรณีของคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นที่อาจทํางานไดในระหวางการรอรับใบอนุญาต
ทํางาน  ทั้งนี้  เพราะในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว            
พ.ศ. 2521 กําหนดไววา 

“คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนตางดาว
นั้นเขามาในราชอาณาจักร  แตถาคนตางดาวนั้นอยูในราชอาณาจักรแลว ระยะเวลา
สามสิบวันใหนับแตวันท่ีทราบการไดรับอนุญาตใหทํางานตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมกาลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน ในระหวางรอรับใบอนุญาตใหผูอ่ืนยื่นคําขอ
ทํางานไปพลาง ๆ กอนได เม่ืออธิบดีหรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอ
แลวใหออกใบอนุญาตใหโดยมิชักชา” 

นอกจากน้ี คนตางดาวที่เขามาในประเทศไทยเพ่ือการลงทุนหรือการอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ยังไดรับสิทธิ
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ไดอนุญาตใหอยูตอในประเทศไทย โดยสามารถขออยูตามกําหนด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งอาจจะมีระยะเวลา
เกินกวา 1 ปได ซึ่งจะแตกตางจากกรณีของคนตางดาวอ่ืน ๆ ที่ขออนุญาตใบอนุญาต
ทํางานซ่ึงจะไดรับอนุญาตสูงสุดครั้งละไมเกิน 1 ป 
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ในการออกใบอนุญาตทํางานน้ัน กองงานคนตางดาว กรมจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบุวา ถามีเอกสารครบถวนและถูกตองจะ
พิจารณาออกใบอนุญาตใหไดภายใน 14 วัน ทั้งน้ี ในทางปฏิบัติแลวเง่ือนไขและ
กระบวนการในการขอใบอนุญาตทํางานดังกลาวน้ี มีขอจํากัดหลายอยาง ทั้งในแงของ
กฎหมายและในดานการปฏิบัติของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ ทําใหนายจางและผูทํางาน
จํานวนมากไมไดรับอนุญาตใหทํางานตามท่ีตองการ ดังน้ัน จึงไดมีการพยายามท่ีหาวิธี
หลบเหลี่ยงกฎหมายดังกลาว9 
 
3.  หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหกับคนตางดาว  
  

ถึงแมวาคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางานจะมีเอกสารตาง ๆ ตามท่ีกลาวมา
ในตอนตนครบถวน แตมิไดหมายความวาคนตางดาวจะไดรับใบอนุญาตเสมอไป เน่ืองจาก
ในการอนุมัติออกใบอนุญาตทํางานใหกับคนตางดาว หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดออก
กฎกระทรวง และมีการวางหลักเกณฑในการพิจารณาไวหลายประการ หลกัเกณฑสําคัญ
ที่ใชในการออกใบอนุญาตไดแก 

(1) การเขามาแยงอาชีพของคนไทย 
(2) ความม่ันคงของชาติ โดยการสอบประวัติของคนตางดาว ซึ่งโดยทั่วไปจะ

ดูตามรายชื่อประเทศตาง ๆ ที่กระทรวงการตางประเทศแจงเขามา ถามีขอควรใหสงสัย
จะสงไปใหสํานักงานขาวกรองตรวจสอบ 

(3) การนําเงินตางประเทศเขามา หากมีการระบุวาบริษัทจะนําเงินตราตางประเทศ
เขามามาก ๆ ก็จะไดรับการพิจารณาสูงพอสมควรเปนพิเศษ 
 (4) ธุรกิจท่ีเขามาทํากอใหเกิดการจางงานแกคนไทยเพียงใด 
 (5) หากงานท่ีขออนุญาตเขามาทําเปนงานท่ีปรึกษาการคาระหวางประเทศจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษเพราะประเทศไทยยังขาดผูเชี่ยวชาญดานการคาระหวางประเทศ 
 (6) ดานมนุษยธรรม หากคนตางดาวแตงงานกับคนไทยจะไดรับการพิจารณา
ผอนผันในเรื่องหลักเกณฑตางๆ 

                                                           
9 นภาภรณ  หะวานนท.  เรื่องเดียวกัน, หนา 62. 
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 (7) หากเปนงานดานศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การศึกษา  จะไดรบัการพิจารณาเปน
พิเศษ  เพราะถือวาเปนประโยชนกับประเทศชาติ 

(8) พิจารณาวาผูที่ขออนุญาตเขามาทํางานจะมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
ใหกับคนไทยอยางไร 
 (9) ตําแหนงงานท่ีขอมาจะตองไมซ้ําซอน โดยทั่วไป ในบริษัทใหญ ๆ ที่มี คน
ตางดาวอยูเปนจํานวนมากจะมีการกําหนดจํานวนผูทํางานในแตละตําแหนงไววาจะตองมีกี่
คนเพื่อไมใหมีตําแหนงงานท่ีซ้ําซอนกัน 

นอกจากน้ี ในป พ.ศ. 2537 ไดมีการออก “ระเบียบกรมจัดหางานวาดวยหลกัเกณฑ 
ในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2537” ซึ่งเนนหลักเกณฑ
ในการออกใบอนุญาตทํางานวาใหคํานึงถึงประโยชนเศรษฐกิจ โดยพิจารณาในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี9 

(1) เปนงานที่นําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนหรือใชจายในประเทศเปน
จํานวนมาก 

(2)  เปนงานท่ีกอใหเกิดการสรางงานใหคนไทย 
ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว ไดมีการกําหนดจํานวนคนตางดาว

ที่จะทํางานในธุรกิจเอกชน ตามขนาดของการลงทุน โดยพิจารณาทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลว ดังน้ี 

(1) เงินทุนต้ังแต 2 ลานบาท ถึง  3 ลานบาท ใหมีคนตางดาวทํางานได  1  คน 
 (2) เงินทุนต้ังแต 3 ลานบาท ถึง  5 ลานบาท ใหมีคนตางดาวทํางานได  2  คน 
 (3) เงินทุนต้ังแต 5 ลานบาท ถึง  7 ลานบาท ใหมีคนตางดาวทํางานได  3  คน 
 (4) เงินทุนต้ังแต 7 ลานบาท ถึง  9  ลานบาท ใหมีคนตางดาวทํางานได  4  คน 
 (5) เงินทุนต้ังแต 9  ลานบาท ถึง 12  ลานบาท ใหมีคนตางดาวทํางานได 5 คน  
 (6) เงินทุนต้ังแต 12 ลานบาท ถึง 50 ลานบาท ใหมคีนตางดาวทํางานได 10 คน 

ในกรณีที่คนตางดาวสมรสกับคนไทยจดทะเบียนสมรส โดยถูกตองตามกฎหมาย 
ขนาดของการลงทุนที่กําหนดไว ใหลดลงครึ่งหน่ึง สวนในกรณีที่ธุรกิจเอกชนตองการ
มีคนตางดาวทํางานเกินจํานวนท่ีกําหนดไวขางตน ใหพิจารณาทุนจดทะเบียน หรือทุน
ดําเนินการ และผลประโยชนที่จะเกิดกับประเทศในดานการสรางงานใหคนไทย  การนํา
                                                           

9 วิชัย  โถสุวรรณจินดา  และ  คณะ. เรื่องเดียวกัน, หนา 72. 
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เงินตราตางประเทศเขามาลงทุน การสงสินคาออก การถายทอดเทคโนโลยีแผนใหม และ
ความจําเปนในการบริหารธุรกิจนั้น ทั้งน้ีใหเปนไปตามดุลยพินิจของอธิบดีหรือเจาพนักงาน
ที่อธิบดีมอบหมาย 

สวนในกรณีไมอาจใชหลกัเกณฑในเรือ่งขนาดการลงทุนได ใหพิจารณาถึงการ
จางงานคนไทย คือ หากมีคนไทยทํางาน 50 คน ใหคนตางดาวทํางานได 1 คน และหาก
กิจการมีคนไทยทํางานเกินกวา 500 คน ใหอยูในอํานาจของอธิบดีกรมจัดหางานหรือ          
ผูที่อธิบดีมอบหมาย 

นอกจากน้ียังมีงานบางประเภทท่ี “ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลกัเกณฑ
ในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2537” กําหนดวาไมจําเปนตอง
นําขอจํากัดเรื่องจํานวนคนตางดาวมาเปนขอบังคับ แตใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีกรม
จัดหางานหรือเจาพนักงานท่ีอธิบดีมอบหมาย งานดังกลาวไดแก 

(1) ตัวแทนในธุรกิจการคาระหวางประเทศซึ่งเดินทางเขามาตรวจสอบมาตรฐาน
สินคาหรือจัดซื้อสินคา  หรือศึกษาภาวะตลาดสินคา 
 (2) งานใหคําปรึกษาดานการลงทุน หรือดานการบริหาร หรือดานเทคนิคและ
เทคโนโลยี 
 (3) ผูแทนธุรกิจทองเท่ียว ซึ่งนําชาวตางประเทศเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 
 (4) สถาบันการเงินระหวางประเทศ  ซึ่งไดรับการรับรองจากสวนราชการท่ี
รับผิดชอบ 
 (5) กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ศาสนา สังคมสงเคราะห วัฒนธรรม กฬีา ฯลฯ 
ซึ่งมีลักษณะการจางงานเปนครั้งคราว หรือเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมของชาติ
หรือกิจการอ่ืน ๆ  ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
 (6) การนําคนตางดาวเขามาทํางานเพ่ือใหงานสําเร็จภายใตโครงการสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหนังสือรับรองจํานวนคนตางดาวพรอมท้ังระบุชื่อ ตําแหนงมาแสดง 
 (7) งานที่กอใหเกิดการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ หรือสามารถลด
การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 
 (8) งานที่จะชวยใหมีการสงออกซึ่งสินคาไทย 

(9) งานท่ีนําเทคโนโลยีซึ่งคนไทยยังทําไมไดเขามาเผยแพรและถายทอดใหแก
คนไทย 
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 (10) งานท่ีคนไทยสามารถทําได แตมีจํานวนไมเพียงพอที่จะสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานภายในประเทศ 

หลักเกณฑอีกประการหน่ึงท่ีประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานให
คนตางดาว  ไดแก  คาตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีคนตางดาวจะไดรับจากนายจาง  ซึ่งตาม
แนวทางปฏิบัติจะมีการกําหนดรายไดของตําแหนงงานแตละระดับวาจะตองไมตํ่ากวา
เกณฑที่กําหนดไว  โดยเกณฑที่ใชกับคนตางดาวจากแตละประเทศไมเทากัน  เชน            
คนตางดาวจากประเทศญ่ีปุน  หากขอเขามาทํางานในตําแหนงระดับสูง  (เชน ประธาน
กรรมการ กรรมการผูจัดการ) ควรมีรายไดไมตํ่ากวา 80,000 บาท ตอเดือน  และหากเปน
ตําแหนงระดับลาง (เชน วิศวกร ฝายเทคนิค นายชาง ฝายวางแบบ) ควรมีรายไดไมตํ่า
กวา 30,000 บาท ตอเดือน  แตหากเปนคนตางดาวที่มาจากทวีปเอเซีย เชน เกาหลี 
ไตหวัน  ฮองกง สิงคโปร ถาขอเขามาทํางานในตําแหนงสูง ควรมีรายไดไมตํ่ากวา 
35,000 บาท ตอเดือน และหากเปนตําแหนงระดับลาง (วิศวกร ฝายเทคนิค นายชาง          
ฝายวางแบบ) ควรมีรายไดไมตํ่ากวา 25,000 บาท ตอเดือน  ซึ่งเหตุผลของการกําหนด
เกณฑรายไดของคนตางดาวมิไดมีการะบุชัดเจน แตนาจะเกิดจากความตองการท่ีจะ
จํากัดใหคนตางดาวทํางานประเภทที่ตองใชความรูและทักษะในระดับสูงพอสมควร    
ซึ่งผูที่จะทํางานในลักษณะน้ีไดควรตองไดรับคาตอบแทนสวนการกําหนดเกณฑรายได
ของคนตางดาวจากแตละประเทศแตกตางกัน นาจะมาจากหลักการท่ีวา  แตละประเทศมี
มาตรฐานการครองชีพไมเทากัน  ผูที่มาจากประเทศท่ีมีมาตรฐานการครองชีพสูง  นาจะ
มีรายไดสูงกวาผูที่ทํางานในระดับใกลเคียงกันที่มาจากประเทศที่มีมาตรฐานการ
ครองชีพตํ่า 
 
 
 
 
 
4.  คนตางดาวท่ีไดรับผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 
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ไดแก คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานเพราะเห็นแกมนุษยธรรมเทาน้ัน

ซึ่งแบงออกเปน  4  ประเภท  กลาวคือ 
4.1 คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ซึ่งไดรับการ

ผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการ
เนรเทศ 

4.2 คนตางดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง  และอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 
 4.3 คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 4.4 คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามพระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 
2508 
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บทท่ี 4 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเขาเมือง 
และการทํางานของตางประเทศ 

 
ในบทที่ 4 นี้ จะไดศึกษามาตรการของตางประเทศไดแก ประเทศออสเตรเลีย 

เกาหลีใต ญี่ปุน และมาเลเซีย ในการควบคุมการเขาเมืองของคนตางดาวและการควบคุม
การทํางานของคนตางดาวที่เขามาในประเทศเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย
ของประเทศไทยตอไป 
 
1. ประเทศออสเตรเลีย 
 

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common Law กฎหมาย
ที่ควบคุมการเขาเมืองที่สําคัญของประเทศออสเตรเลีย ไดแก กฎหมาย Migration Act 
1958  ซึ่งจะควบคุมการเขาเมืองมีสาระสําคัญดังน้ี1 
  
 1.1 การขอวีซาเขาไปในประเทศออสเตรเลียจะตองผานเกณฑที่สําคัญ               
2 เกณฑ  คือ  

(1) Primary Criteria หมายถึง เกณฑที่ใชประเมินเฉพาะตัวคนตางดาว  
ไมรวมถึงคูสมรส หรือสมาชิกในครอบครัวท่ียืนขอวีซารวม 

(2) Secondary Criteria หมายถึง เกณฑที่ใชประเมินคูสมรสหรือสมาชิก
ในครอบครัวของคนตางดาวที่ขอวีซา 

ในการตัดสินและพิจารณาวาจะออกวีซาหรือไมนั้นจะเปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนเขาเมือง และทูตวัฒนธรรม (Department of Immigration 
and cultural Affairs - DMA) 
 

                                                           
1www.auslaw.com. 
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1.2  การทํางานของคนตางดาวในประเทศออสเตรเลีย 
ในการทํางานของคนตางดาวในประเทศออสเตรเลีย จะตองอยูภายในระบบ 

ดังตอไปนี้ 
 
1.2.1 ระบบควบคุมการทํางานของคนตางดาวตามวีซา   ไดแก2 

ก. ประเภทงาน มีหลายประการและระดับงานตามประเภทของวีซา 
มีทั้งการจางงานคนตางดาวไวลวงหนา หรือเขามาทํางานตามโครงการของรัฐในสวน
ภูมิภาค หรือตามขอตกลงกับรัฐบาลตางประเทศ หรือตามคําเชิญของบุคคลหรือองคกร
ในออสเตรเลีย (pre-arranged job) กับงานท่ีคนตางดาวสมัครเขามาทําโดยยังไมมี
นายจาง หรือการหางานอิสระ (independent category) 

ออสเตรเลียมุงเนนงานทักษะข้ันปกติจนถึงข้ันสูงท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการคาตลอดจนความกาวหนาดานเทคโนโลยีของออสเตรเลีย 
และยกระดับทักษะตลอดจนและสงวนโอกาสการทํางานและฝกงานใหพลเมืองทองถิ่น
มากกวามุงเนนงานประเภทไรทักษะและกึ่งทักษะ โดยมีเกณฑที่รัดกุมและเขมงวดใน
การคุมครองแรงงานและตลาดแรงงานภายในประเทศสําหรับงานแทบทุกประเภท 

เอกสารแสดงประเภทงานในออสเตรเลียที่เปดหรืออนุญาตให         
คนตางดาวทํางานได ซึ่งรวมถึงการประเมินทักษะของคนตางดาว และความตองการงาน
ในทองถิ่นไวดวย ไดแก Skilled Occupations List, Migration Occupation in Demand 
List, Occupations Requiring English List, และ Skill Matching 

 ข. จํานวนคน ควบคุมโดยระบบโควตาวีซาท่ีจะออกใหในแตละ
ปงบประมาณ และการจางงานลวงหนาที่ตองการจํานวนงานและคนตางดาวมาทํางานใน
จํานวนที่แนนอนหรือไมจํากัดจํานวนอยางไรก็ตามระเบียบคนเขาเมืองของออสเตรเลีย 
มีเกณฑบังคับขนาดของจํานวน และเง่ือนไขที่หามไปใหคนตางดาวถือโอกาสเขาเมือง
ไดโดยไมจํากัดจํานวน 

                                                           
2 ผูเขียนใชขอมูลสวนใหญจากเวบไซดของสํานักงานตรวจคนเมืองของประเทศออสเตรเลียท่ี 

www.immi.gov.au  
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การจางงานลวงหนาจะอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป และมีระบบและเกณฑ
รวมกับเกณฑเฉพาะที่รัดกุม เขมงวด และโปรงใส และจะสัมพันธกับประเภทงาน            
ตัวนายจาง และคนตางดาวในการจางงานลวงหนา 

ค.  นายจาง ควบคุมโดยระบบการจางงานลวงหนาทีน่ายจางตองพิสูจน
ตอทางการและตลาดแรงงานทองถิ่นใหยอมรับความจําเปนที่ตองเสนอจางคนตางดาวมา
ทํางานในจํานวนและระยะเวลาหน่ึงตามกฎหมาย โดยจะไมกระทบแตจะเอ้ือตอสภาวะ
การจางงานและโอกาสความกาวหนาในงานของพลเมืองทองถิ่นโดยเต็มศักยภาพของ
นายจาง 

ทั้งน้ี ฐานะของนายจางมีหลายระดับและหลายประเภท  และ          
มีเกณฑตามกฎหมายท่ีจะพิสูจนฐานะของการจางและศักยภาพที่จะจางคนตางดาวมา
ทํางาน  นายจางบางประเภท  กฎหมายมีเกณฑใหตองพิสูจนศักยภาพของการ
ประกอบการ การจางงาน การคุมครองแรงงานและตลาดแรงงานทองถิ่น และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจางงาน นอกจากน้ัน ทางการจะติดตามสอดสองการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการจางงานเครงครัด  และอาจตออายุหรือเพิกถอนสิทธิทางการจางงานคน
ตางดาวไดตามเกณฑในกฎหมาย 

ง. คนตางดาว ฐานะและภาวการณทํางานของคนตางดาวใน
ออสเตรเลียจะสัมพันธกับประเภทงานท่ีจะเขามาทําตามประเภทและระดับของวีซา            
ซึ่งจะสัมพันธกับคุณสมบัติและมาตรฐาน ทักษะของคนตางดาวในงานที่จะทํา เง่ือนไข
ในการขอทํางานและเง่ือนไขในการทํางาน ตัวนายจางและเง่ือนไขการจางในกรณีการ
จางงานลวงหนา ตัวผูอุปถัมภที่มิใชนายจาง โควตาวีซา และนโยบายแรงงานกับความ
ตองการทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ตลอดจนอายุวีซา และการตออายุหรือเพิกถอน          
วีซาหรือใบอนุญาตจางงานลวงหนา 

การวัดคุณสมบัติและทักษะของคนตางดาวตามกฎหมาย ซึ่งจะ
สัมพันธกับตัววัดอ่ืน ๆ ตามประเภทของวีซา จะทําในข้ันการยื่นขอวีซาและข้ันการ
ตัดสินวีซา ซึ่งจะแยกชวงเวลาพิจารณาและวัดตามเกณฑของ primary criteria และ
เง่ือนไขที่เชื่อมโยงและละเอียดมากนอยตางกันในแตละข้ันของประเภทวีซา มีตัวชี้วัด
และเกณฑ (point system) ตามกฎหมายตามประเภทวีซา ประเภทงานคนตางดาว และ         
ผูอุปถัมภทั้งที่เปนและมิไดเปนนายจาง ทั้งที่เปนเกณฑรวมและเกณฑเฉพาะสําหรับบาง
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กลุมอาชีพหรืออาชีพ วีซาบางประเภทและอาชีพบางอาชีพจะไมใชเกณฑวัดคะแนนใน
การประเมินคนตางดาว การประเมินคนตางดาวท้ังหมดจะดําเนินการประเมินทักษะโดย
องคกรประเมินทักษะกลางและองคกรวิชาชีพตาง ๆ ในประเทศ และกระทรวงท่ี
เกี่ยวของ เกณฑวัดหลักเกี่ยวกับคนตางดาว คืออายุตองไมเกิน 45 ป ทักษะภาษาอังกฤษ 
ทักษะในงาน วุฒิการศึกษาและสุขภาพ 
 

1.2.2 วีซาการทํางานของคนตางดาวในออสเตรเลีย ไดแก วีซาถาวร 
(permanent visa) กับวีซาชั่วคราว (temporary visa) ซึ่งมีหลายกลุมและประเภทงาน 
(work types) หลายระดับชั้นวีซา (class และ subclass visas) หลายเกณฑ (requirements) 
หลายสิทธิในการทํางาน (work rights) และหลายฐานะของคนตางดาว (status)                  
ในออสเตรเลีย ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยื่นขอ พิจารณา และออกวีซาครอบคลุมและสัมพันธกัน
ทั้งงาน จํานวนคน นายจาง และคนตางดาว และสะทอนผลประโยชนที่เปนรูปธรรมทาง
เศรษฐกิจและแรงงานของออสเตรเลีย 

รัฐมนตรีกระทรวงคนเขาเมืองและพหุวัฒนธรรม (Department of 
Immigration and Cultural Affairs - DIMA) เปนผูควบคุมการออก ตออายุ ระงับ และ
เพิกถอนวีซาตามกฎหมาย และกําหนดโควตาวีซาสําหรับแตละปงบประมาณ ในกรณี
เฉพาะของบางประเภทงาน รัฐมนตรี DIMA จะตองหารือกระทรวงที่เกี่ยวของในการ
พิจารณาวีซาดวย 
 
 
 

1.3  บุคคลตองหามเขาประเทศออสเตรเลีย 
คนตางดาวท่ีมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ไมสามารถเดินทางเขาประเทศ

ออสเตรเลียได3 
1.3.1 ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ถูกตองและ

ไมไดรับการตรวจลงตรา  

                                                           
3 Migration Act 1958, division 15  อางใน  www.immi.gov.au 
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1.3.2 มีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวน้ันไดกระทําผิดอาญาในประเทศ
ออสเตรเลีย 

1.3.3  คนตางดาวน้ันเคยอยูในประเทศออสเตรเลียเกินกําหนดหรืออยูใน
ประเทศออสเตรเลียภายหลังท่ีการอนุญาตน้ันไดสิ้นสุดลงแลว 

1.3.4  มีพฤติการณที่เขาไปเกี่ยวของกับการคาประเวณี 
 

1.4  การบังคับใชกฎหมาย 
องคกรที่ใชบังคับกฎหมาย  ไดแก  กระทรวงคนเขา เมืองและฑูต

วัฒนธรรม เปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมกํากับใหเปนไปตามกฎหมาย โดยจะตอง
หารือกับกระทรวงอ่ืน ๆ  เชน  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศิลปะวัฒนธรรม เปนตน           
ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป 
 

1.5  การอุทธรณตอคําส่ังของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  
หากคนตางดาวไมไดรับอนญุาตใหเขาเมืองและทํางานจากเจาหนาท่ีฝายปกครอง

ชั้นตน (Department of Immigration and Multicultural Affairs) คนตางดาวดาวมีสิทธิ
อุทธรณได ซึ่งบัญญัติไวตามกฎหมาย Migration Act 1958 โดยอุทธรณภายในหนวยงาน
คือ Migration Internal Review Office (MIRO) และ Migration Review Tribunal โดยได
แบงการอุทธรณไว  2  ระดับ4  คือ 

1.5.1 Review Officer ของ Migration Internal Review Office เปนผูพิจารณา
อุทธรณข้ันที่ 1 (First Step) บัญญัติไวใน Migration Act 1958 Part 5 Division 1-
Division 2 มาตรา 337 - มาตรา 345  โดยบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณ  ไวดงัน้ี 

(1) ผูมีสิทธิอุทธรณ  วิธีการและระยะเวลายื่นอุทธรณ 
กฎหมายไดบัญญัติใหผูมีสิทธิอุทธรณ คือ คนตางดาวหรือผูเสนอชื่อ  

(Nominate) ผูสนับสนุน (Sponsor) หรือผูที่เกี่ยวของโดยใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ
ภายใน 28 วัน  หรือ 70 วันหลังจากวันที่รับแจง  แลวแตกรณี 

(2)  อํานาจหนาที่ Review Officer มีหนาที่พิจารณาทบทวนคําส่ังของ
เจาหนาท่ีชั้นตนใหรอบคอบ  โดยมีผลของการพิจารณาทบทวน  คือ 
                                                           

4 Migration Act 1958,Part 5  อางใน  www.immi.gov.au 
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(2.1)  ยืนยันตามคําส่ังเดิม 
(2.2)  แกไขคําส่ังเดิม 
(2.3)  ออกคําส่ังเพ่ือทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครอง 
(2.4)  ยกเลิกคําส่ังเดิมและทําคําวินิจฉัยใหม 

(3) วิธีการพิจารณาอุทธรณใหใช Subdivision AB of Division 3 of  
Part 2 โดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติวิธีการเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง เชน การหา
พยานหลักฐาน การสอบสวนผูอุทธรณ เชิญบุคคลมาใหขอมูลและเสนอแนะ ผูอุทธรณ
สามารถยื่นพยานหลักฐานตาง  ๆ  กอนวินิจฉัยอุทธรณได  เปนตน 

(4) การแจงผลวินิจฉัย 
กฎหมายไดบัญญัติใหแจงผลการวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบโดยวิธีการ

ที่กําหนดรวมท้ังแจงสิทธิในการอุทธรณ  ระยะเวลายื่นอุทธรณ 
 
 
 
 
 

1.5.2  Immigration  Review  Tribunal  (IRT)5 
Immigration Review Tribunal (IRT) เปนองคคณะผูพิจารณาอุทธรณ

ข้ันที่สอง (Second Step) หลังจากพิจารณาวินิจฉัยของ MIRO แลวผูยื่นอุทธรณยังมีขอ
คัดคานหรือโตแยง ซึ่ง IRT แตงต้ังโดยผูวาราชการจังหวัดทั่วไป (Governor - General)  
โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ ระยะเวลาในการแตงต้ัง คาจาง การลาออก การถอดถอน  
วิธีการแตงต้ัง  เปนตน  โดยบัญญัติไวใน  Part 6 Division 1 – Division 2 Section 394 – 
Section 406 รวมทั้งไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาอุทธรณไวใน Part 5 Division 
3 - Division 8 Section 346 - Section 379 โดยบัญญติัเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณไว  ดังน้ี 

(1) ผูมีสิทธิอุทธรณ วิธีการยื่นอุทธรณและระยะเวลาในการย่ืนอุทธรณ 

                                                           
5 Migration Act 1958, section 347- 352  อางใน www.immi.gov.au 
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กฎหมายไดบญัญัติผูมีสิทธิอุทธรณ คือ คนตางดาว ผูเสนอชื่อ  (Nominate) 
ผูสนับสนุน (Sponsor) หรือผูที่เกี่ยวของใหยื่นอุทธรณตามแบบฟอรมท่ีกําหนดภายใน
ระยะเวลา 28  น  หรือ 70 วัน  แลวแตกรณี 

(2) อํานาจของ IRT พิจารณาคําวินิจฉัยของ MIRO ใหรอบคอบ  ตามท่ี
กําหนดโดยมีอํานาจในการวินิจฉัย  คือ 

(2.1)  ยืนยันการวินิจฉัยของ  MIRO 
(2.2)  แกไขคําวินิจฉัยของ  MIRO 
(2.3)  ยกเลิกและทําคําวินิจฉัยใหม 
(2.4)  ออกคําส่ังเพ่ือทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครองของ  MIRO 

(3) กระบวนการพิจารณาอุทธรณ 
กฎหมายบัญญัติใหองคคณะผูพิจารณาตองทําหนาท่ีตามที่บัญญัติไวใน

กฎหมายโดยยึดหลกัความยุติธรรม ความถูกตอง ประหยัด ไมยดึรูปแบบและตองรวดเร็ว  
เปนตน องคคณะผูพิจารณาของ IRT มีต้ังแต 1-3 คน แลวแตกรณี จะพิจารณาวินิจฉัย
จากเอกสาร (Review on the Paper) ก็ได ถาหากขอเท็จจริงเพียงพอ ผูอุทธรณมีสิทธิ
รองขอใหเรียกพยานบุคคลมาใหถอยคําตอผูพิจารณาอุทธรณได ผูอุทธรณสิทธิไดรับ
การชวยจากบุคคลอ่ืนกอนมีคําวินิจฉัย ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นพยานเอกสารเพ่ิมเติมกอน
วินิจฉัยอุทธรณได  นอกจากนี้  ยังบัญญัติใหผูวินิจฉัยอุทธรณ (IRT) ใหสอบปากคําพยาน
โดยเปดเผย สามารถรบัฟงพยานบุคคลทางโทรศัพท โทรทัศนวงจรปด (Closed – Circuit  
Television) หรือเครื่องมือส่ือสารอ่ืน ๆ ได 

(4) การจัดคําวินิจฉัย  และการแจงคําวินิจฉัย 
กฎหมายไดจัดทําคําวินิจฉัยตองมีเหตุผลประกอบการวินิจฉัย คําวินิจฉัย 

ตองจัดพิมพหรือเปดเผยและตองแจงผูยื่นอุทธรณและสําเนาใหเลขานุการภายใน 14 วัน 
หลังจากทําคําวินิจฉัย 

นอกจากน้ีกฎหมายไดบัญญัติให Immigration Review Tribunal มีอํานาจ
สงหรือโอนเรื่องท่ีมีผูยื่นอุทธรณให Administrative Appeal Tribunal พิจารณากรณี
ที่เห็นวาเกี่ยวของกับหลักการท่ีสําคัญหรือประเด็นสําคัญ 

ดังท่ีกลาวมาแลว จะเห็นวา ประเทศออสเตรเลียไดใชกฎหมาย  Migration  
Act 1958 ในการควบคุมการทํางานของคนตางดาว  รวมทั้งไดกําหนดการตรวจสอบการ
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ใชดลุพินิจเกีย่วกับการทํางานและการเขาเมืองของเจาหนาท่ีภายในฝายบริหารไว 2 ระดบั  
ทําใหมีการตรวจสอบการใชดุลพินิจไดโดยละเอียดและรอบคอบย่ิงข้ึน โอกาสท่ีไดรับ
ความเปนธรรมมากข้ึนคือ Migration Internal Review Office (MIRO) และ Immigration  
Review  Tribunal (IRT) (ซึ่งเปนองคคณะผูพิจารณา จํานวน 1 – 3 คน แตงต้ังโดยผูวา
ราชการจังหวัดท่ัวไป เห็นวาเหมาะสมไมมากเกินไปและไมยุงยากในการพิจารณา) 
โดยกฎหมายไดกําหนดผูมีสิทธิอุทธรณไวหลายคน คือ คนตางดาวเอง ผูเสนอชื่อ  
(Nominate) ผูสนับสนุน (Sponsor) หรือผูที่เกี่ยวของ ทําใหคนตางดาวและผูที่เกี่ยวของ
กับการทํางานของคนตางดาวมีโอกาสใชสิทธิมากข้ึน กําหนดสิทธิของผูที่อุทธรณ ในชั้น
ของ MIRO คือ สิทธิในการย่ืนพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ิมเติมกอนมีการวินิจฉัย ทําให          
ผูยื่นอุทธรณสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่ยังไมไดสงหรือหลงลืมในการสงครั้งกอน และ
เห็นวาประโยชนกบัตนเอง  เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตองในการพิจารณาอุทธรณ  สวนใน
ชั้นของ IRT ไดกําหนดเพิ่มเติม คือ สิทธิรองขอใหเรียกพยานบุคคลมาใหถอยคําตอ IRT  
สิทธิไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนกอนมีคําวินิจฉัย เปนการกําหนดสิทธิเพ่ือเปดโอกาส
ใหผูอุทธรณนําพยานหลักฐานที่เห็นวาสําคัญ และเปนประโยชนกับตนเองมาโตแยงได
เต็มท่ีเพ่ือใหผูพิจารณาทราบขอเท็จจริงและขอมูลที่ตนโตแยงมากที่สุด ทําใหไดขอเท็จจริง
ที่ถูกตองเปนประโยชนตอการพิจารณาอุทธรณกําหนดระยะเวลาย่ืนอุทธรณภายใน 28 วัน  
หรือ 70 วัน หลังจากไดรับแจง เห็นวาเปนเวลาที่เหมาะสมเพราะวาผูที่ไดรับคําสั่งและ
ไมเห็นดวยกับคําสั่งสามารถเตรียมตัวและหาพยานหลักฐานในการโตแยงตอไป  กําหนด
อํานาจหนาที่ของผูพิจารณาอุทธรณในชัน้ของ MIRO ใหพิจารณาทบทวนคําสั่งโดยรอบคอบ  
กําหนดหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริง ตามหลักฟงความท้ังสองขาง เชน การหาพยาน 
หลักฐาน  การสอบปากคําผูยื่นอุทธรณ  เชิญพยานมาใหขอมูลและเสนอ  เพ่ือใหได
ขอเท็จจริงท่ีชัดเจนเพียงพอและถูกตอง สวนอํานาจหนาท่ีของ IRT กําหนดใหพิจารณา
ทบทวนคําวินิจฉัยของ MIRO โดยรอบคอบ และใหทําหนาท่ีโดยยึดหลักความยุติธรรม  
ความถูกตอง ประหยัด ไมยึดรูปแบบและรวดเร็ว กําหนดใหมีหนาที่ในการวินิจฉัยจาก
เอกสาร (Review on the Paper) หากมีขอเท็จจริงที่เพียงพอ ทําใหไมตองเสียเวลา
พิจารณาพยานหลักฐานอ่ืน ๆ อีก เพราะไมมีความจําเปน กําหนดใหมีอํานาจรับฟงพยาน
บุคคลทางโทรศัพท โทรทัศนวงจรปดหรือเครื่องมือส่ือสารอ่ืน ๆ ได ทาํใหสามารถหา
ขอเท็จจริงไดหลายชองทาง โดยไมจํากัดอยูเฉพาะพยานบุคคลท่ีมาปรากฏตัวตอหนา
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ผูพิจารณาหรือพยานเอกสารเทานั้นเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตอง ผลของการพิจารณาจะ
ไดถูกตองและเปนธรรม  การกําหนดอํานาจหนาที่ในการแจงผลการวินิจฉัยใหผูอุทธรณ
ทราบ  ในชัน้ของ  MIRO  ไดกําหนดใหแจงผลการวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบรวมท้ังแจง
สิทธิในการอุทธรณและระยะย่ืนอุทธรณ ทําใหผูอุทธรณมีสทิธไิดรับทราบผลการอุทธรณ  
หากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยจะไดเตรียมตัว และหาพยานหลักฐานในการโตแยงเพ่ือ
แสวงหาความเปนธรรมตอไป สวนในชั้นของ IRT ยังไดกําหนดหนาท่ีในการจัดทํา
คําวินิจฉัยตองมีเหตุผลประกอบจัดพิมพ หรือเปดเผยคําวินิจฉัยและแจงผูอุทธรณทราบ  
ทําใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบคําวินิจฉัยไดและผูอุทธรณมีสิทธิไดรับทราบ
ผลการวินิจฉัยอุทธรณ หากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ IRT จะไดเตรียมตัวและหา
พยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือโตแยงในการแสวงหาความเปนธรรมตอองคกรอ่ืนตอไป 
 
 
 
2.  ประเทศเกาหลีใต 
 

กฎหมายวาดวยการควบคุมคนเขาเมือง (Immigration Control Act) ได
ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 1963 และไดมีการแกไขเพ่ิมถึง 12  
ครั้ง ครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี 5 ไดแกไขเพ่ิมเติมถึง 12 ครั้ง  ครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม  
2002 เปนกฎหมายหลักในการกํากับดูแลและควบคุมการเขาเมืองของคนตางดาว6  โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 

2.1 กําหนดนิยามของ  “คนตางดาว”  วา บุคคลซ่ึงมิไดมีสัญชาติเกาหลีใต 
 2.2 คนตางดาว ที่ประสงคจะเดินทางเขามาในประเทศเกาหลีใต จะตองมีหนังสือ
เดินทางที่ออกมาโดยชอบดวยกฎหมายและไดรับการตรวจลงตรา โดยกระทรวง
ยุติธรรมของเกาหลีใต 

                                                           
6 ขอมูลสวนใหญของประเทศเกาหลีใตผูเขียนแปลมาจาก   www.immi.gov.kr. 
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 2.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจมีคําสั่งหามคนตางดาวเขาประเทศ 
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้7 

2.3.1 เปนโรคระบาด ติดยาเสพติด หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน 

2.3.2 พกยาหรือนําพาอาวุธปน วัตถุระเบิด ตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
อาวุธปน วัตถุระเบิด 

2.3.3 กระทําการซึ่งนํามาซึ่งภยันตรายตอประโยชนของชาติหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ 

2.3.4 ปวยทางจิต  หรือไวที่พํานัก 
2.3.5 เปนบุคคลท่ีตองหามเขาในประเทศเกาหลีใต 
2.3.6 เปนบุคคลซึ่งมีสวนรวมในการกระทําความผิดฐานฆาคนตายหรือ

กระทําการทรมานตอประชาชนอันมีเหตุผลมาจากเชื้อชาติ, ชาติพันธุ, ศาสนา, สัญชาติ, 
ความคิดเห็นทางการเมือง  เปนตน 

2.4 คนตางดาวที่เดินทางเขามายังประเทศเกาหลีใต จะตองไดรับการตรวจตรา 
(inspection) โดยเจาหนาท่ีควบคุมการเขาเมือง ณ ชองทางขาเขาและขาออก 

2.5 การเขาเมืองเปนการชั่วคราว (sojourn of foreigners) ของคนตางดาวตอง
อยูในประเทศเกาหลีใต  ภายในระยะเวลาที่กําหนด8 และเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการ
เมืองใด ๆ หากคนตางดาวผูใดฝาฝน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะมีคําส่ังยุติการ
กระทําน้ัน ๆ หรืออาจใชมาตรการท่ีจําเปน 

2.6 คนตางดาวท่ีเขาเมืองเปนการชั่วคราว ไมสามารถประกอบอาชีพใน
ประเทศเกาหลีใตได 

                                                           
7 Immigration Control Act 1963, article 11 อางในคูมือเก่ียวกับการขออนุญาตเขาเมือง, สถานฑูต

เกาหลีใต. 
8 Immigration  Control  Act, 1963 Article 17 อางในคูมือเก่ียวกับการขออนุญาตเขาเมือง, สถานฑูต

เกาหลีใต. 
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2.7 คนตางดาวท่ีเขาเมืองเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลา 90 วัน นับแตวันท่ีได
เขาเมือง จะตองลงทะเบียนคนตางดาว  ณ สํานักงานควบคุมคนเขาเมือง  ยกเวนบุคคล
ดังตอไปนี้ 

2.7.1 บุคคลคลากรและครอบครัวในคณะฑูตและองคกรระหวางประเทศ
ในเกาหลีใต 

2.7.2 คนตางดาวและครอบครัวซึ่งมีสิทธิพิเศษและความคุมกัน
เชนเดียวกับฑูตหรือกงสุลภายใตความตกลงท่ีทํากับประเทศเกาหลีใต 

2.7.3 คนตางดาวที่ไดรับการเชื้อชาติจากรัฐบาลเกาหลีใตและไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงของกระทรวงยุติธรรม 
 2.8 การลงทะเบียนคนตางดาว ประกอบดวย 

2.8.1 ชื่อ, เพศ, วันเกิด  และสัญชาติ  
2.8.2 ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ไดแก วันที่ออก จํานน เปนตน 
2.8.3  สถานที่ทํางาน และตําแหนงที่รับผิดชอบ 
2.8.4  ภูมิลําเนา ในประเทศของตน  และที่พํานัก ในเกาหลีใต 
2.8.5  สถานะและระยะเวลาในการพํานักในเกาหลีใต 
2.8.6  เรื่องอ่ืน ๆ  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2.9  การเนรเทศ (deportation) 
คนตางดาวอาจถูกเนรเทศออกจากประเทศเกาหลีใต  ภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 
2.9.1 กระทําละเมิด ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 
2.9.2 ละเมิดเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยหัวหนาสํานักงานควบคุมการเขาเมือง 
2.9.3 เขาเมือง โดยไมไดรับอนุญาตตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 14 (1) 15 

(1) ,16 (1) หรือ 16 - 2 (1) 
2.9.4 ละเมิดขอจํากัดของพักอาศัยขอจํากัด เกี่ยวกับกิจกรรม หรือตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนด 
2.9.5 พยายามที่ออกจากประเทศเกาหลีใต  โดยฝาฝน มาตรา 28 
2.9.6 ไดรับการปลดปลอย  ภายหลังจากไดรับการลงโทษซึ่งหนักกวา

โทษจําคุก 
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2.10 กฎหมายควบคุมคนเขาเมืองท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการเขามาทํางานของ
คนตางดาวในประเทศเกาหลีใต ไดกําหนดไววา คนตางดาวท่ีประสงคจะเขามาทํางาน 
ในประเทศจักตองมีสถานะการพํานักในประเทศเกาหลีประเภททํางานไดเทานั้น ซึ่งมีอยู
ดวยกัน 8 ประเภท เชน การสอนภาษาตางประเทศ (E-2) งานวิจัย (E-3) เปนตน ทั้งน้ี 
กระบวนการของสถานะการพํานักประเภททํางานไดมีอยู 2 ประเภทใหญ กลาวระบบ
ปกติ  (Traditional Procedure) และระบบการออกใบรับรองวาจะออกวีซาให                        
(A Certificate for Recognition of Visa Issuance)  

2.11  การบริหารจัดการและปฏิบัติตามกฎหมายทํางานของคนตางดาว 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติตามกฎหมายการ

ทํางานของคนตางดาวน้ัน  เปนการพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ องคกร นโยบาย กฎหมาย 
และระบบการควบคุมติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการทํางานของคนตางดาว 

2.11.1 องคกร 
กฎหมายควบคุมคนเขาเมืองน้ันใหอํานาจการบริหารจัดการและ

การนํากฎหมายไปปฏิบัติใหเกิดผลแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนให
อํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูออกกฎกระทรวง กําหนดรายละเอียด
ตาง  ๆ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมคนเขาเมือง เชน ข้ันตอน การย่ืนคํารอง เกณฑที่ใช
พิจารณา เอกสารหลักฐานประกอบคํารองขอสถานะการพํานักที่ทํางานได  เปนตน 

ภายใตการจัดองคกรของกระทรวงยุติธรรม กรมซึ่งมีหนาที่ดูแล
คนเขาเมืองคือ กรมตรวจคนเขาเมือง (The  Immigration  Bureau) 

นอกจากกรมตรวจคนเขาเมืองแลว เมื่อคนตางดาวเขามาทํางาน
ในประเทศเกาหลีใตแลว อํานาจควบคุมกํากับคนตางดาวยังตกอยูกับรัฐบาลทองถิ่น (Local 
Government) ดวย โดยมีประเทศเกาหลีใตนั้นเปนประเทศท่ีมีการกระจายอํานาจการปกครอง 
(Decentralization) มาก อํานาจของรัฐบาลทองถิ่นมีใกลเคียงกับอํานาจของรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจนํากฎหมายการลงทะเบียนคนตางดาว (The Alien Registration 
Law) ไปบริหารจัดการและนําไปปฏิบัติใหเกิดผล (administration and implementation) 
คนตางดาวจะตองนําหนังสือเดินทาง  (ที่มีตราประทับสถานะการพํานัก) และรูปถายไป
ยังเขต เพ่ือยื่นคํารองขอลงทะเบียนคนตางดาว เจาหนาท่ีของรัฐบาลทองถิน่จะออกหนังสือ
ทะเบียนคนตางดาว (Alien Registration Certificate) ซึ่งมีลักษณะคลายหนังสือเดินทาง
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แตขนาดเล็กกวา ซึ่งมีรูปถาย และสถานะการพํานักของคนตางดาวแสดงไว  คนตางดาว
จะใชหนังสือทะเบียนคนตางดาวเปนหลักฐานแสดงตนไดอยางเปนทางการ โดยไมตอง
พกพาหนังสือเดินทางติดตัว 

จึงกลาวไดวานอกจากเจาหนาที่ ของกรมตรวจคนเขาเมืองแลว  
คนตางดาวท่ีเขาไปทํางานในประเทศเกาหลีใตยังถูกควบคุมและกํากับโดยเจาหนาท่ีของ
รัฐบาลทองถิ่นอีกชั้นหน่ึง 

2.11.2  นโยบาย 
การจัดทํานโยบายเก่ียวกับการควบคุมและกํากับคนตางดาวที่จะ

เดินทางเขามาและพํานักอยูในประเทศเกาหลีใต นั้นเปนอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (มาตรา 18) 

2.11.3  กฎหมาย 
นอกจากการบริหารจัดการควบคุมการทํางานของคนตางดาว

ภายใตกฎหมายควบคุมคนเขาเมืองแลว  ประเทศเกาหลีใตยังกํากับควบคุมคนตางดาว
โดยระบบทะเบียน คนตางดาวซ่ึงอยูภายในกฎหมายตรวจคนเขาเมืองโดยมีรัฐบาล
ทองถิ่นจะมีเปนปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลอีกดวย  เน่ืองจากจํานวนขาราชการประจําของ
รัฐบาลทองถิ่นจะมีเปนจํานวนมากแลว ขาราชการประจําของรัฐบาลทองถิ่นยังมีความ
รอบรูเกี่ยวกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ ตลอดจนประชาชนในเขตปกครองดังกลาวเปน
อยางดี  คนตางดาวจึงตกอยูภายใตการบริหารกฎหมายและการนํากฎหมายไปปฏิบัติของ
องคกรรัฐท่ีคอนขางมีประสิทธิภาพ 

สวนการบังคับใชกฎหมายควบคุมคนตางดาวในระดับนายจาง
นั้น กฎหมายตรวจคนเขาเมืองมีบทบัญญัติหามนายจางหรือบุคคลใดจางคนตางดาวท่ี 
ไมมีวีซาประเภททํางานได (มาตรา 18 (2) 

2.11.4  การบังคับใหเปนตามกฎหมาย (Enforcement) 
กรมตรวจคนเขาเมือง (Immigration Bureau) ซึ่งมีอํานาจหนาที่

บังคับใหเปนไปตามกฎหมาย (enforcement) นั้น เปนระบบการประสานงานกับตํารวจ
และขาราชการประจําในกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายตรวจคนเขาเมือง เชน ในกรณีการ
ลักลอบทํางานโดยท่ีสถานะการพํานักไมอนุญาต การอยูทํางานตอโดยระยะเวลาการ
พํานักสิ้นสุดลงแลว การทํางานผิดประเภทจากสถานะการพํานัก เปนตน (มาตรา 78) 
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เจาหนาท่ีควบคุมคนเขาเมือง (Immigration Control Official)          
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุไวในกฎหมายตรวจคนเขาเมือง ดังตอไปนี้คือ 

(1) ไตสวนกรณีที่มีการละเมิด (Immigration Control Official)  
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุไวในกฎหมายตรวจคนเขาเมือง  ดังตอไปนี้ 

(2) กักขัง ติดตาม และสงบุคคลท่ีละเมิดกฎหมายกลับประเทศ
ตามคําส่ังกักขังหรือคําส่ังใหสงตัวกลับประเทศ (มาตรา 51, มาตรา 62) 

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมาย
ตรวจคนเขาเมืองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาท่ีควบคุม
คนเขาเมืองดังตอไปนี้คือ 

(ก)  อํานาจพกพาและใชอาวุธ (มาตรา 77) 
1) เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีควบคุมคนเขา

เมืองสามารถพกพาอาวุธไดในการปฏิบัติหนาที่  
2) เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีควบคุมคนเขา

เมืองอาจใชอาวุธไดในการปฏิบัติตามหนาที่ แตตองคํานึงถึงความจําเปนและเหตุผลของ
การใชอาวุธตามสถานะการดวย 

(ข)  เครื่องแบบและบัตรประจําตัว (มาตรา 82) 
1) ในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและ

เจาหนาท่ีควบคุมคนเขาเมืองตองแตงเครื่องแบบหรือตองพกพาบัตรประจําตัวเพ่ือแสดง
สถานะวาเปนเจาหนาท่ีรัฐ 

2) เม่ือบุคคลท่ีจะถูกไตสวนหรือจับกุมขอใหแสดงสถานะ 
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีควบคุมคนเขาเมืองตองแสดงบัตรประจําตัวให
บุคคลน้ันดู 

(ค)  สถานกักขัง (มาตรา 51) 
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาวา

กระทําผิดกฎหมายตรวจคนเขาเมืองอาจกักขังผูตองหาได  หากมีคําส่ังของหัวหนา
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

(ง)  หนวยงานอ่ืนมีหนาที่ตองรวมมือ (มาตรา 78) 

DPU



หนวยงานอ่ืนของรัฐตองใหความรวมมือเท า ท่ีจะทําได  
หนวยงานอ่ืนจะปฏิเสธไมรวมมือโดยปราศจากเหตุผลไมได 

2.11.5 การย่ืนอุทธรณคําส่ังของเจาหนาท่ีกรณีที่ไมอนุญาต 
กรณีที่คนตางดาว ยื่นคํารองของสถานะการพํานักประเภทไดทั้ง  

8 ประเภท ภายใตกระบวนการและข้ันตอนของระบบปกติ (Traditional Procedure)  
หรือระบบการออกหนังสือรับรองว าคนต างชาติมีสถานะพํานักที่ทํ างานได                          
(A Certificate of  Recognition of Visa Issuance) แลวไดรับแจงจากสถานทูตหรือสถาน
กงสุลเกาหลีใตในประเทศท่ีตนมีภูมิลําเนาอยูวากรมตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต กรณี
เชนนี้คนตางดาวไมมีชองทางท่ีจะอุทธรณไดเลย 
3. ประเทศมาเลเซีย 
 
 กฎหมายที่ควบคุมการเขาเมืองของคนตางดาวในประเทศมาเลเซีย ไดแก 
Immigration Act 1959/63 หรือกฎหมาย Law of Malaysia 155 โดยมีกฎหมายรองรับ
ไดแก Immigration Regulation 1963 ซึ่งมีสาระโดยสังเขป กลาวคือ9 
 

3.1  การควบคุมการเขาเมืองของคนตางดาว 
ในกรณีที่คนตางดาวมีความประสงคจะเดินทางเขาประเทศมาเลเซียนั้น 

จะตองไดรับวีซา (VISA) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของมาเลเซีย ซึ่งต้ังอยูใน
ประเทศของคนตางดาวนั้น 

ทั้งน้ี ผูขอวีซาเขาประเทศ มาเลเซียตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ 
(1)  กรอกแบบฟอรม IM. 37 จํานวน 3 ฉบับ  
(2) หนังสือเดินทางที่ใชไดตามกฎหมาย 
(3) รูปถาย 3 รูป 
(4) ต๋ัวเดินทางไป-กลับ 
(5) หลักฐานที่สําแดงวามีเงินเพียงพอตามท่ีกําหนด 
(6)  คาธรรมเนียม 
 

                                                           
9 ขอมูลสวนใหญผูเขียนแปลมาจาก  www.immi.gov.ml 
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แตอยางไรก็ตาม คนตางดาวในประเทศตอไปนี้ ไมตองขอวีซาเขา
ประเทศมาเลเซีย  หากเดินทางและพํานักชั่วคราวในระยะเวลาที่กําหนด 

(1) คนตางดาวท่ีมีสัญชาติในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ ยกเวนประเทศ
อินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศ  และศรีลังกา 

(2) คนตางดาวท่ีมีสัญชาติในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งพํานักชั่วคราวใน
ประเทศมาเลเซีย  ไมเกิน 1 เดือน ยกเวนประเทศเวียดนาม 

(3) คนตางดาวในประเทศดังตอไปนี้ ไมตองขอวีซา กลาวคือ  
สาธารณรัฐไอซแลนด ซานมารีโน สวิตเซอรแลนด และเนเธอรแลนด 

 
นอกจากน้ีแลว คนตางดาว อาจขออนุญาตเขามาเลเซีย เพ่ือมีที่พํานักถาวร 

(permanent resident) โดยคนตางดาวนั้น  จะตองมีคุณสมบัติ  ดงัตอไปนี้ 
(1) เปนผูเชี่ยวชาญ หรือประกอบวิชาชีพ  หรือ 
(2) เปนบุคคล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดออกใบรับรองวาการเขาประเทศ

ยอมเปนประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศมาเลเซีย หรือ 
(3) มีภรรยาหรือบุตรอายุตํ่ากวา 6 ป ในกรณีที่เปนบุคคลตามขอ (1) หรือ (2)  
(4) มีภรรยาที่มีสัญชาติมาเลเซีย ซึ่งไดแยกกันอยูกับสามี เปนเวลา

ตอเนื่อง 5 ป หรือ 
(5) มีบุตรสัญชาติมาเลเซีย  ที่มีอายุตํ่ากวา 6 ป 
(6) มีเหตุผลพิเศษอ่ืน ๆ ที่ตองการมีที่พํานักถาวรในมาเลเซีย 
 
โดยบุคคลที่ตองการมีที่ พํานักถาวรสามารถ  ยื่นเอกสารตอไปน้ี                     

ตอ Immigration of Malaysia  
(1) กรอกแบบฟอรม IMM. 4.  1 ชุด 
(2) หนังสือเดินทาง 
(3) รูป 2 รูป 
(4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด 
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3.2  คนตางดาวอาจตกเปนบุคคลตองหามเขาประเทศมาเลเซีย ในกรณี
ดังตอไปนี้10 

(1) เปนบุคคลท่ีไมสามารถแสดงใหเห็นวา มีปจจัยในการยังชีพ ตัวของ
เขาเอง  หรือไมมีอาชีพ 

(2) เปนบุคคลท่ีมีจิตบกพรองหรือโรคจิต หรือเปนโรคติดตอรายแรง  อัน
อาจเปนอันตรายตอประชาคมของมาเลเซีย 

(3) เปนบุคคลท่ีไดรับคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกไมวา เปนระยะเวลา
เทาใด 

(4) เขาประเทศมาเลเซียเพ่ือที่เปนหรือจะเปนหญิงโสเภณี 
(5) เปนบุคคลท่ีมีอาชีพขอทาน 
(6) เปนบุคคลท่ีเชื่อไดวาจะสนับสนุนหรือกระทําการใหเกิดการกิจการ

ราย หรือโคนราชบังลังกมาเลเซีย หรือสนับสนุนการลอบสังหารเจาหนาท่ีของมาเลเซีย 
(7) เปนสมาชิกหรือมีความสัมพันธกับองคกรซึ่งตอตานกับรัฐบาลของ

มาเลเซียในปจจุบัน หรือเปนภัยตอประเทศมาเลเซีย 
(8) เปนบุคคลซ่ึงรัฐมนตรี ไดรับแหลงขอมูลใด ๆ ซึ่งเชื่อไดวาการเขา

ประเทศมาเลเซีย จะมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศของมาเลเซีย 
(9) เปนบุคคลท่ีมีเอกสารเดินทางอันเปนเท็จ 
(10) เปนบุคคลท่ีมีสมาชิกในครอบครัวมาเลเซียหามเดินทางเขาประเทศ 
นอกจากน้ีแลว  ในบังคับใชกฎหมาย The Immigration Act 1959 / 1963 

ไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของมาเลเซีย จับกุมบุคคลท่ีเชื่อวากระทําผิด
กฎหมาย ทั้งนี้  เปนการจัดโดยไมตองออกหมายจับ รวมไปถึง มีอํานาจที่จะควบคุมตัว
และเนรเทศคนตางดาวออกนอกประเทศได 
  

3.3  องคกรบังคับใชกฎหมาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมเกี่ยวกับการเขาเมืองของคนตางดาว 

มีหลายหนวยงานดวยกัน โดยครอบคลุมท้ังการเขาเมืองและการทํางานของคนตางดาว
ตามความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งน้ี ในดานการเขาเมืองนั้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
                                                           

10 มาตรา 8 ของ Immigration Act 1959/63. 
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หลักคือ Immigration Department of Malaysia ซึ่งเปนหนวยงานใน Ministry of Home 
Affair โดยมี Controller Of Immigration เปนผูรับผิดชอบในการท่ีจะอนุญาตใหบุคคล
ตางดาวเขาเมือง 

สวนในกรณีที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานเปน
อํานาจของ Minister Of Human Resources 

หากปรากฏวาคนตางดาวคนใดไมไดรับอนุญาตใหเขาเมืองหรือเปน
บุคคลท่ีตองถูกสงออกไปนอกราชอาณาจักรในภายหลังท่ีไดรับอนุญาตเขาเมืองแลว 
สามารถอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานตอ Commission of Immigration ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 
4.  ประเทศญ่ีปุน 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการเขาเมืองของคนตางดาวในประเทศญี่ปุน ไดแก กฎหมาย
วาดวยการควบคุมคนเขาเมืองและรับรองสถานะผูอพยพ (Immigration Control and 
Refugee Recognition Act 1951 ซึ่งไดแกไขเพ่ิมเติมในป 1999 และบรรดากฎกระทรวงท่ี
ออกโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดตราข้ึนโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 17 ของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายวาดวยทะเบียนคนตางดาว (The 
Alien Registration Law 1952) ดังมีสาระสังเขปดังน้ี11 
 
 4.1  การควบคุมการเขาเมือง 

ตามกฎหมายคนเขาเมืองเปนกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการเดินทางเขามา
ในประเทศและการเดินทางออกจากประเทศญี่ปุนของคนตางดาว ไดบัญญัติหามบุคคล
ซึ่งมิใชพลเมืองของประเทศญี่ปุนพํานักอาศัยอยูในญี่ปุนเวนแตจะมีสถานะเกี่ยวกับการ
พํานัก (Status of residence) ซึ่งสถานะเกี่ยวกับการพํานักนั้น ไดแก วีซาประเภทตางๆ
นั่นเอง หากปราศจากสถานะเกี่ยวกับการพํานักแลว เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 
(9mmigration inspector) จะปฏิเสธมิใหคนตางดาวเขาเมือง 

                                                           
11 ผูเขียนแปลขอมูลจาก www.japanlaw.com 
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ทั้งน้ี ตามกฎหมายเขาเมืองของญี่ปุนไดระบุถึงประเภทของสถานะการ
พํานักไว 4 ประเภท เทานั้นคือ ผูมีสิทธิพํานักอยูในญี่ปุนอยางถาวร สามีภรรยาหรือบุตร
ของพลเมืองญี่ปุน สามีภรรยาหรือบุตรของผูมีสิทธิพํานักอยูในญี่ปุนอยางถาวร และผูมี
สิทธิพํานักในญี่ปุนระยะยาว 
 

4.2  การเขาเมืองเพ่ือทํางานและพํานักในญ่ีปุน 
เนื่องจากกระบวนการขอสถานะการพํานักประเภททํางานไดภายใต

ระบบขอแบบปกตินั้นมีข้ันตอนยุงยากหลายข้ันทําใหผูขอวีซาตองรอคอยคําตอบจาก
เจาหนาที่ผูมีอํานาจนานถึง 2 - 3 เดือน  ดังจะท่ีไดกลาวมา ทางรัฐบาลญี่ปุนจึงไดแกไข
ความวาลาชาโดยการเพ่ิมบทบัญญัติมาตรา 19-2  ลงไปในกฎหมายควบคุมคนเขาเมือง 

มาตรา 19-2 วรรคแรก บัญญัติถึงกรณีที่คนตางดาวซ่ึงพํานักอยูใน
ประเทศญี่ปุน ยื่นคํารองขอใหกระทรวงยุติธรรมออกหนังสือรับรองวาตนสามารถ
ประกอบกิจกรรมซึ่งมีคาตอบแทนไดหรือถูกจางงานได (Certificate of Authorization 
for Employment) แตในทางปฏิบัติแลว มาตรา 19-2 วรรคแรกเกือบทั้งหมดจะเปนกรณี
ที่นายจางซ่ึงเปนบริษัทญี่ปุนจะเปนผูยื่นคํารองขอหนังสือรับรองการถูกจางงานไดแทน
ลูกจางตางดาว  (proxy) กลาวอีกนัยหน่ึงคือเปนกระบวนการที่ อิงอยูกับระบบ                    
Pre-Arranged Job ซึ่งหมายถึง การท่ีนายจางและลูกจางไดทําการติดตอสมัครและตกลง
รับทํางานกัน  โดยมีสัญญาจางงานกันแลว ซึ่งสัญญาจางงานนี้ถือเปนพยานหลักฐานท่ี
สํ า คัญในการแสดงตอ เจ าหน า ท่ีของกรมควบคุมคนเข า เ มืองระดับภูมิภาค                    
โดยกระบวนการภายใตระบบการออกหนังสือรับรองวาคนตางชาติมีสิทธิถูกจางงาน          
ได แบงออกได 4 ข้ันตอน  ดังนี้ 

ข้ันท่ี  1 นายจางซ่ึงสวนใหญ ไดแก  บริษัทญี่ปุนในประเทศญี่ปุนจะเปน
ผูยื่นคํารองขอใหเจาหนาที่ออกหนังสือรับรองวาคนตางชาติมีสิทธิถูกจางงานไดแทน
ลูกจางซ่ึงเปนคนตางดาวซ่ึงอาศัยอยูในตางประเทศ โดยการแสดงหลักฐานท่ีจําเปน เชน 
หนังสือสัญญาจางงาน หลักฐานเกี่ยวกับบริษัทผูจางตอเจาหนาท่ี 

ข้ันท่ี 2 เจาหนาที่ของกรมตรวจคนเขาเมืองสํานักงานภูมิภาคซึ่งเปนท่ีต้ัง
ของบริษัทนายจางจะทําการตรวจสอบหนังสือสัญญาจางงาน  หลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับ
บริษัทผูวาจาเพ่ือดูวามีการจางงานกันจริง  และตรงตามประเภทของสถานะการพํานัก
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จริงหรือไม แลวจะแจงผลวาจะออกหนังสือรับรองวามีสิทธิถูกจางงานใหไดหรือไม   
ในกรณีที่ออกหนังสือได  เจาหนาที่จะแจงเรื่อง 

(1)  ไปยังบริษัทนายจางในประเทศญี่ปุน แลวบริษัทนายจางจะแจงเรื่อง
ตรงไปยังคนตางดาวในประเทศขอใหรับไปยื่นเรื่องขอวีซาประเภททํางานได ณ สถานฑูต 
หรือสถานกงสุลท่ีคนตางดาวมีภูมิลําเนา และ (2) แจงเรื่องไปยังกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงยุติธรรมแจงเรื่องไปยังกระทรวงตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศแจง
เรื่องไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู 

หนังสือรับรองวามีสิทธิถูกจางงานไดจะมี  2 ประเภทใหญ  ๆ  คือ                  
(1) หนังสือรับรองวามีสิทธิถูกจางงานประเภทปจเจกบุคคล และ (2) หนังสือรับรองวามี
สิทธิถูกจางงานประเภทกลุม  ซึ่งประกอบดวยคนตางดาวหลายคนที่จะไปทํางาน               
ณ บริษัทแหงเดียวกัน 

ข้ันที่ 3 คนตางดาวย่ืนเรื่องขอเขาเมืองในสถานะพํานักท่ีสามารถทํางาน 
มีรายไดตอบแทน (วีซาประเภททํางานได) โดยจะยื่นเรื่อง ณ สถานทูต หรือสถานกงสุล
ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู  สถานทูตญี่ปุนจะตรวจสอบวาคนตางดาวไดรับอนุมัติใหทํางานได
จริงหรือไมไปยังสํานักตรวจคนเขาเมืองภูมิภาคเจาของเรื่องโดยผานกระทรวงการ
ตางประเทศและกระทรวงยุติธรรม  สํานักตรวจคนเขาเมืองภูมิภาคเจาของเรื่องจะแจง
เรื่องกลับไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยผานกระทรวงยุติธรรม 

ข้ันท่ี 4 สถานทูตญี่ปุนหรือสถานกงสุล ณ ประเทศท่ีคนตางดาวที่ยื่น        
คํารองมีภูมิลําเนาอยู จะแจงผลการพิจารณาวาไดหรือไมไดรับอนุญาตไปยังคนตางดาวท่ี
ยื่นคํารองขอ 

เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
และข้ันตอนในกระบวนการภายในระบบของมาตรา 19-2 วรรคแรกจะสั้นและนอยกวา
กระบวนการและข้ันตอนภายในระบบปกติ   จึงทําใหระยะรอคอยคําตอบลดลงไปอยางมาก    
 

4.3  องคกรบังคับใชกฎหมาย 
กฎหมายควบคุมคนเขาเมืองญี่ปุนนั้นใหอํานาจการบริหารจัดการและการ

นํากฎหมายไปปฏิบัติใหเกิดผลแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนใหอํานาจ
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูออกกฎกระทรวง กําหนดรายละเอียดตาง ๆ
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เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมคนเขาเมือง เชน ข้ันตอน การย่ืนคํารอง เกณฑที่ใชพิจารณา 
เอกสารหลักฐานประกอบคํารองของสถานะการพํานักที่ทํางานได เปนตน 
 

4.4  การอุทธรณคําส่ังหามเขาเมือง 
ตามกฎหมาย Immigration Control and Refugee Recognition Act  

(กฎหมายคนเขาเมือง) ของประเทศญ่ีปุนไมไดบัญญัติใหมีการทบทวนหรือตรวจสอบ
คําส่ังไมอนุญาตใหคนตางดาวเขาเมืองเพ่ือการทํางานในประเทศญี่ปุนของเจาหนาท่ีโดย
ผูบังคับบัญชา แตในกรณีที่คนตางดาวประกอบกิจการงานอันเปนการฝาฝนกฎหมาย  
คนเขาเมือง ผูที่อยูเกินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ผูที่ไมไดรับอนุญาตใหทํากิจการ
งานที่นอกเหนือไปจากสถานภาพท่ีไดรับ หรือผูที่ทํากิจการงานอ่ืนที่ตางไปจากเง่ือนไข
การเขามายังประเทศญี่ปุน กลาวคือ เปนผูที่สถานภาพการทํางานโดยชอบ แตไดกิจการ
ที่อยูเหนือไปจากสถานภาพท่ีกําหนดไว ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองถูกควบคุม เพ่ือดําเนินคดี
และสงตัวกลับประเทศ ซึ่งเปนเพียงการพิจารณาของเจาหนาที่ฝายปกครองในกรณีดังกลาว  
กฎหมายไดบัญญัติใหคนตางดาวผูตองสงสัยที่ถูกควบคุมตัว และสั่งใหสงตัวกลับมีสิทธิ
คัดคานหรือโตแยงการกระทําดังกลาวของฝายปกครอง  เพ่ือท่ีจะใหเจาหนาท่ีระดับสูงกวา
พิจารณาทบทวนการใชดุลพินิจออกคําส่ังทางปกครองของเจาหนาท่ีระดับลาง 
ซึ่งหมายความวา คนตางดาวท่ีฝาฝนกฎหมายคนเขาเมืองในประเทศญี่ปุน เชน ผูที่อยู
เกินกําหนดระยะเวลาการอนุญาต ผูที่ทํากิจการที่อยูนอกขอบเขตของสถานะภาพที่
กําหนดไว  เปนตน  จะตองถูกควบคุมตัวเพ่ือสงกลับ  และจะตองมีการสอบสวน  
โดยเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง (An Immigration Control Officer)  
ซึ่งคนตางดาวท่ีฝาฝนกฎหมายเหลาน้ันเรียกวาผูตองสงสัย (Suspect) หากมีเหตุผลเพียงพอ
จะออกหมายจับ จับกุม สงตัวใหสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง (Immigration Inspector  
Office) เพ่ือใหเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง (An Immigration Inspector  
Officer) พิจารณาตรวจสอบโดยไมชักชา โดยพิจารณาวาจะใหสงตัวกลับหรือไมสงตัว
กลับ ซึ่งคนตางดาวผูตองสงสัยมีสิทธิพิสูจนดวยตนเอง วาไมไดฝาฝนหรือกระทําผิด
ตามท่ีถูกกลาวหา  หากเจาหนาท่ีของสํานักตรวจสอบคนเขาเมือง  มีคําส่ังอนุญาตใหสง
ตัวกลับ  และคนตางดาวผูตองสงสัยโตแยงหรือคัดคานคําสั่งนั้น  คนตางดาวมีสิทธิรองขอให
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พิจารณาทบทวนคําสั่งของเจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบคนเขาเมืองไดตามมาตรา 48 และ 
มาตรา 49  ของกฎหมาย  Immigration  Control  and  Refugee  Recognition  Act 

 
ทั้งน้ี การพิจารณาโตแยงหรือคัดคานดานคําส่ังของเจาหนาท่ีฝายปกครอง 

กรณีคนตางดาวตองสงสัยวาฝาฝนกฎหมายคนเขาเมือง  แบงเปน 2 ระดับ  คือ 
(1) การพิจารณาโดยเจาหนาท่ีของกองตรวจสอบพิเศษ (Special Inquiry  

Officer)   
ถาคนตางดาวผูตองสงสัยไมเห็นดวยกับคําส่ังอนุญาตใหสงตัวกลับของ

เจาหนาท่ีสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง คนตางดาวผูตองสงสัยมีสิทธิคัดคานหรือ
โตแยงคําสั่งดังกลาว โดยแถลงคัดคานหรือโตแยงคําส่ัง คําส่ังดังกลาวดวยวาจาตอ
เจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษ  ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ไดรับแจง  และเม่ือเจาหนาที่
กองตรวจสอบพิเศษเมื่อไดรับคํารองแลว จะตองดําเนินการแจงวันและสถานที่ให
คนตางดาวผูตองสงสัยทราบ เพ่ือรับฟงคําแถลงและพิจารณาดําเนินการโดยไมชักชา  
หากเจาหนาที่กองตรวจสอบพิเศษพิจารณาแลว  เห็นดวยกับคําส่ังอนุญาตใหสงตัวกลับ
ของเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง ก็ยืนยันตามคําส่ังเดิม หากไมเห็นดวย
ก็จะเพิกถอนคําส่ังอนุญาตใหสงตัวกลับของเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง 

(2)  การพิจารณาโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 กองตรวจสอบพิเศษ  ซึ่งยืนยันตามคําส่ังของเจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบ

คนเขาเมือง โดยเจาหนาที่ตรวจสอบพิเศษจะตองแจงผลการวินิจฉัยไปยัง Supervising  
Immigration Inspector และแจงคนตางดาวผูตองสงสัย พรอมท้ังแจงสิทธิในการคัดคาน
หรือโตแยง  ในกรณีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษ  ก็มีสิทธิ
โตแยงหรือคัดคานคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษ โดยย่ืนคําแถลงคัดคาน
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผาน Supervising Immigration  
Inspector ภายใน 3 วันหลังไดรับแจง โดยยื่นโตแยงหรือคัดคานคําส่ังน้ันตามวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice Ordinance) Supervising  
Immigration Inspector จะดําเนินการตรวจสอบ สอบสวน ฟงคําแถลงจากคนตางดาว
ที่ตองสงสัยแลวเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  หากรฐัมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมยอมรบัคําแถลงคัดคานจะมีคําสั่งใหปลอยตัว ใหสถานะการพํานักอยู  
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และทํางานในประเทศญีปุ่นตามท่ีไดรับอนุญาต หากไมยอมรบัฟงคําแถลงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมก็ยังมีอํานาจพิเศษในการวินิจฉัย คือ วินิจฉัยอนุญาตใหอยูอาศัยได  

หรือจะมีคําวินิจฉัยใหสงตัวกลับก็ได 
ดังนั้น  ในประเทศญี่ปุนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขาเมืองและอนุญาต

ใหทํางานในประเทศแลว  ในกรณีที่สงสัยวาคนตางดาวน้ันและสงสัยวาฝาฝนหรือกระทํา
ความผิดกฎหมายการควบคุมการเขามา และออกไปนอกราชอาณาจักรและการรับรอง
สถานภาพผูลี้ภัย (Immigration Control and Refugee Recognition Act) หรือเรียกวา  
“กฎหมายคนเขาเมือง” ซึ่งไดแก คนตางดาวที่ประกอบกิจการงานอันฝาฝนกฎหมายคน
เขาเมือง  ผูที่ไมไดรับอนุญาตใหทํากิจการงานท่ีนอกเหนือไปจากสถานที่ไดรับ  หรือผูที่ทํา
กิจกรรมงานอ่ืนท่ีตางไปจากเง่ือนไขการเขามาประเทศญี่ปุน กลาวคือ เปนผูที่มีสถานภาพ
การทํางานโดยชอบ  แตไดทํากิจการที่อยูนอกเขตของสถานท่ีกําหนดไว  บุคคลดังกลาว
จะถูกควบคุม ซึ่งเปนการพิจารณาของฝายปกครอง เพ่ือดําเนินคดีและสงตัวกลับประเทศ  
โดยเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหกลบัตามกฎหมายคนเขาเมือง  หากคน
ตางดาวผูตองสงสัยไมเห็นดวยกับคําส่ังตามกฎหมายคนเขาเมืองไดกําหนดใหคนตางดาว
ผูตองสงสัยมีสิทธิคัดคานหรือโตแยงคําส่ังน้ัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีระดับสูงกวาตรวจสอบ
การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังดังกลาวได  เพ่ือใหเพิกถอนคําส่ังท่ีเปนผลรายแกตน  
ซึ่งไดมีกําหนดใหมีการตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังดังกลาวได  ไว  2  
ระดับ คือ 1) เจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษ (Special Inquiry Officer) โดยกําหนดใหคน
ตางดาวผูตองสงสัยที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งของเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง  
โดยใหแถลงคัดคาน  คําสั่งน้ันดวยวาจาตอเจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษ  ซึ่งเปนการให
สิทธิพิจารณาขอเท็จจริงดวยวาจา เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตามหลักฟงความท้ังสองขาง  
เพ่ือใชพิจารณาตอไป  สิทธิไดรับแจงคําส่ังอนุญาตใหสงตัวกลับจากเจาหนาท่ีสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง เนื่องจากกฎหมายกําหนดหนาที่ของเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ตองแจง  สั่งใหคนตางดาวผูตองสงสัยทราบ  ทําใหคนตางดาวผูตองสงสัยรับทราบหาก
ไมเห็นจะไดเตรียมตัวและหาพยานหลักฐานเพ่ือคัดคานหรือโตแยงคําส่ังกลาว กําหนด
ระยะเวลาคัดคานหรือโตแยง ไวภายใน 3 วัน หลังท่ีไดรับแจง ซึ่งเห็นวาเหมาะสมเพราะ
คนตางดาวผูตองสงสัยถูกคุมขังอยูจึงตองกําหนดเวลาใหดําเนินการโดยเร็ว กําหนดอํานาจ
หนาที่ของผูพิจารณา (เจาหนาที่กองตรวจสอบพิเศษ) โดยใหดําเนินการแจงวันและ
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สถานทีส่อบปากคําคนตางดาวผูตองสงสัยทราบโดยไมชกัชา ทาํใหคนตางดาวผูตองสงสัย
ทราบและไดเตรียมตัวเพ่ือชี้แจงหรือแถลงขอเท็จจริงหรือหาพยานหลักฐาน เพ่ือแก
ขอกลาวหาและไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็ว ตามหลักการไดรับการพิจารณาโดย
ฉับพลัน  เจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษพิจารณาแลวไมเห็นดวยก็จะเพิกถอนคําส่ังของ
เจาหนาท่ีสํานักงานตรวจสอบคนเขาเมือง  คนตางดาวผูตองสงสัยก็จะไดอยูทํางานใน
ประเทศญี่ปุนตอไป นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหเจาหนาท่ีกองตรวจสอบพิเศษมีหนาที่
แจงผลการวินิจฉัยพรอมแจงสิทธิในการคัดคานหรือโตแยงคําวินิจฉัย หากคนตางดาวผูตอง
สงสัยไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย  ซึ่งการกําหนดหนาท่ีของผูพิจารณาดังกลาว  ทําใหคน
ตางดาวผูตองสงสัยมีสิทธิไดรับทราบผลการวินิจฉัยและหากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยจะ
ไดเตรียมตัวและหาพยานหลักฐานโตแยง ในการย่ืนเรื่องเพ่ือแสวงหาความเปนธรรม
ตอไปไดอยางถูกตอง  2)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  เมื่อคนตางดาวผูตองสงสัย
ไมเห็นดวยกบัคําวินิจฉัยของเจาหนาที่กองตรวจสอบพิเศษที่ยนืยันตามคําส่ังของเจาหนาท่ี
กองตรวจสอบพิเศษที่อนุญาตใหสงตัวกลับ กฎหมายไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม  เปนผูพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือใหมีการตรวจสอบการออกคําส่ัง
ของเจาหนาท่ีอยางละเอียดและรอบคอบ เพ่ือความเปนธรรมแกคนตางดาวผูตองสงสัย  
ซึ่งไดกําหนดวิธีการและระยะเวลายื่นเอาไว คือใหคนตางดาวผูตองสงสัยย่ืนคําแถลง
คัดคานเปนหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ภายใน  3  วัน  นับจากวันที่
ไดรับแจง  โดยย่ืนตอ Supervising  Immigration  Inspector  และกําหนดให Supervising  
Immigration Inspector เปนผูดําเนินการพิจารณา คือ ดําเนินการตรวจสอบ สอบสวน  
รับฟงคําแถลงคนตางดาวผูตองสงสัย  และเม่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเสนอความเห็น
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีในการ
แสวงหาขอเท็จจริงรวมทั้งการรับฟงขอเท็จจริงจากคําแถลงคนตางดาวผูตองสงสัย  
ตามหลักฟงความท้ังสองขาง ทําใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง หากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมยอมรับคําแถลงคัดคานจะมีคําส่ังใหปลอยตัว ใหสถานะการพํานักอยู และทํางาน
ในประเทศญี่ปุนตามท่ีไดรับอนุญาต  หากไมยอมรับคําแถลงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมก็ยังมีอํานาจพิเศษในการวินิจฉัย  คือ  วินิจฉัยอนุญาตใหอยูอาศัยได  หรือจะมี
คําวินิจฉัยใหสงตัวกลับก็ได ดังนั้น จะเห็นวา กฎหมาย Immigration Control and  
Refugee Recognition Act ไดกําหนดเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการใช
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ดุลพินิจของเจาหนาท่ีที่ออกคําส่ังอนุญาตใหสงกลับคนตางดาวผูตองสงสัย  รวมท้ังคน
ตางดาวท่ีทํางานโดยฝาฝนหรือผิดกฎหมายคนเขาเมือง  ไวอยางชัดเจนและแนนอน  เพ่ือให   
ผูมีอํานาจพิจารณาใชเปนกฎเกณฑ  หรือหลักเกณฑในการตรวจสอบการใชดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีในการออกคําส่ังท่ีไปกระทบสิทธิของคนตางดาว พิจารณาตรวจสอบโดยมี
กฎเกณฑ  หรือหลักเกณฑที่แนนอน  มิใหใชอํานาจตามอําเภอใจ  เพ่ือเปนหลักประกัน
ความเปนธรรมหรือคุมครองสิทธิของคนตางดาวท่ีทํางานในประเทศญ่ีปุน 
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บทท่ี 5 
 

วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการเขาเมือง 
และการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย 

 
ในบทที่ 2 และ 3 ไดศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขในการเขาเมืองและ

การเขามาทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย และในบทที่ 4 ไดศึกษาถึงหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการเขาเมืองและการทํางานของคนตางดาวในตางประเทศ สําหรับ
ในบทท่ี 5 จะไดวิเคราะหถึงปญหาทางกฎหมายของการเขาเมืองและการทํางานของคน
ตางดาวในประเทศไทย เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขตอไปในบทท่ี 6 ดังจะได
พิจารณาโดยลําดับ 
 
1.  วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการเขาเมืองของคนตางดาว 
 

1.1 ปญหาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไทย ระยะเวลาในการอนุญาต 
การเพิกถอนการอนุญาต 

 
1.1.1 ปญหาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไทยของบุคคลตางดาว 

ในปจจุบันสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดผอนผันใหคนตางดาวได
เขามาในราชอาณาจักรนอกเหนือจากทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ในหลายกรณี เชน กรณีซึ่งสามีเปนคนตางดาวขอรับความอุปการะจากภรรยาสัญชาตไิทย
หรือเปนผูมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร กรณีซึ่งคนตางดาวมีอายุ 55 ปข้ึนไปเดินทางเขามา
พักผอนในประเทศไทยโดยท่ีมรีายไดที่แนนอน และมีหลักฐานทางการเงินซึ่งเปนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจในการนํารายไดเขาสูประเทศ เปนตน กรณีดังกลาวอาจเปนชองทางใหคน
ตางดาวสามารถเขามาในประเทศไทยในฐานะนักทองเท่ียว และมีภรรยาโดยการสมรสท่ี
ชอบดวยกฎหมายและสามารถเขาเง่ือนไขที่จะอยูในประเทศไทยไดตอไป ซึ่งเปนกรณีที่
ตองแกไขกฎหมายระบุเง่ือนไขไวใหชัดเจน 
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาเมืองใน

กรณีดังตอไปนี้1 

ก. กรณีบุคคลหลายสัญชาติ และถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แทนหนังสือเดินทางตามสัญชาติที่ตนมี โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลท่ีมีทั้งสัญชาติไทยและ
มีสัญชาติอ่ืน ๆ หรือกรณีที่มีแตสัญชาติอ่ืนและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทน
หนังสือเดินทางของสัญชาติที่ตนมี โดยเม่ือเดินทางเขาไดใชหนังสือเดินทางที่ไดรับการ
ยกเวนการตรวจลงตรา (visa)  แตเม่ือเดินทางออกจะใชหนังสือเดินทางอีกเลมหน่ึง 

จากการท่ีไดกลาวมาแลววา พระราชบัญญัติคนเขาเมืองฉบับน้ีได
บัญญัติใหคนตางดาวซ่ึงมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางอัน
ถูกตองและยังสมบูรณอยู  และมีการตรวจลงตรา (visa) ยกเวนกรณีที่ไดรับยกเวนที่ไม
ตองขอรับการตรวจลงตรา และไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด ในมาตรา 12 
จะตองเดินทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง  ดวนตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทาง         
นั้น  ๆ  โดยจะตองยื่นรายการตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  ประกอบกับ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 25 ขอ 10 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติ  ยกเวนขอที่กําหนด  กลาวคือ  ผูถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ที่ใชแทนหนังสือเดินทาง  ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  เพ่ือการทองเท่ียว
จะตองไดรับการยกเวนการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) โดยตองเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข สัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และมีสัญชาติของประเทศท่ีออกหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางน้ัน  จึงเห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดเลยท่ี
จํากัดสิทธิของบุคคลท่ีมีหลายสัญชาติ โดยสามารถใชหนังสือเดินทางเลมใดก็ไดที่
ถูกตอง  และยังคงสมบูรณอยูและตนมีสัญชาติของประเทศออกหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางนั้น 

ข. กรณีคนไทยเดินทางเขามาในราชอาณาจักร แตถือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทาง ดังน้ี คือ 

                                                           
1กรมตํารวจ. ระเบียบของกรมตํารวจที่ไมเกี่ยวกับคดี. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, 

2541, หนา 35.  
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1) ถือหนังสือเดินทางไทยซึ่งหมดอายุการใช หรือ ถือเอกสาร
ประจําตัวบุคคลผูปฏิบัติหนาที่ในเรือ (Seaman  Discharge’s Book) ในการตรวจพบคน
ไทยถือหนังสือเดินทางไทย  หมดอายุการใชหรือถือเอกสารประจําตัวบุคคลผูปฏิบัติ
หนาที่ในเรือ (Seaman Discharge ‘s Book) ในการตรวจพบคนไทยถือหนังสือเดินทาง
ไทย หมดอายุการใชหรือถือเอกสารประจําตัวบุคคลผูปฏิบัติหนาท่ีในเรือ (Seaman 
Discharge‘s Book) ตามแนวทางปฏิบัติ 2 พนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมือง  
จะดําเนินการตรวจสอบในเบ้ืองตนวา เอกสารดังกลาวนาจะเปนเอกสารท่ีออกใหโดย
ถูกตองหรือไม โดยพิจารณาจากรูปเลม เนื้อกระดาษ ตัวอักษร รอยตรา รอยตําหนิ 
รองรอยการขูดลบ แกไข เปลี่ยนแปลง สวนใดสวนหนึ่งในเอกสาร และหากสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบหนังสือเดินทางไทยทางระบบคอมพิวเตอร ก็ดําเนินตรวจสอบดวย  
เมื่อเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง และออกใหแกผูนั้นจริง ก็ใหนายตํารวจยศตั้งแต
รอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือผูรักษาการแทนหัวหนาดานตรวจคนเขาเมือง พรอมกับ
ขาราชการตํารวจท่ีอยู ณ ที่นั้นเปนพยานอยางนอย 1 นาย สอบถามปากคําเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวา บุคคลน้ันจะเปนคนไทยหรือไม เชน สอบถามสถานท่ีเกิด 
ขอมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ญาติพ่ีนอง หรือคนรูจัก สถานศึกษาชื่อบุคคลและสถานท่ี            
ที่ควรรูจัก โดยพิจารณาประกอบกับความสามารถในการพูด ฟง อาน เขียนภาษาไทย
ดวย เขียนภาษาไทยดวย และหากการสอบปากคําเบื้องตน เชื่อวานาจะเปนคนไทย 
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะดําเนินการบันทึกปากคํา และบันทึกความเห็นตามแบบท่ี
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองกําหนด โดยใหพยานลงลายมือชื่อกํากับไวและประทับตรา
ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางดังกลาว พรอมหมายเหตุวา  
ปลอยตัวเขาเมืองในฐานะบุคคลสัญชาติไทยพรอมสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมตลอดถึง
สําเนาหลักฐานที่บุคคลนั้นนําติดตัวมา  อันแสดงถึงเปนคนมีสัญชาติไทย  เชน 
บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารราชการใด ๆ ที่มีขอความระบุวาเปนคนสัญชาติไทย 
หลังจากนั้นใหสารวัตรหรือหัวหนาดานตรวจคนเขาเมืองปลอยตัวบุคคลน้ันเขาเมือง     
ในฐานะบุคคลสัญชาติไทยและประมวลเรื่องเสนอสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

2) ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางไทย
ที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (Certificate of Identity) แตไมมี
                                                           

2 ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี  ลักษณะที่  34 วาดวยเร่ืองการตรวจคนเขาเมือง. 
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หมายเหตุวา เปนการออกใชแทนหนังสือเดินทางฉบับเดิม เลขท่ี ลง วัน เดือน ปใด ตาม
ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี 34 หมวด 3 วาดวย การตรวจคน โดยสารขา
เขา และขาออก ขอ 18.5 กําหนดวา การตรวจผูถือหนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารท่ีใช
แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารอ่ืนใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้ คือ ผูถือหนังสือ
เดินทางไทยท่ีออกไปตางประเทศเปนเวลานาน ไดขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางจากสถานฑูต
หรือกงสุลไทยในตางประเทศ และมีหมายเหตุในหนังสือเดินทางออกใหแทนหนังสือ
เดินทางฉบับเดิม เลขที่ ลงวันเดือนปใด เม่ือไดผานการตรวจแลวพนักงานเจาหนาจะ
ประทับตราอนุญาตตามปกติ แตหากสถานทูตหรือกงสุลไทยออกหนังสือเดินทางโดย        
มิใหหมายเหตุวา “ไดออกใหตามหนังสือเดินทางฉบับเดิมท่ีกระทรวงการตางประเทศ
ออกให” หรือออกใหโดยเปนเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของไทยหรือเอกสารท่ี
ทางการประเทศอื่นออกใหแกผูมีสัญชาติไทย เชน Certificate  Identity ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการดังนี้  คือ 

2.1) กรณีผูเดินทางมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครใหเก็บ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางสงกลุมตําแหนงสืบสวน 
สอบสวน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและนัดหมายใหไปฟงผลการพิจารณา ณ กลุม 
ตําแหนงสืบสวนสอบสวน  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

2.2) กรณีผูเดินทางมีภูมิลําเนานอกกรุงเทพมหานครใหเก็บ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางสงดานตรวจคนเขาเมืองท่ี                  
ผูเดินทางมีภูมิลําเนาอยู  หรือดานตรวจคนเขาเมืองใกลเคียง  และนัดหมายใหไปฟงผล
การพิจารณา ณ ดานตรวจคนเขาเมืองนั้น ๆ 

เพ่ือความสะดวก ผูเดินทางอาจรองขอพนักงานเจาหนาท่ีไป
นัดหมายฟงผลการพิจารณา ณ สถานที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงใดก็ได 

แตจากการที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา  ตามพระราชบัญญัตินี้
ไดบัญญัติไวพอสรุปไดวา“ผูใดอางวาเปนผูมีสัญชาติไทยถาไมปรากฏหลักฐานอัน
เพียงพอท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะเชื่อไดวาเปนคนมีสัญชาติไทย ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนคนตางดาวจนกวาผูนั้นจะพิสูจนไดวาคนมีสัญชาติไทย” ซึ่งจะเห็นไดวา
พระราชบัญญัตินี้ไดเปดกวางใหพนักงานเจาหนาที่มีโอกาสใชดุลพินิจในการพิสูจนที่จะ
เชื่อไดวาผูใดเปนคนมีสัญชาติไทยหรือไม  แตจากระเบียบไมเกี่ยวกับคดีฯ กลับไมเปด
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โอกาสใหใชดุลพินิจในเบ้ืองตนท่ีจะพิสูจนวาผูใดมีสัญชาติไทยหรือไม โดยจะตองนัด
รายงานตัวท่ีกลุมตําแหนงสืบสวน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง หรือดานตรวจคนเขา
เมืองตาง ๆ เพ่ือฟงผลการพิจารณาวาเปนคนมีสัญชาติไทยหรือไมอีกครั้งหน่ึง จากการ
ปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเปนปญหาอยางมากในการปฏิบัติหนาท่ี  เน่ืองจากบุคคล
ดังกลาวน้ันโดยสวนมากแลวจะสามารถนําหลักฐานมาแสดงจนพอท่ีจะเชื่อไดวาเปน
บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  แตระเบียบดังกลาวไมเปดโอกาสใหพิสูจนสัญชาติ ณ ที่ดาน
ตรวจคนเขาเมืองท่ีบุคคลดังกลาวเดินทางเขามา ณ โอกาสแรก เปนเหตุใหบุคคลท่ีมี
สัญชาติไทยดังกลาวเกิดความไมพอใจบางครั้งถึงกับตอวาพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
หนาที่ บางครั้งยังขัดคําสั่งพนักงานเจาหนาท่ีในการเดินทางไปรายงานตัวและฟงผลการ
พิจารณา จนกระทั่งจะตองนําเรื่องดังกลาวน้ันไปดําเนินคดีกับบุคคลท่ีนัดรายงานตัวนั้น
ในขอหาขัดคําส่ังเจาพนักงานอีกครั้งหนึ่ง 
 

1.1.2 ปญหาระยะเวลาในการใหอยูในราชอาณาจักร ของบุคคลตางดาว 
ดังไดกลาวมาแลววา พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ได

กําหนดระยะเวลาท่ีคนตางดาว จะอยูในราชอาณาจักร เปนการชั่วคราว ต้ังแต 30 วัน 
จนถึง 2 ป สําหรับวัตถปุระสงคในการเขามาของแตละประเภท แตอยางไรก็ตาม สามารถ
ขออนุญาตเพ่ือท่ีจะสามารถจะอยูตอไปได โดยยื่นคําขอตามแบบและเสียคาฤชาธรรมเนียม 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือในบางกรณีอาจใชวิธีเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  
แลวกลับเขามาใหม ซึ่งเปนกรณีที่นาสงสัยวา เดนิทางเขามาประเทศไทยเพ่ือวัตถุประสงค
ที่มิชอบดวยกฎหมายหรือไม ควรท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะไมอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรตอไป  ทั้งนี้  จะเห็นวากรณีดังกลาวเปนดุลพินิจองเจาหนาที่ 
  

1.1.3 ปญหาการเพิกถอนการอนุญาตของคนตางดาว 
ตาม พระราชบัญญัติ  คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  มาตรา 36  กําหนดให

คนตางดาว ซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชัว่คราว หากมีพฤติการณที่
สมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ใหอธิบดีหรือคณะกรรมการ มีอํานาจ
เพิกถอนการอนุญาต ที่ไดอนุญาตนั้นได 
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ทั้งน้ีจะเห็นไดวา พฤติการณที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตดังกลาวน้ัน  
กฎหมายมิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาเปนกรณีใดบาง จึงสมควรใหเพิกถอนใหอยูใน
ราชอาณาจักร  จึงเปนกรณีที่ตองบัญญัติไวโดยชดัแจงตอไป 
  

1.2 ปญหาความไมชัดเจน ของ พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522   
ตามกฎหมายดังกลาว มิไดบัญญัติไวโดยชดัเจนวา  “บุคคลตองหาม ในการ

เขามาในราชอาณาจักร หมายถึงผูใด จึงสมควรบัญญัติใหชัดเจนตอไปวา หมายถึง บุคคล
ที่มีคุณสมบัติเชนใดบาง   
 
2.  วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองมาโดยมิชอบดวย 
      กฎหมาย 
 

2.1 ปญหาความสับสนดานนโยบาย 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ นอกจากจะตองปฏิบัติการตาม

อํานาจหนาท่ีที่กฎหมายกําหนดไวแลว นโยบายของรัฐก็เปนสวนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางการทํางานของเจาหนาท่ีดวยประการหนึ่ง หากนโยบายของรัฐมีความเหมาะสม
และชัดเจนเพียงพอที่เจาหนาทีสามารถยึดถือเปนหลัก ในการทํางานไดยอมสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตในกรณีปญหาแรงงานตางชาติ
ผิดกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีมีมติวา  “ใหการจัดระเบียบควบคุมแรงงานตางชาติ
ผิดกฎหมายท่ีลักลอบทํางานและอยูในประเทศไทยใหเขาระบบ เพ่ือทางราชการสามารถ
ดูแลไดและเปนไปตามกฎหมายรวมท้ังปองกันและสกัดกั้นการลักลอบเขามาใหม          
โดยใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งผูประกอบการและนายจาง  ผูใชแรงงาน  ขาราชการ  กลุมคน 
และประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรับผิดชอบรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ” ซึ่งชี้ใหเห็นวา
นโยบายดังกลาวเปนแนวทางการบริหารโดยเนนการ“ควบคุม” เปนหลักและกําหนดให
มีการคุมรองแรงงานตางชาติเฉพาะท่ีอูในระบบเทาน้ัน โดยไมไดกลาวถึงแรงงาน
ตางชาติผิดกฎหมายท่ีอยูนอกระบบดังกลาวแตประการใด ทําใหเกิดความสับสนตอ
เจาหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย  ซึ่งอยูนอก
ระบบเหลาน้ัน   
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นอกจากน้ี ในระดับจังหวัด การบังคับใชกฎหมายข้ึนอยูกับนโยบายของ
ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งพบวานโยบายและแนวทางปฏิบัติในแตละจังหวัดจะยืดหยุน 
แลวแตสถานะการของแรงงานตางชาติ เชน ในจังหวัดเชียงรายตองผอนปรนใหแรงงาน
ตางชาติทํางานเพราะไมสามารถควบคุมได 3   และในบางครั้งหากมีการขาดแคลน
แรงงานมาก หากมีการจับกุมหรือปราบปรามอยางเขมงวดอาจสงผลกระทบอยางมากตอ
เศรษฐกิจของจังหวัด และเปนชองทางใหเจาหนาที่แสวงหาประโยชนโดยไมชอบดวย
กฎหมายเชน ในจังหวัดสมุทรสาครทีมีการรองเรียนจากผูประกอบการการประมงที่
จําเปนตองอาศัยแรงงานตางชาติวา ถูกเจาหนาที่ของทางราชการสวนทองถิ่นจับกุมและ
รีดไถเงินจํานวนหน่ึงจากผูประกอบการอยูเสมอ 4 
 

2.2 ปญหาความรวมมือระหวางหนวยงาน 
ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

ตางชาติมีหนวยงาน ที่รับผิดชอบหลายแหงดวยกัน ที่เปนหนวยงานหลัก คือ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งตางก็มีสวนราชการใน
สังกัดรับผิดชอบบริหารกฎหมายแตละฉบับ เชน สํานักงาตรวจคนเขาเมืองบังคับใช
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กรมการจัดหางานบังคับใชพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 เปนตน ซึ่งเทาท่ีผานมา การดําเนินงานของเจาหนาท่ี        
ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายมีลักษณะ“ตางคนตางทํา” ตามกฎหมายท่ีหนวยงาน
ของตนเองรับผิดชอบ ทั้งน้ี นอกจากจะเปนผลมาจากปญหาทางนโยบายของรัฐแลว ยังมี
สาเหตุมาจากการขาดการประสานงานกันอยางจริงจังระหวางสวนราชการ จึงทําใหการ
บังคับใชกฎหมายไมสอดคลองตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน เมื่อเจาพนักงานตํารวจทําการ
จับกุมแรงงานตางชาติที่ลักลอบเขาเมือง มักจะพบวามีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ เทานั้น โดยไมมีการประสานงานใหหนวยงายงานของ
รัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานตามกฎหมายเขารวมตรวจสอบขอเท็จจริง

                                                           
3 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. “รายงานการสัมมนา เร่ือง ทิศทางการจัดการแรงงานตางชาติ

ที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย :  ศึกษากรณีจังหวัดระนอง”  17  กรกฎาคม  2538.  
4 “ตีกรอบมาตรการควบคุมแรงงานตางดาว” เดลินิวส.  ฉบับวันที่  25  ธันวาคม  2542, หนา 18.  
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ประกอบการดําเนินการในสวนท่ีรับผิดชอบไปแตอยางใด5 และในบางพ้ืนท่ีแมจะมีการ
รวมมือระหวางหนวยงานของรัฐกันอยูบาง แตก็ไมอาจนับวาเปนการรวมมืออยางจริงจัง
ทีเดียวนัก เน่ืองจากมีการดําเนินการรวมกันในหนวยงานบางแหง เชน ในจังหวัดลําปาง
ที่มีการรวมกันกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง และสํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง 
ทําการจับกุมแรงงานตางชาติที่ลักลอบเขามาทํางานกอสรางอยางผิดกฎหมาย การขาด
การรวมมือดังกลาวทําใหการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อันจะสงผลใหมีการ
ลดจํานวนการการจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมายเปนไปไดโดยยาก หากรัฐตองการ
แกไขปญหาแรงงานตางชาติอยางแทจริงแลว สวนราชการที่มีหนาท่ีรับผิดชอบตอง
รวมมือรวมใจกันอยางจริงจังและตอเน่ืองมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสวนราชการในสังกัดหลายแหง เชน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีมีหนาที่โดยตรงในการคุมครองดูแลแรงงานท่ัวไปและ
แรงงานเฉพาะกลุมใหไดรับสิทธิและประโยชนครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
สํานักงานประกันสังคม กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนที่เกี่ยวของกับเงิน
ทดแทนและกองทุนเงินทดแทนและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ6  โดยเม่ือพบวา มีการจาง
แรงงานตางชาติผิดกฎหมายใหแจงหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลาง
และภูมิภาคซึ่งมีสวนราชการของกระทรวงประจําอยูแลว ซึ่งไดแก  สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานตอไป นอกจากนี้ ยังตองมีการ
ประสานงานกับสวนราชการอื่น ๆ อยางใกลชิด เชน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนตน  
ทั้งน้ีเพ่ือใหองคกรและเจาหนาท่ีของรัฐไดบังคับใชกฎหมายแตละฉบับตามอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบอยางสมบูรณครบถวนเทาท่ีจะทําได  โดยอาศัยกลไกของรัฐ
ที่มีอยูอยางเต็มที่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด 
 

2.3 ปญหาดานเจาหนาท่ีของรัฐ 

                                                           
5 “หนวยงานรัฐจับมือปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย”  สยามโพสต. ฉบับวันที่  8  กันยายน  2540,  

หนา 6.  
6 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

พ.ศ. 2537 มาตรา 3 (1)  
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ปญหาในขอน้ีเปนปญหาซึ่งหนวยงานของรัฐแทบทุกแหงตองประสบ
เชนเดียวกันคือ ปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาท่ีที่ไมเพียงพอตอสถาน
ประกอบการท่ีมีจํานวนมากและกําลังเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน ซึ่งมีหนาท่ีดูแลแรงงานทั่วประเทศ มีอัตรากําลังขาราชการจํานวน  
1,494 อัตรา เปนอัตราท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 1,379 คน เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
สถานประกอบการท้ังหมดท่ัวประเทศ จํานวน 291,931 แหง ลูกจางจํานวนประมาณ  
5.9 ลานคน  ดังนั้น โดยเฉลี่ยเจาหนาท่ี 1 คน ตองรับผิดชอบสถานประกอบการประมาณ 
212 แหง ลูกจาง 4,971 คน ทั้งนี้ ยังไมไดลดจํานวนเจาหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติงานบริหาร 
งานวิชาการ และธุรการออกอีก ซึ่งจะทําใหจํานวนสถานประกอบการและลูกจางท่ี
เจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดชอบเพิ่มจํานวนมากข้ึน ซึ่งจํานวนสถานประกอบการ หรือ
จํานวนลูกจางท้ังหมดท่ีกลาวมาแลวนี้ ก็เปนเพียงสวนท่ีรัฐสามารถตรวจสอบไดและอยู
ในระบบของกฎหมายเทานั้น จํานวนสถานประกอบการและลูกจางท่ีแทจริงนาจะมี
มากกวาท่ีปรากฏขางตน   

นอกจากขอจํากัดดานกําลังคนแลว ปญหาสวนตัวของเจาหนาท่ีก็มีสวน
สําคัญเชนกัน 

ประการแรก ไดแก การขาดความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีตนมีหนาที่
รับผิดชอบรวมถึงกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวพัน ทั้งน้ี กรณีแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย             
มีกฎหมายเกี่ยวของเชื่อมโยงกันหลายฉบับ ไมวาจะเปนกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือ
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ซึ่งกฎหมายเหลาน้ีมีเนื้อหาสาระแตกตางกัน
ออกไป ยากท่ีจะเขาใจอยางถองแทและทั่วถึงได ทําใหเจาหนาท่ีของรัฐสวนใหญสนใจ
ศึกษาเฉพาะแตกฎหมายท่ีตองใชในการปฏิบัติงานเทาน้ัน และเห็นวาเปนเรื่องท่ีเกิน
ความจําเปนที่เกินความจําเปนที่ตองใหความสนใจในกฎหมายอ่ืน ๆ 

ประการท่ีสอง เกิดจากการแสวงหาประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายของ
เจาหนาที่จากนายจางและแรงงานตางชาติในรูปแบบของการเปนนายหนานําเขาแรงงาน
ตางชาติผิดกฎหมาย หรือรูเห็นเปนใจกับขบวนการลักลอบนําเขาแรงงานตางชาติเขา
ประเทศ หรือเรียกเงินจากนายจางและลูกจางตางชาติเพ่ือแลกกับการละเวนการ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในการลักลอบนําแรงงานตางชาติผิดกฎหมายเขามาในประเทศ 
แรงงานตางชาติตองเสียเงินที่เรียกวา “คาหัว” ใหแกขบวนการในอัตรารายละ 1,000 – 
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2,500 บาท เม่ือรวบรวมแรงงานตางชาติไดครบตามจํานวนท่ีนายจางตองการแลว ก็จะ
นําตัวแรงงานตางชาติไปยังจังหวัดตาง ๆ ระหวางทางก็ตองจายเงินใหแกเจาหนาท่ีตาม
ดานตรวจตาง ๆ ประมาณ 2,000 – 30,000 บาท พาหนะที่ใชขนสงแรงงานตางชาติ
สวนใหญจะเปนรถยนตบรรทุกสิบลอคลุมดวยผาใบซ่ึงมีแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย
ประสบอุบัติเหตุเกิดไฟลุกไหมทําใหแรงงานตางชาติจากพมาเสียชีวิตและบาดเจ็บ
หลายราย ซึ่งจากการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ ทราบวา แรงงานดังกลาวกําลัง
เดินทางจากจังหวัดระนองไปทํางานกอสรางที่จังหวัดภูเก็ต7 

สวนการเรียกรองผลประโยชนอันมิชอบของเจาหนาที่ ปรากฏวา               
ในหลายพ้ืนท่ีไดมีการเรียกเงินจํานวนหน่ึงจากนายจาง  เพ่ือแลกกับการไมถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย เชน ในจังหวัดสมุทรสาครเคยมีการรองเรียนของผูประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลตอรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณวา ถูกเจาหนาท่ีของรัฐ
ทําการจับกุมและเรียกเงินจากผูประกอบการที่ใชแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย รายละ 
50,000 – 100,000 บาท8 หรือในจังหวัดภูเก็ต เจาหนาที่ของรัฐเรียกเก็บเงินจากนายจาง
ตามจํานวนแรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่มีอยูในอัตรารายละ 200 บาท / เดือน หากไม
ยินยอมจายเงินดังกลาวก็จะถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย9 

การท่ีเจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการบังคับตามกฎหมายเขาไปมี        
สวนรวมในการลักลอบนําแรงงานตางชาติผิดกฎหมายเขามาในประเทศ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  โดยเห็นแกผลประโยชนอันมิชอบเหลานี้  จึงทําใหการเอารัด
เอาเปรียบแรงงานตางชาติซึ่งเดิมเปนปญหาที่รอการแกไขจากรัฐทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  
เพราะยิ่งเจาหนาท่ีของรัฐเรียกเงินทองหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ จากนายจางมากข้ึนเทาใด 
นายจางยอมนําไปรวมเปนตนทุนการผลิตดวยสวนหนึ่ง  ซึ่งแนนอนวาแรงงานตางชาติ
จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการทํางานนอยลงตามสวนโดยปกติทางธุรกิจ ดังนั้น 
หากจะใหการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  

                                                           
7 รัชดา  ฉายสวัสด์ิ. “เปดเสรีแรงงานพมา : ระวังบทเรียนท่ีพังงา” มติชนรายวัน. 22 มกราคม 2539, 

 หนา 22. 
8 คําสัมภาษณ ของ นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. “จี้รัฐจดทะเบียน

แรงงานตางดาว”  ไทยรัฐ.  26 ธันวาคม 2538, หนา 3. 
9 “เจาหนาที่รีดสวยแรงงานเถ่ือน”  สยามรัฐ.  6 มิถุนายน 2542,  หนา  22. 
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นอกจากการบังคับใชกฎหมายกับนายจางที่ปฏิบัติไมถูกตองอยางเขมงวดแลว รัฐตอง
ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีที่ทุจริตอยางเฉียบขาดและตอเนื่องเพื่อใหเจาหนาท่ีของรัฐ        
ที่มีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้เกรงกลัวและไมกลาประพฤติมิชอบอีกตอไป 
  

2.4  การบริหารจัดการในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลท่ีเปนแรงงานตางดาว  
กลาวคือ ยังขาดการจัดทําฐานขอมูลประวัติแรงงานตางดาวท่ีจดทะเบียน

อยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการติดตามจับกุมตัวแรงงานตางดาว รวมทั้ง รายละเอียด
ของนายจางที่จางคนตางดาวนั้น 
  

2.5  การบริหารจัดการเกี่ยวกับนายจางแรงงานตางดาวจดทะเบียน 
ตัวนายจางผูใชแรงงานตางดาว ถือวาเปนกลไกที่สําคัญตอประสิทธิภาพ

ในความสําเร็จของการจัดการระบบควบคุมแรงงานตางดาวในทุกดาน แตปรากฏวา
ประเทศไทยยังขาดมาตรการท่ีลงโทษตอนายจางในการท่ีลูกจางไดละเมิดกฎหมายและ
กอใหเกิดความเสียหายของลูกจางตางดาว ซึ่งเปนเรื่องท่ีจะตองพิจารณาถึงโทษ 
หลักประกันของนายจาง 

2.6  การบริหารจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่และจํานวนแรงงานในแตละพื้นที่ 
ประเทศไทยยังมีปญหาในการควบคุมปริมาณแรงงานตางดาวใหอยูใน

จํานวนท่ีเหมาะสม  ตามความตองการของแรงงานในแตละกิจการของแตละพ้ืนที่ เชน 
เขตพื้นที่ที่ใชคนตางดาวประกอบกิจการประมง เขตพื้นที่ใชแรงงานในกิจการ
เกษตรกรรม เปนตน โดยจะตองจํากัดจํานวนคนตางดาวอยูในในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือมิให
คนตางดาวไดเรรอนและออกนอกพ้ืนที่ไปประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 
 

2.7 ปญหาเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติที่ลักลอบนําคนตางดาว
หลบหนีเขาเมืองมาในประเทศไทยเพ่ือทํางานไรฝมือ 

โดยท่ีประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือบานโดยรอบไมวาจะ
เปนประเทศพมา ลาว และกัมพูชา จะเห็นไดวาจะมีองคกรอาชญากรรมท่ีทํางานเปน
ระบบและรวมมือกับเจาหนาท่ีฝายไทยนําเอาคนตางดาวสัญชาติ พมา ลาว และเขมร        
เขามาในประเทศไทยอยางเปนระบบแตเปนลักลอบหนีเขาเมือง ทั้งน้ี วิธีลักลอบเขาเมือง
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อาจจะเปนการนํารถบรรทุกที่ดัดแปลงแลวบรรทุกคนตางดาวเขามาในประเทศไทยโดย
การเก็บคาหัวจากคนตางดาว การนําบัตรประชาชนปลอมเนื่องจากคนตางดาวเหลาน้ี
หนาตาคลายคนไทย เปนตน และถือเปนอาชญากรรมท่ียากแกการปราบปราม 

หากพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามไมวาจะเปนพระราช
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  แลว ยังมีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริมความ
รวมมือ ในการปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพ ดังจะ
กลาวถึงสาระสําคัญของอนุสัญญาดังกลาวดังน้ี 
 

2.7.1 เนื้อหาสาระของอนุสัญญา ฯ 
อนุสัญญาฯ ไดกําหนดมาตรการที่สําคัญในการดําเนินการอันเปน

มาตรฐานข้ันตํ่า เพ่ือเปนแนวทางแกประเทศสมาชิกของอนุสัญญาฯ และ เพ่ือลดความ
แตกตางของระบบกฎหมายของประเทศสมาชิก ตลอดจนวิธีการในการดําเนินการบังคับ
ใชกฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศเทาที่จะสามารถดําเนินการได 

มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดในอนุสัญญาฯ สามารถแบงออกไดเปน 
7 ประเภท ดังน้ี 

(1)  กําหนดนิยามและความหมาย 
อนุสัญญาฯ ไดบัญญัติคําจํากัดความและใหความหมายของ

ถอยคําท่ีสําคัญ เพื่อกําหนดขอบเขตของกลุมอาชญากรท่ีมีการจัดตั้งในลักษณะองคกร
และกระทําการอันเปนความผิดขามชาติไวดังตอไปน้ี 

(1.1) กลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรหรือองคกรอาชญากรรม 
(Organized Criminal Group) 

“กลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร” หมายถึง กลุมท่ีมี
การจัดโครงสรางของบุคคลต้ังแต 3 คนข้ึนไป มีการดํารงอยูเปนระยะเวลาหนึ่งและ
มีการประสานการดําเนินงานระหวางกัน โดยมีเปาหมายในการกระทําอาชญากรรม
รายแรงฐานในฐานหน่ึงหรือมากกวา 
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หรือการกระทําความผิดมูลฐานตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญานี้ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอ่ืนไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม4 

(1.2)  อาชญากรรมรายแรง  (Serious Crime) 
“อาชญากรรมรายแรง” หมายถึง กระทําการที่เปนความผิดอาญา

ที่มีโทษจําคุกสําหรับความผิดน้ัน ซึ่งสามารถลงโทษโดยการทําใหสูญเสียเสรีภาพข้ัน
สูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป  หรือมีโทษที่รุนแรงกวาได5 

(1.3)  กลุมที่มีการจัดโครงสราง (Structured Group) 
“กลุมท่ีมีการจัดโครงสราง” หมายถึง กลุมท่ีไมไดจัดต้ังข้ึน 

โดยความบังเอิญเพ่ือกระทําความผิดอยางทันทีทันใด และไมจําตองมีการกําหนด
บทบาทของสมาชิกอยางเปนทางการ ไมจําเปนตองมีความตอเน่ืองของการเปนสมาชิก 
หรือไมจําเปนตองเปนกลุมที่มีโครงสรางซ่ึงพัฒนาแลว 

(1.4) ความผิดมูลฐาน (Predicate Offence) 
“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดอาญาใด ๆ อันกอใหเกิด

ผลประโยชนซึ่งอาจกลายเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดในอนุสัญญาฯ มาตรา 6 
(1.5) ความผิดท่ีมีลักษณะขามชาติ (An offence is transnational) 
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มิไดบัญญัติความหมายของ “ความผิดที่มี

ลักษณะขามชาติ” ไวในกลุมหมวดหมูของคําจํากัดความซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 2 หัวขอ 
“Use of terms” แตกลับใหความหมายของการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะขามชาติไวใน
วรรค 2 ของมาตรา 3 ซึ่งเปนเรื่องขอบเขตของการนําอนุสัญญาฯนี้ไปปรับใช หรือ
ขอบเขตของการใชบังคับ โดยกําหนดใหการกระทําความผิดในลักษณะขามชาติไดแก
ความผิด  ดังนี้ 

(1.5.1) เปนการกระทําความผิดอาญาที่เกิดข้ึนในรัฐมากกวาหน่ึงรัฐ 

                                                           
4 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 2 (a).  
5 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 2 (b).  
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(1.5.2) เปนการกรทําความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนในรัฐหน่ึง แตการ
ตระเตรียมการเพ่ือการกระทําความผิด (ในข้ันตอนที่สําคัญ) การวางแผน การชี้นํา หรือ
ควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในรัฐอ่ืน 

(1.5.3) เปนการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนในรัฐหน่ึง แตพัวพันกับ
กลุมอาชญากรท่ีมีการจัดต้ังในลกัษณะองคกร ซึ่งเกี่ยวของกับกจิกรรมผิดกฎหมายท่ีมีการ
ดําเนินการในรัฐมากกวาหน่ึงรัฐ 

(1.5.4) เปนการกระทําความผิดอาญาในรัฐหนึ่ง แตมีผลกระทบ
อยางสําคัญตอรัฐอีกรัฐหน่ึง6 

ดังน้ัน การกระทําความผิดอาญาดังกลาวที่เปนความผิดซ่ึงอนุสัญญา
ฉบับน้ีไดกําหนดไว นอกจากจะตองเปนความผิดอาญารายแรง หรือเปนการกระทํา
ความผิดอาญามูลฐานดังที่กลาวมาแลวน้ัน การกระทําความผิดดังกลาวจะตองมีลักษณะ
แหงการกระทําและผลของการกระทําเปนการขามพรมแดนหรือขามชาติ ซึ่งอนุสัญญา
ฉบับนี้ตองการใหครอบคลุมถึงเพื่อประโยชนในการปองกัน สืบสวนสอบสวน และ
การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดที่มีสวนเกี่ยวของหรือพัวพันกับองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ 

(2)  ขอบเขตของการบังคับใช (Scope of application) 
อนุสัญญาฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตของการใชบังคับไวใน

มาตรา 3 (1) ความวา 
“เวนแตอนุสัญญาฯ จะมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน อนุสัญญา

ฉบับนี้ใชบังคับในการปองกัน   การสืบสวนสอบสวน  และการดําเนินคดีใน 
1. การกระทําท่ีฝาฝนขอหามตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 5, 6, 8 

และมาตรา 23ของอนุสัญญาฉบับนี้ 
2. ความอาญารายแรงที่ไดมีการนิยามไวตามความในมาตรา 2 

ของอนุสัญญาฉบับนี้ เม่ือความผิดดังกลาวมีลักษณะขามชาติและเกี่ยวของกับกลุมอาชญากร
ที่จัดต้ังในลักษณะองคกร”7 

                                                           
6 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 3 (2).  
7 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 3 (1).  
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(3)  กําหนดความผิดอาญาที่ทุกประเทศตองมี  
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคแหงอนุสัญญาฯ นอกจากการ

กําหนดและนิยามความหมายแลว อนุสัญญาฯ ยงักําหนดข้ึนใหมซึ่งการกระทํา และการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายขององคกรอาชญากรรมท่ีมีลักษณะขามชาติ ตลอดจนการ
กระทําที่มีลักษณะเปนการชวยเหลือสนับสนุน กิจกรรมขององคกรอาชญากรรมขามชาติ
ใหเปนความผิดที่มีบทลงโทษในทางอาญาท่ีทุกประเทศตองมี ทั้งน้ีเพ่ือสรางมาตรฐาน 
และ เพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติเหลาน้ัน 
ซึ่งความผิดมูลฐานตามอนุสัญญาฯ ไดแก 

(3.1) การกําหนดใหการฟอกทรัพยสนิที่ไดจากอาชญากรรมเปน
ความผิดอาญา (Criminalization of the laundering of proceeds of crime) 

การกําหนดใหการฟอกทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม
เปนความผิดอาญามีหลักการดังน้ี 

(3.1.1) กําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้ถือวาเปนความผิด
ฐานฟอกเงิน 

ก. การแปรสภาพหรือโอนทรัพยสินที่ไดมาจาก
อาชญากรรม 

ข. การปกปดหรืออําพรางทรัพยสินท่ีไดมาจาก
อาชญากรรม 

ค. การไดมา การครอบครองทรพัยสนิที่ไดมาจาก
อาชญากรรม 

ง. การมีสวนรวม การมีสวนเกี่ยวของ ชวยเหลือ 
สนับสนุนในการกระทําความผิดใดในขอน้ี 

กําหนดหนาท่ีของรัฐภาคีใหบัญญัติกฎหมายภายใน
ใหสอดคลองกับเรื่องนี้8 

(3.2) การกําหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา 
(Criminalization of Corruption) 

                                                                                                                                                                      

 
8 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 6.  
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หลักเกณฑการกําหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิด
อาญามีดังนี้ 

(3.2.1) การกระทําดังตอไปน้ีถือวาเปนความผิดฉอราษฎร
บังหลวง 

ก. การสัญญาวาจะใหหรือใหผลประโยชนอันมิชอบ
โดยเจาพนักงาน 

ข. การเรียกหรือยอมรับผลประโยชนอันมิชอบ
โดยเจาพนักงาน 

(3.2.2) คําวาเจาพนักงานใหหมายความรวมถึงเจาพนักงาน
ตางประเทศ หรือเจาพนักงานองคการะหวางประเทศดวย 

(3.2.3) การมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามขอน้ีเปน
ความผิดดวย 

(3.2.4) เจาหนาท่ีของรัฐยังหมายความรวมถึงบุคคลอ่ืน 
ซึ่งใหบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนด9 

(3.3) การกําหนดใหการขัดขวางความยุติธรรมเปนความผิดอาญา 
(Criminalization of obstruction of justice) การคุมครองพยาน (Protection of witness) 
การใหความชวยเหลือและคุมครองผูเสียหาย (Assistance to and protection of victims) 

การกําหนดใหการขัดขวางความยุติธรรมเปนความผิดอาญา
มีหลักดังน้ี 

รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายหรือ
มาตรการอ่ืนเทาท่ีจําเปนเพ่ือกําหนดใหเปนความผิดอาญาเม่ือกระทําโดยเจตนาซึ่ง 

(3.3.1) การใชกําลังทางกายภาพ การขมขู หรือทําใหกลัว 
หรือการใหสัญญา การเสนอหรือการใหประโยชนที่มิควรไดเพื่อจูงใจใหการเท็จ หรือ
เพ่ือแทรกแซงการใหการ หรือการเสนอพยานหลกัฐานในการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

(3.3.2) การใชกําลังทางกายภาพ หรือการขมขู หรือการ
ทําใหกลัวเพ่ือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการยุติธรรม หรือเจาหนาที่
                                                           

9 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 8.  
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บังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่อนุสัญญานี้ ครอบคลุมถึง 
ไมมีขอความใดในอนุวรรคน้ี จะทําใหเสื่อมสิทธิของรัฐภาคีที่จะมีกฎหมายคุมครองเจาหนาท่ี
ของรัฐประเภทอ่ืน10 

(4)  การคุมครองพยาน  (Protection of witness) 
เรื่องการคุมครองพยานมีหลักดังน้ี 
(4.1) รัฐภาคีตองกําหนดมาตรการใหความคุมครองพยานอยาง

มีประสิทธิภาพ 
(4.2) จัดทําข้ันตอนการคุมครองพยาน เชน ยายที่อยู เปลีย่นชื่อ-

ชื่อสกุลของพยาน ใหพยานใหการโดยเชื่อมตอวีดีทัศน แตทั้งน้ี การคุมครองพยานตอง
ไมทําใหเส่ือมเสียสิทธิของจําเลย 

(4.3) รัฐภาคีตองทําความตกลงกับรัฐอ่ืนเพ่ือยายพยานไปอยูยัง
รัฐอ่ืน 

(4.4)  การคุมครองพยานน้ีใหใชกับผูเสียหายดวย11 
(5)  การใหความชวยเหลือและคุมครองผูเสียหาย (Assistance to and 

protection of victims) 
(5.1) รัฐภาคีแตละรัฐจะตองการใชมาตรการท่ีเหมาะสมภายใน

วิถีทางของตนท่ีจะใหความชวยเหลือและคุมครองผูเสียหาย สําหรับความผิดท่ีอนุสัญญาน้ี
ครอบคลุมถึง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการคุกคามท่ีจะแกแคน หรือขมขู 

(5.2) รัฐภาคีแตละรัฐจะตองจัดทําข้ันตอนที่เหมาะสมเพ่ือใหสามารถ
เขาถึงการชดเชยและชดใชคาเสียหายแกผู เสียหาย สําหรับความผิดที่อนุสัญญานี้
ครอบคลุมถึง 

นอกจากน้ี พิธีสารแนบทายอนุสัญญาฯ ทั้ง 3 ฉบับ ตางมี
บทบัญญัติภายใตหลักการเดียวกันกับอนุสัญญาฯ หากแตเปนการกําหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติมเปนการเฉพาะเรื่องราวเฉพาะกรณี เชน การคามนุษยขามชาติโดยเฉพาะผูหญิง

                                                           
10 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 23. 
11 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 24. 
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และเด็ก การลักลอบขนผูยายถิ่นขามชาติ และการลักลอบผลิตและคาอาวุธขามชาติ 
เปนตน 

การกําหนดใหกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดกลาวมาเปนความผิดอาญา
ตามอนุสัญญาสําหรับทุกประเทศท่ีลงนามหรือใหสัตยาบันน้ัน ในประเทศตาง ๆ สวนใหญ
ตางมีการกําหนดใหการกระทําความผิดอาญาเหลาน้ีมีบทกําหนดลงโทษจําคุกเปนเวลา  
4 ป หรือมากกวา ดังนั้น อนุสัญญาฯ จึงกําหนดใหความผิดอาญาที่มีบทกําหนดโทษ
จําคุก 4 ป  ข้ึนไปเปนความผิดอาญารายแรง (serious crime) ตามอนุสัญญาฯ 

(6) มาตรการภายในแตละประเทศในการตอตานการประกอบกิจกรรม
ขององคกรอาชญากรรม 

รัฐภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาฯ มีภาระหนาท่ีจะตองตรากฎหมาย
ภายในและแนวปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรม ตัวอยางเชน ในการตอตานการฟอกเงิน รัฐภาคีจะตองกําหนดให
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศของตนจัดเก็บบันทึกการแสดงเจตนาของลูกคา
ไว เ พ่ือประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีผู เกี่ยวของ             
การกําหนดใหลูกคาของธนาคารและสถาบันการเงินตองแสดงตน และหามเปดบัญชี
โดยใชนามแฝงหรือชื่อปลอม หรือมีเพียงเลขบัญชีเทาน้ัน และการรักษาความลับของ
ธนาคารจะตองไมเปนการสนับสนุน สงเสริมและชวยเหลือปกปดกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย
ซึ่งมาตรการดังที่ไดกลาวมาน้ีอาจจะมีการกําหนดใหเปนความผิดตามกฎหมายภายใน
หากวาธนาคารไมปฏิบัติตาม 

ในทํานองเดียวกันเพ่ือเปนการตอตานการคามนุษยและการลักลอบ
ขนยายถิ่นพิธีสารไดกําหนดแนวทางอันเปนมาตรฐานสําหรับผูอนุญาต การอนุญาตและ
การตรวจสอบความถูกตองของหนังสือเดินทาง และเอกสารเดนิทางอื่น ๆ ซึ่งบางมาตรการ
เปนภาระหนาของรัฐภาคีที่จะตองดําเนินการ แตบางมาตรการเปนการกําหนดใหมีความ
ยืดหยุนในการท่ีรัฐภาคีจะสามารถนําไปปฏิบัติได 

นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 จะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวยังไมสอดคลองกับอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติทีป่ระเทศไทยไดเขาเปนภาคี
เน่ืองจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 
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พ.ศ. 2540 แมจะมีการนําหลักสมคบเพ่ือลงโทษผูสมคบกันคาหญิงและเด็กที่ถูกนําไปคา 
ประเวณีขามชาติ แตมาตรการดังกลาวก็สามารถปราบปรามการกระทําความผิดไดใน
ระดับหนึ่งเทาน้ัน ยังไมสามารถจะจัดการองคกรอาชญากรรมขามชาติไดอยางเด็ดขาด
จึงเปนเรื่องท่ีตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป 
3.  ปญหาเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

3.1 ปญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
หากพิจารณาจากหลักเกณฑ เง่ือนไข และแนวทางในการดําเนินการขอ

ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวแลว จะพบวา ไมเพียงแตมีความยุงยากในการจัดเตรียม
เอกสารท่ีกําหนดใหครบถวนและถูกตองเทาน้ัน แตยังมีความซับซอนในสวนของการ
ตีความคุณสมบัติของผูยื่นขอดวย หลักเกณฑหลายขอท่ีใชในการพิจารณาออกในอนุญาต 
ดังไดกลาวขางตนตองอาศัยการตีความของเจาหนาท่ีผูพิจารณา เชน ประเด็นในเรื่อง 
การเขามาแยงอาชีพของคนไทย  หรอืการพิจารณาวาธุรกิจท่ีเขามาทํากอใหเกิดการจางงาน
แกคนไทยเพียงใดหรือการพิจารณาวาผูที่ขออนุญาตเขามาทํางาน  จะมีการถายทอดความรู
และเทคโนโลยีใหกับคนไทย ประเภทงาน ตลอดจนลักษณะของธุรกิจแตละประเภท
เปนอยางดี  รวมทั้งจะตองอาศัยดุลยพินิจของผูที่จะอนุมัติเปนอยางมากดวย 

ทั้งน้ี จะแยกพิจารณาปญหาเกี่ยวกับกระบวนการในการขออนุญาต ดังน้ี 
 

3.1.1 ปญหาการไมประสานกันระหวางการตรวจตรากับการออกใบอนุญาต
ทํางาน   

เนื่องจากกฎหมายกําหนดไววา การออกใบอนุญาตทํางานจะตอง
คํานึงถึงประเภทของการตรวจลงตราท่ีคนตางดาวไดรับ และจะตองอาศัยระยะเวลาที่
กําหนดไวในการตรวจลงตรา  หรือที่เรียกวาระยะเวลาของวีซาเปนตัวกําหนดระยะเวลา
ในการออกใบอนุญาต แตเน่ืองจากการอนุญาตใหคนตางดาวเขาเมืองกับการออก
ใบอนุญาตใหคนตางดาวทํางาน  กระทําในหนวยงานท่ีไมไดอยูในสังกัดเดียวกัน  เรื่อง
การเขาเมืองเปนหนาที่ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  กรมตํารวจ  กระทรวงมหาดไทย
สวนการออกใบอนุญาตใหทํางานเปนหนาที่ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  กรมตํารวจ  
กระทรวงมหาดไทย สวนการออกใบอนุญาตใหทํางานเปนหนาท่ีของกองงานคนตาง

DPU



ดาว  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งทั้งสองหนวยงานน้ี          
มีหลักการในการดําเนินงานเก่ียวกับคนตางดาวไมเหมือนกัน  กลาวคือ สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง  มุง เนนในเรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักร  
โดยคํานึงถึงปญหา ความม่ันคงและความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เปนหลัก สวนกรมการจัดหางาน พิจารณาโดยมุงเนนถึงการสงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการจางงานสําหรับคนไทย  ดังน้ันเอกสารท่ีตองนํามายื่นขอการตรวจลงตราและ
การขอใบอนุญาตทํางานแมจะดูเปนเอกสารในเรื่องเดียวกัน  เชน รายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจหรือบริษัทหางรานที่คนตางดาวทํางาน  แตรายละเอียดและแนวทางการพิจารณา
ของท้ังสองหนวยงานอาจจะแตกตางกัน  หรืออาจจะซํ้าซอนกันบางแลวแตกรณี  ซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดความสับสนและความไมเขาใจในหมูคนตางดาวท่ีมองวา  เปนการทํางาน
แบบไมคลองตัว หรือยึดติดกับข้ันตอนการทํางานมากเกินไป 

ประเด็นที่เปนปญหามากระหวางความไมสอดคลองกันในสวน
ของการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในประเทศ กับการอนุญาตใหทํางาน คือ ระยะเวลา
ในการอนุญาตใหอยูในประเทศกับระยะเวลาในการอนุญาตใหทํางาน ซึ่งมักเกินในกรณี
ที่คนตางดาวมิไดขออนุญาตทํางานไวลวงหนากอนท่ีจะเดินทางเขามาในประเทศไทย  
ดังนั้นคนตางดาวจะไดรับการประทับการตรวจตราที่ดานตรวจคนเขาเมืองเพียงแค  
90 วัน  เมื่อมาทําเรื่องขอใบอนุญาตทํางาน  ก็จะไดรับการอนุญาตใหทํางานตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวีซา ซึ่งเม่ือเขาเมืองมาครบ 90 วัน ก็จะตองไปขอตอวีซา         
อีกครั้ง ซึ่งก็มีความเปนไปไดที่อาจจะไดรับการตออายุวีซาเพียงส้ัน ๆ อีก เชน ไดเพียง  
3 เดือน ซึ่งคนตางดาวก็จะตองกลับไปท่ีกองงานคนตางดาวอีกเพ่ือขอตอใบอนุญาต
ทํางาน หรือแมในกรณีที่ไดมีความพยายามแกไขปญหานี้แลว โดยทางกองงานคนตาง
ดาวพยายามลดข้ันตอนของการขออนุญาตทํางานลง  โดยการออกใบอนุญาตใหคนตาง
ดาวเลยเปนระยะเวลา 1 ป แตถาคนตางดาวไดรับการตออายุวีซาครั้งละ 3 เดือน ผูนั้น        
ก็จะตองไปขอประทับตราขอตอใบอนุญาตทํางานตามอายุของวีซา  ซึ่งประเด็นปญหาน้ี 
เปนที่เขาใจไดยากในหมูคนตางดาว เพราะคนตางดาวมีแนวโนมท่ีจะมองวา เมื่อมี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือกองงานคนตางดาวไดอนุญาตใหทํางานได ทางฝายตรวจ         
คนเขาเมืองก็นาที่จะอนุญาตคนตางดาวใหอยูในประเทศไทยไดตามระยะเวลาน้ัน ๆ  
การไดรับอนุญาตใหทํางานไดระยะเวลา 1 ป แตกลับไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย
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ไดเพียง 3 เดือน เปนเรื่องของการทํางานท่ีขัดแยงกันเองในสายตาของคนตางดาวและ
แมแตในสายตาของคนไทยท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดดําเนินการเรื่องนี้ 

3.1.2 ปญหาความไมชัดเจนในเรื่องเอกสารและหลักฐานท่ีใชในการยื่นขอ
ใบอนุญาตทํางาน  

ดังไดนําเสนอในตอนตนแลววา การท่ีคนตางดาวจะขอใบอนุญาต
ทํางานไดนั้นจะตองมีเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มากมาย ซึ่งในชวงเวลาไมนานมาน้ี  
ทางกรมจัดหางานไดพยายามทํารายงานเอกสารท่ีตองเตรียมมาสําหรับการย่ืนขอ
ใบอนุญาตไวแจกใหกับผูขอใบอนุญาต แตรายการดังกลาวเปนเพียงการใหหลักเกณฑ
กวางขวางเทาน้ัน  ดังน้ันจึงเปนไปไดวา  เมื่อมีการนําเสนอเอกสารหลักฐานมายื่นไวที่
กรมการจัดหางาน  และกรมการจัดหางานรับเรื่องไวแลว  แตเมื่อผานข้ันตอนของการ
ตรวจสอบหลักฐาน  กลับพบวาเอกสารท่ียื่นขอไวไมถูกตอง  เมื่อผูยื่นกลับมาติดตอตาม
กําหนดเวลา  ก็จะไดรับการแจงใหนําเอกสารมาเพ่ิมเติม  ดังน้ันจึงเกิดกรณีของการที่            
ผูยื่นอาจตองติดตอกลับไปกลับมาหลายครั้ง และอาจตองใชเวลาในกระบวนการน้ี
นานมาก  แมวาในแนวทางของกรมจัดหางานจะระบุวา  หากเอกสารครบถวนถูกตองจะ
ใชเวลาไมเกิน 14 วัน แตในทางปฏิบัติ กวาผูยื่นจะสามารถเตรียมเอกสารตางไดถูกตอง
ครบถวนถูกตองจะใชเวลาไมเกิน 14 วัน  แตในทางปฏิบัติ  กวาผูยื่นจะสามารถเตรียม
เอกสารตางๆ ไดถูกตองครบถวนอาจใชเวลานานหลายเดือน  
 

3.1.3 ปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑในการพิจารณาใหใบอนุญาต  
กรมการจัดหางานไดกําหนดหลักเกณฑอนุญาตใหคนตางดาว

ทํางานในประเทศไทยไวหลายประการ โดยยึดถือหลักของการควบคุมมิใหคนตางดาว
แยงงานคนไทย โดยกําหนดใหคนตางดาวทํางานท่ีตองใชความรูความสามารถหรือ
ทักษะที่คนไทยยังไมพรอมที่จะทํา หรือที่มีคนไทยทําไดนอย  จึงไดมีการกําหนด
หลักเกณฑคุณสมบัติของคนตางดาวในเรื่องระดับการศึกษา เชน ตองจบปริญญาตรี  
หรือมิฉะน้ันตองมีประสบการณในการทํางาน  รวมทั้งใช เรื่องของรายไดหรือ
คาตอบแทนท่ีคนตางดาวไดรับมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาดวย  ทั้งน้ีนาจะมีที่มา
จากความเชื่อวา  การกําหนดรายไดของคนตางดาวมิใหตํ่าเกินไปจะทําใหคัดเลือกไดคน
ตางดาวท่ีมีความรูหรือมีทักษะพิเศษหรือมีประสบการณในการทํางานในระดับสูง
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พอสมควร นอกจากการวางหลักเกณฑในเรื่องคุณสมบัติสวนตัวของคนตางดาวที่
ตองการทํางานแลว ยังมีการวางหลักเกณฑในเรื่องสัดสวนของคนทํางานที่เปนคนไทย
กับคนตางดาว  หลักเกณฑในเรื่องเงินทุนจดทะเบียน  โควตาจํานวนคนตางดาวในแตละ
ตําแหนงเพ่ือไมใหคนตางดาวมาทํางานท่ีซ้ําซอนกันมากเกินไป  และความเปนไปไดที่
คนตางดาวจะถายทอดเทคโนโลยีใหกับคนงานไทย  การวางหลักเกณฑเชนนี้ทําใหเกิด
ขอจํากัดหลายอยางในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหคนตางดาว 
 

3.2 การหลบเลี่ยงกฎหมายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขอใบอนุญาตทํางาน 
ถึงแมวาตามกฎหมาย ผูที่ไดรับการอนุญาตเขามาในประเทศไทยโดย

ไดรับการตรวจลงตราประเภทอยูชั่วคราว  จะมีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตทํางานได  แตการท่ี
จะไดรับใบอนุญาตดังกลาวมีขอจํากัดอยูหลายประการ  เพราะหากพิจารณาจากหลักฐาน
ทางเอกสารที่ผูขอใบอนุญาตจะตองนําไปยื่นแลว จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ เชน 
ทนายคาม ผูทํางานฝายบุคลากรของบริษัท นายจาง จะพบวานอกจากเอกสารท่ีเปน
หนังสือเดินทาง รูปถาย และใบรับรองแพทยแลว หลักฐานในขออ่ืน ๆ ลวนเปน
หลักฐานท่ีตองมีการตีความและดุลยพินิจของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ดังนั้นเม่ือมีปญหา
เกี่ยวกับหลักฐานตาง ๆ ผูยื่นขอมักหาทางหลบเลี่ยงดวยวิธีการตาง ๆ โดยที่การหลบเลี่ยง
ดวยวิธีนี้  ผูทํางานท่ีเปนคนตางดาวมักไมสามารถทําไดดวยตัวเอง แตตองอาศัยคนไทย  
เชน เจาหนาท่ีฝายบุคลากรของบริษัท  ทนายความ เปนตน  เปนผูชวยจัดการให 

การหลบเลี่ยงกฎหมายเม่ือผูทํางานมีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนดของ
การทํางานของคนทํางานมีหลายแบบ  กลาวคือ 

(1) ในงานแตละประเภทมักมีการกําหนดวุฒิการศึกษาของคนตางดาวท่ี
เขามาทํางาน โดยท่ัวไปมักกําหนดวาตองจบปริญญาตรี ซึ่งผูที่นายจางตองการใหเขามา
ทํางานไมจบปริญญาตรี อาจมีการพยายามหาชองวางจากการตีความ 

(2) ในกรณีของบริษัทขนาดเล็กท่ีมีเงินจดทะเบียนไมสูงนัก เชน สี่ลาน
บาท จะไดรับอนุญาตใหนําคนตางชาติเขามาทํางานเพียง 2 คน แตมีบางบริษัทท่ีตองการ
คนตางชาติเขามาทํางานเกินกวาที่กําหนดไว อาจใชวิธีใหบริษัททนายความจัดการให 
โดยไดมีกรณีของการพูดจากับเจาหนาท่ีที่ออกใบอนุญาต โดยใชวิธีใหบริษัททนายความ
จัดการให โดยไดมีกรณีของการพูดจากับเจาหนาท่ีที่ออกใบอนุญาต โดยใชวิธีใสขอมูล
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ที่ไมถูกตองลงในฐานขอมูล เชน อาจระบุวามีคนตางชาติขออนุญาตทํางานมาแลว  1 คน  
ซึ่งฝายที่อนุญาตเห็นวายังมีโควตาเหลือก็ออกใบอนุญาตให 

(3) ในกรณีที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับเงินเดือนของผูขออนุญาตเขามาทํางาน
วาจะตองไมนอยกวาท่ีกําหนดไว เชน 30,000 บาท แตบริษัทตองการจางในอัตราที่ตํ่า
กวาน้ัน ก็อาจมีการแจงเงินเดือนสูงกวาความเปนจริง ในกรณีเชนนี้บริษัทจะยอมเสีย
ภาษีตามจํานวนเงินที่แจงไวกับทางการ 

อยางไรก็ตาม การหลบเลี่ยงกฎหมายดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหมีหลักฐาน
ครบตามที่ทางราชการตองการน้ี ผูทํางานจะไดรับอนุญาตท่ีถูกตองตามกฎหมายแมวา
กระบวนการขอใบอนุญาตจะไมถูกตองก็ตาม ซึ่งจากการสัมภาษณผูทํางานท่ีเปน
ชาวตางชาติซึ่งเขามาทํางานในประเทศไทย  โดยที่ทางบริษัทหรือนายจางเปนผูจัดการ
ขอใบอนุญาตให ดวยเหตุนี้ ผูทํางานท่ีเปนชาวตางชาติเหลาน้ีไมทราบกระบวนการของ
การหลบเลี่ยงกฎหมายดังกลาว และคิดวาเปนหนาท่ีของนายจางท่ีจะตองจัดการขอ
ใบอนุญาตใหเรียบรอย โดยที่ทางบริษัทผูจางก็มักไมแจงใหคนตางชาติที่เขามาทํางาน
ทราบถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการขอใบอนุญาต 
 

3.3 การหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการทํางานในประเภทของงานที่หามคนตาง
ดาวทํา 

ประเทศไทยไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522  ซึ่งมีทั้งหมด 39 ประเภทงาน ในจํานวนน้ีมีงานวิชาชีพที่มี
แนวโนมจะมีคนตางชาติทําโดยหลบเลี่ยงกฎหมาย ไดแก งานควบคุมตรวจสอบหรือ
ใหบริการทางบัญชี งานในอาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบ
และคํานวณ จัดระบบวิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการกอสรางหรือใหคําแนะนํา 
งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมที่ เกี่ยวกับงานออกแบบ  เขียนแบบ  ประมาณราคา
อํานวยการกอสราง หรือใหคําแนะนํา งานประดิษฐเครื่องแตงกาย งานมัคคุเทศกหรือ
งานจัดนําเท่ียว งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ งานใหบริการทางกฎหมายหรือ
อรรถคดี ซึ่งแมวางานเหลานี้จะไดรับการกําหนดวา มิใหคนตางดาวทํา แตก็มีนายจาง         
ที่จางคนตางดาวทําโดยการหลบเลี่ยงกฎหมายดวยเหตุผลตาง ๆ กัน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
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(1) งานบางอยางที่กําหนดไววาไมอนุญาตใหคนตางดาวทําเปนงานท่ีตอง
อาศัยประสบการณบางอยางท่ีคนไทยไมคุนเคย โดยเฉพาะงานบริการบางประเภท เชน 
งานมัคคุเทศกหรืองานจัดนําเท่ียว หากงานบริการท่ีจัดอยูในงานประเภทนี้เปนงานที่
ผูรับบริการเปนชาวตางชาติทั้งหมด ผูรับบริการอาจตองการบริการที่มีทีเชิรต วาดพาน่ัง
เรือออกไปตกปลาในทะเล ซึ่งมัคคุเทศกที่จะพาไปจะตองเขาใจวัฒนธรรมของการ
พักผอนหยอนใจประเภทน้ีเปนอยางดี  ผูรับบริการจึงจะพอใจกับการบริการ ดังใจ
วัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจประเภทนี้เปนอยางดี  ผูรับบริการจึงจะพอใจกับการ
บริการ ดังน้ันนายจางจึงตองการท่ีจะจางคนตางชาติซึ่งมีประสบการณในเรื่องน้ีมา
ทํางาน  เพ่ือใหธุรกิจดําเนินไปไดดวยดี  แตเนื่องจากงานประเภทน้ีเปนงานท่ีถูกกําหนด
ไววาหามคนตางดาวทํา  จึงตองใชวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย 

(2) เจาของกิจการหรือนายจางซ่ึงเปนคนตางดาวท่ีเขามาในบริษัท  
ตองการลูกจางจางจากประเทศเดียวกันมารวมทํางาน ซึ่งอาจเปนเพราะทําใหเกิดความ
สบายใจ มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน และในหลาย ๆ กรณีคาจางคนชาติเดียวกันตํ่า
กวาคนไทยซึ่งมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน เชน ควบคุมตรวจสอบหรือใหบริการทางบัญชี  
ซึ่งนายจางที่มาจากประเทศอินเดีย อาจมีความพึงพอใจและสบายใจที่จะจางผูทํางานจาก
ประเทศเดียวกัน เพราะสามารถหาคนที่มีทักษะความสามารถสูงในเรื่องตัวเลขและการ
ทําบัญชีไดงาย  รวมทั้งยังรูสึกใหความไววางใจไดมากกวาการจางคนไทยดวย  
นอกจากนี้ยังพบวา คนไทยท่ีทํางานในดานน้ีมีไมเพียงพอกับความตองการของตลาด  
ทําใหหาคนทํางานยากและคาแรงงานสูงกวาคนอินเดีย หรืองานเลขานุการก็เชนเดียวกัน 
นายจางอาจตองการจางคนตางดาวทํางานในตําแหนงนี้  ดวยเหตุผลหลายอยาง เชน 
ภาษา ความชํานาญเฉพาะ หรือความไววางใจ แตเม่ืองานเหลานี้เปนงานท่ีไมอนุญาตให
คนตางดาวทําจึงไดมีการหลบเลี่ยงกฎหมายเกิดข้ึน 

(3) บรรษัทขามชาติ หรือบริษัทขนาดใหญ ที่มีเครือขายอยูในประเทศ 
ตาง ๆ เม่ือเขามาทํากิจการในประเทศไทย มักมีการบริหาร การวางแผน และการจัดการ 
ในลักษณะท่ีเปนแบบแผนเดียวกับบริษัทเฉพาะ ซึ่งตําแหนงงานท่ีตองการบางตําแหนง 
เชน วิศวกรออกแบบอาคาร การจัดระบบงาน หรือวิศวกรโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบ
และคํานวณ จัดระบบวิจัย ทดสอบ ควบคุมการกอสรางหรือใหคําแนะนํา ซึ่งเปนงานที่
แมจะมีวิศวกรคนไทยในสาขาดังกลาวแตเนื่องจากบรรษัทและบริษัทเหลาน้ีตองการ

DPU



ผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามาตรฐานในระดับระหวางประเทศ ซึ่งคนไทยอาจ 
ไมมีประสบการณดังกลาว จึงตองการจางคนตางชาติเขามาทํางาน แตประเภทงาน
เหลาน้ีเปนงานที่ถูกําหนดไมใหคนตางทําจึงตองหาวิธีการหลบเลี่ยงกฎหมาย 
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บทท่ี  6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

1.  บทสรุป 
 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 โดยหลักแลวเปนกฎหมายที่บังคับใช
กับคนตางดาวที่เดินทางเขา หรืออยูในราชอาณาจักรทั้งเปนการชั่วคราว หรือมีถิ่นที่อยู
ตลอดจนการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรักษาความ
มั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับคนตางดาวเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ โดยมีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงาน
ตํารวจแหงเปนผูรับผิดชอบ 

ในขณะที่พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 กําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการควบคุมการทํางานของคนตางดาว ซึ่งกรมแรงงานและ
สวัสดิการและสังคมเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายดังกลาว 

ทั้งน้ี จากการศึกษาการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาเมืองและการ
ทํางานของคนตางดาวไมวาจะเขาเมืองมาโดยชอบกฎหมายหรือไมก็ตาม จะเห็นวามี
ปญหาที่เกิดข้ึนดังน้ี 

 
 1.1 พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

ก. ความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย  ทั้งนี้  จะเห็นไดวา
กฎหมายดังกลาวไดประกาศใชบังคับมาเปนระยะเวลายาวนาน  และมิไดมีการแกไขให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  

ข. องคกรที่ใชบังคับกฎหมาย ไดแก สํานักงานตรวจเงินเขาเมือง ซึ่งเปน
หนวยงานหน่ึงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งมุงเนนไปท่ีความมั่นคงแหงชาติ  

1.2  ในสวนท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  
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ก. ในปจจุบันประเทศไทยมีสภาพสังคมเศรษฐกิจเจริญเติบโตข้ึนเปนอันมาก 
ทําใหมีความจําเปนตองพ่ึงพาการลงทุนทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากตางชาติ 
แตปรากฏวากฎหมายดังกลาว จะเปนอุปสรรคซึ่งสรางกฎเกณฑในการที่จะทําความ
เขาใจกับคนตางชาติ  

ข. ในทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว มีความยุงยากซํ้าซอนแกคน
ตางชาติที่มีความประสงคในการทํางานในประเทศไทย กอใหเกิดกระบวนการหลีกเลี่ยง
กฎหมายในที่สุด  

ค. กฎหมายดังกลาวใหดุลพินิจแกเจาหนาที่ในการอนุญาตใหคนตางดาว 
ทํางานในประเทศไทยมากเกินไป  

 
2. ขอเสนอแนะ 
 

ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายและนโยบายท่ี
เหมาะสมดังนี้ 

 
2.1  ในสวนท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  มีดังน้ี 

2.1.1 ตามกฎหมายดังกลาวใหดุลพินิจแกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองเปน
อันมากจนทําใหหาหลักเกณฑที่แนชัดไมได จึงควรกําหนดบรรทัดฐานแนวการใช
ดุลพินิจอยางชัดเจน 

2.1.2 กําหนดหลักเกณฑในการเขาเมืองใหสอดคลองกับการทํางานของ
คนตางดาว  เพ่ือท่ีคนตางดาวไมตองขออนุญาตหลายครั้ง 

 
2.2  ในสวนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2522            

มีดังน้ี 
2.2.1 ประเทศไทยควรมีนโยบายในการกําหนดจํานวนแรงงานของคน

ตางดาวและประเภทของแรงงานท่ีตองการในแตละปเชนเดียวกับประเทศออสเตรเลีย  
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2.2.2 ควรแกไขกฎหมายใหนายจางซึ่งผูจาง  แรงงานตางดาวให
รับผิดชอบตอการหลบหนีออกจากพ้ืนที่ของแรงงานตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมือง                  
โดยนายจางตองรับโทษทางอาญา 

2.2.3 ในการกําหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเรื่องการปกปองสิทธิคนไทย
ในเรื่องโอกาในการทํางานเปนสิ่งจําเปน แตนาจะไดมีการทบทวนวา  ควรใชกลไกอะไร
เปนเครื่องมือที่จะทําใหนโยบายในเรื่องน้ีบรรลุผล เพราะแนวทางการพัฒนาของรัฐเทาท่ี
เปนอยูในขณะนี้ ไดเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจ ต้ังบริษัท หรือ
บรรษัทขามชาติ โดยมไิดมีมีนโยบายที่แนชัดเกีย่วกับนักลงทุนตางชาติเขามาดําเนินธุรกจิ 
ต้ังบริษัท หรือบรรษัทขามชาติ โดยมิไดมีนโยบายที่แนชัดเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดูดซับแรงงานของธุรกิจน้ัน ๆ ดังน้ันแมบริษัทจะมีการลงทุนสูง แตอาจจะสามารถรับ
คนเขาทํางานไดนอยเพราะมีการกลับมาปรากฏในนโยบายออกใบอนุญาตใหคนตางดาว
ทํางานซ่ึงในทางปฏิบัติสามารถควบคุมไดยาก  ดังไดนําเสนอในตอนตนวา ผูประกอบการ
มีเหตุผลและเง่ือนไขหลายประการท่ีทําใหตองการนําแรงงานจากประเทศอ่ืน ๆ เขามา 
เชน เหตุผลในเรื่องทักษะประสบการณในการทํางาน วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งในหลาย ๆ    
ไมอาจสับเปลี่ยนใหแรงงานไทยทําได นอกจากน้ี การตีความหรือใชดุลยพินิจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้กอใหเกิดปญหาในการแยกแยะวา งานใดเขาขายการแยงอาชีพคนไทย หรือดังนั้น
นาจะมีการทบทวนกันใหมวา ควรใชมาตรการใดในการชวยปกปองผลประโยชนของ
คนไทยในเรือ่งโอกาสในการทํางาน การออกใบอนญุาตทํางานใหแกคนตางดาว ควรยึดถอื
หลักการในเรื่องนี้ตอไปหรือไม 

2.2.4 การกําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาว 
มุงเปาหมายไปท่ี การใหคนตางดาวเขาทํางานในบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญพอสมควร 
เชน การกําหนดเรื่องเงินลงทุน จํานวนคนไทยท่ีทํางาน หรือแมแตรายไดของคนตางดาว  
ทําใหเกิดขอจํากัดในการพิจารณาใหใบอนุญาตทํางานแกคนตางดาวที่ตองการทํางานใน
ธุรกิจไมใหญนัก หรือทํางานเปนอิสระ เชน การสอนภาษาตางประเทศ การเลนดนตรี 
ซึ่งในความเปนจริง ในตลาดงานเหลานี้มีความตองการแรงงานตางดาวอยูมากพอสมควร 
การมองวา การทํางานลักษณะน้ีเปนการแยงงานคนไทย อาจเปนความคิดท่ีไมสอดคลอง
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2.2.5 ควรมีการพิจารณาขอกฎหมายและระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยใหสอดคลองกับสถานการณจริง 
เชน กําหนดเกี่ยวกับรายชือ่อาชีพหรอืประเภทงานท่ีกําหนดไมใหคนตางดาวทํา คุณสมบัติ
ของคนตางดาวท่ีจะขอใบอนุญาต โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาและเงินเดือนข้ันตํ่า
ของตางดาวใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือลดแรงกดดันที่
จะทําใหคนตองหลบเลี่ยงกฎหมาย 

2.2.6 ควรหาแนวทางปฏิบัติที่จะไมกอใหเกิดความสับสนและซ้ําซอนใน
การออกวีซาและการออกใบอนุญาตทํางาน เพราะสถานะการท่ีอยูในปจจุบัน ผูยื่นขอ
ใบอนุญาตมองวาเปนปญหายุงยากมาก นาจะหาวิธีใหทั้งสองหนวยงานมีนโยบายและ
หลักการในการทํางานประสานกันมากกวาน้ี 

 
2.3 ควรแกกฎหมายภายในหลายฉบบัใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี ไดแก พระราชบัญญติั
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 เปนตน และเพ่ือประสิทธิภาพในปราบปราม
องคกรอาชญากรรม 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

การจัดหางาน, กรม.  การควบคุมการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร,  2540 

กฤติยา  อาชวนิจกุล  และ คณะ. บทสังคมสถานะการคนขามชาติและทางเลือก  
นโยบายการนําแรงงานขามชาติของประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

กฤติยา  อาชวนิชกุล  วรรณา จารุสมบูรณ  และ อัญชล ี วรางรัตน. ความซับซอนและ 
ความสับสนเรื่องคนขามชาติในประเทศไทย.  กรงุเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

กุลลดา เกษบุญช.ู  ความสัมพันธระหวางประเทศ.  โรงพิมพสมาคมสังคมศาสตร 
แหงประเทศไทย, 2515 

ปุระชัย  เปยมสมบูรณ. อาชญวิทยา : สหวิทยาการวาดวยปญหาอาชญากรรม.  
พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตํารา  
คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร, 2537 

พันธุทิพย  กาญจนะ  และ จิตรา  สายสุนทร. รวมบทบัญญัติแหงกฎหมายและเอกสาร 
สําคัญเกี่ยวกับคนตางดาวในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 
2543 

สุดาศิริ  วศวงศ.  การทํางานของคนตางดาว.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
นิติธรรม,  2532 

สุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัย. กฎหมายแรงงาน.  กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 
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สวัสดิการและคุมครองแรงงาน,  กรม.  การบริหารงานสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงาน.  กรงุเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 2540 

วรศักด์ิ  มหทัธโนบล.  การคาประเวณีหญิงจีนในไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการ 
ลอลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพ่ือประกอบอาชีพโสเภณีในไทย.  
กรุงเทพมหานคร : เอดิสัน เพรสโพรดักส, 2539 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา  และ  คณะ.  กฎหมายการทํางานของคนตางดาว.  
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2546 

เอกพร  รักความสุข.  เจตนารมณของกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา,  2541 
 

วารสาร 
 
กฤษฎา  บุญสิทธิ์   “การควบคุมตัวตาม  พ.ร.บ. คนเขาเมือง”   ดุลพาห. 

20 พฤศจิกายน – ธันวาคม  2516 
ดารารัตน  เมตตาริกกานนท   “คาหญิงจีนขามชาติในประวัติศาสตรสังคมไทย”  

ศิลปวัฒนธรรม.  กุมภาพันธ  2543 
วิเชียร  เจนสวัสดิชัย  “การสงผูรายขามแดน”  วารสารสราญรมย.  2519 
วิทิต  มันตาภรณ.  “ผูลี้ภัย : กฎหมายและนโยบายแหงรัฐวาดวยผูอพยพและ 

ผูหลบหนีเขาเมืองในประเทศไทย”  วารสารนิติศาสตร. 12 มีนาคม 2528 
 

ขาวในหนังสือพิมพ 
 

คําสัมภาษณของ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  
 “จ้ีรัฐจดทะเบียนแรงงานตางดาว” ไทยรัฐ.  26 ธันวาคม 2538, หนา 3. 
“เจาหนาท่ีรีดสวยแรงงานเถื่อน” เดลินิวส. ฉบับวันที่  25 ธันวาคม 2542, หนา 18. 
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บรรณาธิการ. “จับคาโรงแรม แกงมังกรรายหนีคดีคาไถหกพันลาน”  ไทยรัฐ.  
15  มิถุนายน 2541, หนา 1, 19. 

รัชดา  ฉายสวัสดิ์.  “เปดเสรีแรงงานพมา : ระวังบทเรียนที่พังงา”  มติชนรายวัน. 
 22 มกราคม 2539, หนา 22. 
“ตีกรอบมาตรการควบคุมแรงานตางดาว”  สยามรฐั. 6 มิถุนายน 2542, หนา 22. 
“หนวยงานรัฐจับมือปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย”  สยามโพสต. ฉบับวันที่ 8  

กันยายน 2540, หนา 6. 
 

เอกสารอื่น ๆ 
 
กรมตํารวจ, “คําส่ังกรมตํารวจท่ี 707/2540   เรื่องการมอบอํานาจตามพระราช 

บัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522”.  27 มิถุนายน 2540 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. “รายงานการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการจัดการ 

แรงงานตางชาติที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย : ศึกษากรณีจังหวัด 
ระนอง” 17  กรกฎาคม  2538 

นภาภรณ  หะวานนท.  “กระบวนการจางแรงงานขามชาติที่มีทักษะโดยวิธีการ 
หลบเหลี่ยงกฎหมาย”  รายงานวิจัยเสนอในการสัมมนาระดับชาติ วันที่ 26-28 
พฤษภาคม 2540  ณ โรงแรมสยามซิต้ี  

บันทึกของกองวิชาการและแผนงาน กรมจัดหางานเรื่องมาตรการแกไขปญหาแรง 
งานอพยพตางดาวและการขาดแคลนแรงงานลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2538 

พิศวาส  สุคนธพันธุ  และ  คณะ. การศึกษาและวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการ 
ประกอบธุรกิจและการทํางานของคนตางดาว. รายงานผลการวิจัยในการ
สัมมนาระดับชาติ ณ โรงแรมสยามซิต้ี  วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2540 
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พันธุทิพย  กาญจนะ และ  จิตรา  สายสุนทร. การเขามาในประเทศไทยของคนตางดาว 
เพ่ือทํางาน : ขอสํารวจกฎหมาย ปญหา และทางเลือกนโยบาย. รายงาน
ผลการวิจัยนําเสนอในการสัมมนาระดับชาติ ณ โรงแรมสยามซิต้ี 26 -28 
พฤษภาคม 2540 

รายงานของคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมเพ่ือเสนอวุฒิสภา 
พิจารณาศึกษาเรื่อง วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับดานแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เสนอตอประธานวุฒิสภา ในวันที่ 4  มีนาคม พ.ศ. 2539 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง,  เอกสารประกอบการบรรยายความรูกฎหมายตรวจ 
คนเขาเมือง 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง. หนังสือคูมือการปฏิบติังานของสํานักงานตรวจคน 
 เขาเมือง. กรงุเทพมหานคร : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, 2537 
เลขานุการคณะที่ปรึกษาการขาว สํานักนายกรัฐมนตรี,  สํานักงาน.  รายงานการ 

ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องสถานการณคนขามชาติในไทย.  กรุงเทพมหานคร :  
สํานักเลขานุการคณะท่ีปรึกษาการขาว  สํานักนายกรัฐมนตรี,  2528 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, เอกสารประกอบการบรรยายความรูกฎหมายตรวจคน 
เขาเมือง 

 
วิทยานิพนธ 

 
รอยตํารวจโท เจษฎา  ทาโพธิ์.  “ปจจัยที่มีผลกระทบตอปญหาการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาท่ีตํารวจเกี่ยวกับคดีผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย”   
วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542 

สุจินต ชัยมังคลานนท. “สิทธิของคนตางดาวในประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2517  
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กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศ พระราชบัญญัติ ระเบียบ 
 
กรมตํารวจ, “คําส่ังกรมตํารวจท่ี 707/2540 เรื่องการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
 คนเขาเมือง พ.ศ. 2522”, 27 มิถุนายน 2540 
กรมตํารวจ, ระเบียบของกรมตํารวจท่ีไมเกี่ยวกับคดี. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

ไพศาล, 2541, หนา 35 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 

ความในมาตรา 5 มาตรา 12 (4) และ มาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522, ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 20 ลงวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2535, หนา 31 

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2535   ออกโดยอาศัย 
 อํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แหงพระราช 
 บัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522, ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109  ตอนท่ี 20 
 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535, หนา 31 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 ขอ 1 และ ขอ 8 ทวิ (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน 
 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522. 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 ขอ 1 ขอ 8 ทวิ (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน 
 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามและ 
 เง่ือนไขของคนตางดาว  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เรื่อง การควบคุม 

ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาท่ีเขามาในประเทศไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม  
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี 34 วาดวยเรื่องการตรวจคนเขาเมือง. 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญติัใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542" 
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญติันี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับต้ังแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 มาตรา 3 ใหยกเลิก 
 (1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 
 (2) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2521 
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 (3) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
 "คนตางดาว" หมายความวา 
 (1)  บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
 (2)  นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
 (3)  นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมลีักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดย
บุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลคาต้ังแต 
กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลน้ัน 

(ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1) 
 (4) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหน่ึง
ของนิติบุคคลน้ันถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) (2) 
หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลน้ัน 
 เพ่ือประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบริษัทจํากัดที่มีใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 "ทุน" หมายความวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุนชําระแลวของ
บริษัทมหาชนจํากัดหรือเงินที่ผูเปนหุนสวนหรือสมาชิกนํามาลงหุนในหางหุนสวนหรือ
นิติบุคคลน้ัน 
 "ทุนชั้นตํ่า" หมายความวา ทุนของคนตางดาวในกรณีที่คนตางดาวเปนนิติบุคคล
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และในกรณีที่คนตางดาวเปนนิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียน
ในประเทศไทยหรือเปนบุคคลธรรมดาใหหมายถึงเงินตราตางประเทศที่คนตางดาว
นํามาใชเมื่อเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 "ธุรกิจ" หมายความวา การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอยางอ่ืน อันเปนการคา 
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 "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
 "ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาต 
 "หนังสือรับรอง" หมายความวา หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
 "ผูรับหนังสือรับรอง" หมายความวา คนตางดาวท่ีไดรับหนังสือรับรอง 
 "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 "นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 "อธิบดี" หมายความวา  อธิบดีกรมทะเบียนการคา 
 "รัฐมนตรี"  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 มาตรา 5 การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียตอความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค ขนาดของกิจการ การจาง
แรงงาน การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
 
 มาตรา 6 คนตางดาวตอไปนี้ หามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 
 (1) คนตางดาวที่ถูกเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย 
 (2) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอ่ืน 
 
 มาตรา 7 คนตางดาวตอไปนี้ จะประกอบธุรกิจไดเม่ือไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
และจะประกอบธุรกิจไดเฉพาะประเภทธุรกิจ และในทองท่ีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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 (1) คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (2) คนตางดาวโดยผลของการถกูถอนสัญชาติตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือ
กฎหมายอ่ืน 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนญุาต และระยะเวลาการอนญุาต ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่อธบิดีไมอนุญาตใหคนตางดาวตามวรรคหน่ึงประกอบธุรกิจ คนตางดาว
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีได และใหนําความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 8 ภายใตบังคับมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12  
 (1) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการ
ดวยเหตุผลพิเศษตามท่ีกําหนดไวในบัญชีหน่ึง 
 (2) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกจิที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคง
ของประเทศ ธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรม
พ้ืนบาน หรอืธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ตามท่ีกําหนด
ไวในบัญชีสอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 (3) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน
ในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามท่ีกําหนดไวในบัญชสีาม เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
 มาตรา 9 การปรับปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
ใหทําเปนพระราชกฤษฎกีา เวนแตธุรกิจตามบัญชีหน่ึงหรือตามบัญชีสอง หมวด 1 ใหทํา
เปนพระราชบัญญัติ 
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 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ ตามบัญชีทายระราชบัญญัตินี้
อยางนอยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีม้ีผลใชบังคับ
แลวทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี 
 คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจท่ีมิไดกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินีอ้ยู
กอนการปรบัปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามวรรคหน่ึง หากตอมาธุรกิจนั้นเปนธุรกิจท่ี
ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินีแ้ละคนตางดาวนั้น ประสงคจะประกอบธุรกิจน้ัน
ตอไป ใหดําเนินการแจงตออธิบดีเพ่ือขอหนังสือรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในมาตรา 11 
 ในระหวางระยะเวลาที่ปฏิบัติตามวรรคสามและยังไมไดรับหนังสือรับรอง 
มิใหถือวาคนตางดาวนั้นเปนผูประกอบธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญติันี้ 
 
 มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 18 
ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล 
  คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ โดยสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ใหไดรับยกเวนจากการบังคับใช
บทบัญญัติแหงมาตราตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง และใหเปนไปตามบทบัญญัติ
และเง่ือนไขของสนธิสัญญาน้ัน ซึ่งอาจรวมถึงการใหสิทธิคนไทยและวิสาหกิจของ
คนไทยเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติของคนตางดาวน้ันเปนการตางตอบแทน
ดวย 
 
 มาตรา 11 คนตางดาวตามมาตรา 10 หากประสงคจะประกอบธุรกิจตามบัญชี
ทายพระราชบัญญัตินี ้ใหแจงตออธิบดีตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพ่ือขอหนังสือรับรองและใหอธิบดีออกหนังสือรับรองใหคนตางดาวนั้นโดยเร็ว แตตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคนตางดาว เวนแตอธิบดีเห็นวาการ
แจงมิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีไม
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 หนังสือรับรองตองระบุเง่ือนไขตามท่ีรัฐบาลกําหนด หรือตามท่ีกําหนดใน
สนธิสัญญาดวย 
 
 มาตรา 12 ในกรณีที่ธุรกิจของคนตางดาวซ่ึงไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหประกอบ
อุตสาหกรรมหรือประกอบการคา เพ่ือสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยหรือตามกฎหมายอื่น เปนธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสามทาย
พระราชบัญญัตินี้ ใหคนตางดาวดังกลาวแจงตออธิบดีเพ่ือขอหนังสือรับรอง เม่ืออธิบดี
หรือพนักงานเจาหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบความถูกตองของบัตรสงเสริมการลงทุน
หรือหนังสืออนุญาตดังกลาวแลว ใหอธิบดีออกหนังสือรับรองโดยเร็ว แตตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน หรือหนังสืออนุญาต 
แลวแตกรณี ในกรณีนี้ใหคนตางดาวดังกลาวนั้น ไดรับยกเวนจากการบังคับใช
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 42 ตลอด
ระยะเวลาที่ธรุกิจนั้นไดรับการสงเสริมการลงทนุ หรอืไดรับอนญุาตใหประกอบอุตสาหกรรม
หรือประกอบการคาเพ่ือสงออก แลวแตกรณี 
 การออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีกําหนด 
 
 มาตรา 13 ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนกําหนดเรื่องการถือหุน การเปนหุนสวน
หรือการลงทุนของคนตางดาว การอนุญาตหรือการหามคนตางดาวในการประกอบธุรกิจ
บางประเภท หรือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไวเปน
ประการใด ใหใชบังคับตามกฎหมายดังกลาวและมิใหนําความในพระราชบัญญัตินี้ไปใช
บังคับในสวนท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว 
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 มาตรา 14 ทุนข้ันตํ่าที่คนตางดาวใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย ตองมีจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาสองลานบาท 
 ในกรณีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในวรรคแรกเปนธุรกิจท่ีตองไดรับ
อนุญาตตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ทุนข้ันตํ่าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับแตละ
ธุรกิจตองไมนอยกวาสามลานบาท 
 กฎกระทรวงท่ีออกตามบทบัญญัติมาตรานี้ อาจกําหนดระยะเวลาทุนข้ันตํ่าท่ี
ตองนําหรือสงเขามาในประเทศไทยไวดวยได 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับกับกรณีที่คนตางดาวนําเงินหรือทรัพยสินอันเกิด
จากรายไดที่ไดมาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่มดําเนินการมากอนแลวในประเทศไทย
ไปเริ่มประกอบธุรกิจรายอ่ืนหรือนําไปลงหุนหรือลงทุนในกิจการหรือในนิติบุคคลอ่ืน 
 
 มาตรา 15 คนตางดาวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไดจะตองมีคนไทยหรือ
นิติบุคคลท่ีมใิชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี ้ถอืหุนอยูไมนอยกวารอยละส่ีสิบของทุน
ของคนตางดาวที่เปนนิติบุคคลน้ัน เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนในเรือ่งดังกลาวใหนอยลงได แตตองไมนอยกวารอยละ
ยี่สิบหา และตองมีกรรมการท่ีเปนคนไทยไมนอยกวาสองในหาของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
 
 มาตรา 16 คนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตไดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 
 (1) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
 (2) มีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือไดรบัอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
 (3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (5) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2515  เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
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 (6) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาในความผิดฐานฉอโกง โกงเจาหน้ี 
ยักยอก ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือในความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนหรอืในความผิดตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
 (7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ในระยะเวลาหาปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาต 
 ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ันท่ีเปนคนตางดาวตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามดังกลาวในวรรคหนึ่งดวย 
 
 มาตรา 17 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ใหคนตางดาวย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบธรุกิจตอรัฐมนตรีหรืออธบิดีตามหลกัเกณฑ และวิธกีารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
และใหคณะรัฐมนตรีในกรณีธุรกิจตามบัญชีสอง หรืออธิบดีในกรณีธุรกจิตามบัญชีสาม
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต แลวแตกรณีใหแลวเสร็จภายในกาํหนดหกสิบวันนับแตวันที่
ยื่นคําขอ ในกรณีการพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจําเปน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลา
ดังกลาว 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีใหการอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว ใหรัฐมนตรี
หรืออธิบดีออกใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรืออธิบดี
อนุญาต 
 ในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 18 สําหรับกรณีธุรกิจตาม
บัญชีสอง หรืออธิบดีจะกําหนดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา 18 สําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสาม ก็ได 
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 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรไีมอนุมัติใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองให
รัฐมนตรีแจงการไมอนุมัติใหคนตางดาวนั้นทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวัน และให
ระบุเหตุที่ไมใหการอนุมัตินั้นไวโดยชัดแจง 
 ในกรณีที่อธบิดีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ใหอธิบดี
แจงการไมอนุญาตใหคนตางดาวน้ันทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวัน และใหระบุเหตุ
ที่ไมใหการอนุญาตนั้นไวโดยชัดแจง คนตางดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตตอ
รัฐมนตรีได  และใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 18 รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดเง่ือนไขหนึ่งเง่ือนไขใดใหคนตางดาวผูรับใบอนญุาตตองปฏิบัติ  ดังตอไปน้ี 
 (1) อัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาต 
 (2) จํานวนกรรมการท่ีเปนคนตางดาวซ่ึงจะตองมีภูมิลําเนาหรือที่อยูใน
ราชอาณาจักร 
 (3) จํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซึ่งทุนข้ันตํ่าภายในประเทศ 
 (4) เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน 
 (5) เง่ือนไขอ่ืนที่จําเปน 
 
 มาตรา 19 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองผูใด 
 (1) ฝาฝนเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง 
 (2) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือมาตรา 17 
วรรคสาม 
 (3) ฝาฝนมาตรา 15 
 (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
 (5) กระทําความผิดตามมาตรา 35 
  ในกรณีตาม (1) (2) และ (3) ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับหนังสือรับรองปฏิบติัตามเง่ือนไขตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง มาตรา 11 วรรคสอง หรือ
มาตรา 17 วรรคสาม หรือปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา 15 แลวแตกรณี ภายในเวลาที่
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 ในกรณีตาม (4) และ (5) ใหอธิบดีพิจารณาส่ังเพิกถอนใบอนญุาตหรือเสนอ
รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 
 
 มาตรา 20 ในกรณีที่อธิบดีสั่งพักการใชใบอนุญาตชั่วคราวหรือส่ังระงับการ
ประกอบธุรกิจชั่วคราว หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ตามมาตรา 19 
วรรคสอง ใหผูรับใบอนญุาตหรือผูรบัหนังสือรับรองมีสิทธิอุทธรณโดยทําเปนหนังสือยื่น
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 
 การอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งอธิบดี เวนแตรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการจะส่ังทุเลาให 
 รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ียื่น
อุทธรณคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
 มาตรา 21 ภายใตบังคับมาตรา 7 มาตรา 19 และมาตรา 20 ใบอนุญาตใหใชได
ตลอดไปจนกวาผูรับจะเลิกประกอบธุรกิจท่ีไดรบัอนุญาต สําหรับหนังสือรับรองใหใชได
เทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามท่ีสนธิสัญญา
กําหนดใหประกอบธุรกิจนั้น หรือตลอดระยะเวลาท่ีธุรกิจนั้นไดรับการสงเสริมการลงทุน
หรือไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการคาเพ่ือการสงออก แลวแต
กรณี เวนแตผูไดรับหนังสือรับรองเลิกประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตกอนครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวก็ใหหนังสือรับรองใชไดเพียงนั้น 
 ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ประกอบธุรกจิของตนในท่ีเปดเผย 
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 ถาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหยื่นคําขอรับใบแทนตอ
นายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย 
 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนไปตามแบบ
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด แตระยะเวลาในการออกใบแทนตองไมเกินสามสิบวัน  
นับแตวันที่ไดรับคําขอ และใหถือวาใบแทนนั้นเปนเอกสารท่ีใชแทนใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหม 
 
 มาตรา 22 เมื่อผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสือรับรองเลิกประกอบธุรกิจ หรือยาย
สํานักงานหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ ใหแจงการเลิกหรือยายตอนายทะเบียนภายในสิบ
หาวันนับแตวันเลิกหรือวันยายนั้นตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 23 ใหมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
ผูแทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทยและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกิน
หาคนเปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมทะเบียนการคา เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความชํานาญในดานเศรษฐศาสตร นิติศาสตร 
พาณิชยศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การคา การลงทุน การบริหารธุรกิจ 
หรือการอุตสาหกรรม และตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 
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 ผูแทนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เปนผูแทนของสวนราชการ ผูแทนน้ันจะตอง
มีตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทา และในกรณีที่เปนผูแทนของสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย ผูแทนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทนของสมาคม
ธนาคารไทย ผูแทนน้ันจะตองมีตําแหนงไมตํ่ากวากรรมการของสภาหรือสมาคมน้ัน 
 
 มาตรา  24  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรี
แตงต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางที่กรรมการ ซึง่แตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง 
ใหผูไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
 มาตรา 25 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 24 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมสุจริตหรือบกพรอง
ตอหนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 
 (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 23 วรรคสอง 
 
 มาตรา 26 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
และใหมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
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 (1) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่องการตรา
พระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการกําหนด
ประเภทธุรกิจและทองท่ีประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 7 หรือการขออนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 8 (2)  
 (2) ศึกษารวบรวม และจัดทํารายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขอคนตางดาว
ในราชอาณาจักรรวมถึงผลกระทบ และความเหมาะสมในเรื่องดังกลาวเสนอตอรัฐมนตรี
เปนครั้งคราว แตตองไมนอยกวาปละหน่ึงครั้ง 
 (3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 มาตรา 27 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไม
มาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา 28 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา 27 มาใช
บังคับแกการประชุมของอนุคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 29 ใหกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีเปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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 (1) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (2) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวในราชอาณาจักร เพ่ือประโยชนในการศึกษา รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน
เสนอตอรัฐมนตรี 
 (3) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
 
 มาตรา 30 ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
 (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง รวมทั้งใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่มีความจําเปนตอการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 (2) เขาไปในสถานท่ีที่คนตางดาวประกอบธุรกิจในระหวางเวลาทําการเพื่อ
ตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ
จากอธิบดีกอน เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนอยางยิ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่จําเปนอยาง
ยิ่งตอการตรวจสอบขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีอยูในสถานที่ดังกลาวได 
 ในการปฏิบติัหนาที่ตาม (2) ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่อํานวยความ
สะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขูหรือเปนการตรวจคนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตองมีหนังสือบอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่ลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนอยางย่ิง และ
เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ีแลว ใหรายงานรัฐมนตรีทราบผลการปฏิบัติหนาท่ีเปน
ลายลักษณอักษรโดยเร็ว 
 
 มาตรา 31 ผูใดขอตรวจหรือขอคัดสําเนาเอกสารหรือขอใหนายทะเบียนคัดสําเนา
หรือถายเอกสารพรอมท้ังคํารับรองหรือขอใหออกหนงัสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียน
เก็บรักษาไวใหนายทะเบียนดําเนินการอนุญาตโดยเร็ว เวนแตเอกสารน้ันมีลักษณะตองหาม
มิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืน โดยผูขอตองเสีย
คาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 32 พนักงานเจาหนาท่ีตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี  พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
 
 มาตรา 33 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ อธิบดี 
นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 มาตรา 34 คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผูใดถูกสั่งพักใช
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกส่ังระงับการประกอบธุรกิจตามหนังสือรับรอง และ
หมดสิทธิอุทธรณ หรือรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
หรือใหระงับการประกอบธุรกิจแลว แตคนตางดาวน้ันยังคงประกอบธุรกิจตอไป 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
 
 มาตรา 35 คนตางดาวซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจใดตามพระราชบัญญัติ
นี้หากรวมทําธุรกิจอันเปนของคนตางดาวรายอ่ืน ซึ่งมิไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบธุรกิจที่คนตางดาวรายอ่ืนน้ันเปนเจาของรวม
โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียว เพ่ือใหคนตางดาวรายอ่ืนนั้นหลีกเลี่ยงหรือ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ัง
แตหน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเลิกการรวมทําธุรกิจ
หรือการประกอบธุรกิจนั้นเสีย หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษปรับ
วันละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
 
 มาตรา 36 ผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวตาม พระราชบัญญัตินี้ 
ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนหรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว อันเปนธุรกิจท่ี
กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนตางดาวน้ันมิไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจดังกลาว หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตน
แตผูเดียวหรือถือหุนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลใด ๆ 
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 มาตรา 37 คนตางดาวผูใดประกอบธุรกิจโดยฝาฝนมาตรา 6 มาตรา 7 หรือ
มาตรา 8 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลาน
บาท หรือท้ังจําทั้งปรับและใหศาลส่ังเลิกการประกอบธุรกิจ หรือเลิกกิจการ หรือส่ังเลิก
การเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวน แลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลตอง
ระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 
 มาตรา 38 คนตางดาวผูใดประกอบธุรกิจโดยฝาฝนตามมาตรา 14 หรือฝาฝน
เง่ือนไขตามมาตรา 18 (3) ตองระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงหนึ่งลานบาทและ
ปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
 
 มาตรา 39 ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21 
วรรคสองหรือวรรคสามหรือฝาฝนมาตรา 22  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
 มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน 
เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีสอบถาม หรือเรียกตรวจสอบหรือไมใหความ
สะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 30 โดยไมมีเหตุอันสมควร 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
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  มาตรา 41 ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา 34 มาตรา 35 
มาตรา 36 หรือมาตรา 37 กรรมการ หุนสวน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล         
ซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดน้ัน หรือมิไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิให
เกิดความผิดน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงหนึ่ง
ลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 มาตรา 42 ในกรณีความผิดตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ี
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบ
ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
 
 มาตรา 43 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังซ่ึงใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศ
และคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 มาตรา 44 คนตางดาวซ่ึงไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจนั้น
ตอไปตามเง่ือนไขและระยะเวลาของการไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตดังกลาว 
 
 มาตรา 45 คนตางดาวซึ่งประกอบธุรกิจประเภทท่ีกําหนดไวในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ ซึ่งธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่
ไมไดกําหนดไวในบัญชทีายประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2515 หากประสงคจะประกอบธุรกิจนั้นตอไป ใหดําเนินการแจงตออธิบดีเพ่ือขอ
หนังสือรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในมาตรา 11  ทั้งนี้ ภายในกําหนด
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 มาตรา 46 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงต้ังนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบญัญัตินี ้ ตลอดจนยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนด
กิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 กฎกระทรวงนั้น   เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 
1. คําขอใบอนุญาต 
 (ก) คําขอใบอนุญาตตามมาตรา 7  1,000 บาท 
 (ข) คําขอใบอนุญาตตามมาตรา 17  1,000 บาท 
 (ค) คําขอหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12  2,000 บาท 
2. ใบอนุญาต 
 (ก) ใบอนุญาตตามมาตรา 7   5,000 บาท 
 (ข) ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสอง 
  (1) บุคคลธรรมดา   40,000 บาท 
  (2) นิติบุคคล  พันละสิบบาทของทุน 
     จดทะเบียน   ทั้งน้ี 
     ไมตํ่ากวา 40,000 บาท 
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     และไมเกิน 500,000 บาท 
     เศษของพันบาทใหคิด 
      เทากับหน่ึงพันบาท 
 (ค) ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสาม 
  (1) บุคคลธรรมดา  20,000 บาท 
  (2) นิติบุคคล  พันละหาบาทของทุน 
     จดทะเบียน   ทั้งน้ี 
     ไมตํ่ากวา 20,000 บาท 
     และไมเกิน 250,000 บาท 
     เศษของพันบาทใหคิด 
     เทากับหน่ึงพันบาท 
3. หนังสือรับรอง    20,000 บาท 
4. ใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง 5,000 บาท 
5. อุทธรณ 
 (ก) อุทธรณคําส่ังไมอนุญาตตามมาตรา 7 1,000 บาท 
 (ข) อุทธรณคําส่ังไมอนุญาตตามมาตรา 17 2,000 บาท 
 (ค) อุทธรณคําส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
         หรือหนังสือรับรอง ตามมาตรา 20  2,000 บาท 
6. การแจงเลิก หรือยายสํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ 1,000 บาท 
7. การขอแกไขรายการทะเบียน ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง 1,000 บาท 
8. การตรวจหรือคัดสําเนาเอกสาร  รายละ        200 บาท 
9. การขอใหคัดสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมท้ังคํารับรองหนาละ  100 บาท 
10. การออกหนังสือรับรองขอความในทะเบียน เรื่องละ    100 บาท 
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บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
บัญชีหน่ึง 

 
ธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ 
(1) การทํากิจการหนังสือพิมพ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุ 
     โทรทัศน 
(2) การทํานา ทําไร หรือทําสวน 
(3) การเลี้ยงสัตว 
(4) การทําปาไมและการแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ 
(5) การทําการประมงเฉพาะการจับสัตวน้ําในนานน้ําไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
     ของประเทศไทย 
(6) การสกัดสมุนไพรไทย 
(7) การคาและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรือมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
     ของประเทศ 
(8) การทําหรือการหลอพระพุทธรูป และการทําบาตร 
(9) การคาท่ีดิน 
 

บัญชีสอง 
 ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความม่ันคงของประเทศหรือมีผลกระทบ
ตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
หมวด 1  ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ 
 (1) การผลิต การจําหนาย และการซอมบํารุง 
  (ก) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ดินปน วัตถุระเบิด 
  (ข) สวนประกอบของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด 
  (ค) อาวุธยุทโธปกรณ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 
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  (ง) อุปกรณหรือสวนประกอบของอุปกรณสงครามทุกประเภท 
 (2) การขนสงทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบิน
ในประเทศ 
 
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบาน 
 (1) การคาของเกา หรือศิลปวัตถ ุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย 
 (2) การผลิตเครื่องไมแกะสลัก 
 (3) การเลี้ยงไหม การผลติเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรือ การพิมพ
ลวดลายผาไหมไทย 
 (4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
  (5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน 
 (6) การผลิตถวยชามหรือเครื่องปนดินเผาท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 
 (1) การผลิตนํ้าตาลจากออย 
 (2) การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว 
 (3) การทําเกลือหิน 
 (4) การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือยอยหิน 
 (5) การแปรรูปไมเพ่ือทําเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย 
 

บัญชีสาม 
 ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับ
คนตางดาว 
 (1) การสีขาว และการผลิตแปงจากขาวและพืชไร 
 (2) การทําการประมง เฉพาะการเลี้ยงสัตวน้ํา 
 (3) การทําปาไมจากปาปลูก 
 (4) การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือ ฮารดบอรด 
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 (5) การผลิตปูนขาว 
 (6) การทํากิจการบริการทางบัญชี 
 (7) การทํากิจการบริการทางกฎหมาย 
 (8) การทํากิจการบริการทางสถาปตยกรรม 
 (9) การทํากิจการบริการทางวิศวกรรม 
               (10) การกอสราง ยกเวน 
  (ก) การกอสรางส่ิงซ่ึงเปนการใหบริการพ้ืนฐานแกประชาชน ดานการ
สาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ตองใช เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความ
ชํานาญในการกอสรางเปนพิเศษ โดยมีทุนข้ันตํ่าของคนตางดาวต้ังแตหารอยลานบาท
ข้ึนไป 
   (ข) การกอสรางประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                (11) การทํากิจการนายหนาหรือตัวแทน ยกเวน 
   (ก) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริการ
ที่เกี่ยวกับการซื้อขายลวงหนาซึ่งสินคาเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย 
  (ข) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายหรือจัดหาสินคาหรือบริการ
ที่จําเปนตอการผลิตหรือการใหบริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 
  (ค) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขาย จัดซื้อหรือจัดจําหนาย หรือ
จัดหาตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือการจําหนายซึ่งสินคาที่ผลิตในประเทศ
หรือนําเขามาจากตางประเทศอันมีลักษณะ เปนการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 
โดยมีทุนข้ันตํ่าของคนตางดาวต้ังแตหน่ึงรอยลานบาทข้ึนไป 
  (ง) การเปนนายหนาหรือตัวแทนประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (12) การขายทอดตลาด ยกเวน 
  (ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเปนการประมูลซื้อขายระหวาง
ประเทศท่ีมิใชการประมูลซ้ือขายของเกา วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเปนงานศิลปกรรม 
หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ 
   (ข)  การขายทอดตลาดประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 (13) การคาภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมืองที่ยัง
ไมมีกฎหมายหามไว 
 (14) การคาปลีกสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นตํ่ารวมทั้งส้ินนอยกวาหนึ่งรอย
ลานบาท หรือท่ีมีทุนข้ันตํ่าของแตละรานคานอยกวายี่สิบลานบาท 
 (15) การคาสงสินคาทุกประเภทที่มีทุนข้ันตํ่าของแตละรานคานอยกวาหน่ึง
รอยลานบาท 
 (16) การทํากิจการโฆษณา 
 (17) การทํากิจการโรงแรม เวนแตบริการจัดการโรงแรม 
 (18) การนําเที่ยว 
 (19) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
 (20) การทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช 
 (21) การทําธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจบริการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
    
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึง่ใชบังคับอยูในปจจุบันได
ออกใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีหลักการบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณ
ทางเศรษฐกจิ การลงทนุ และการคาระหวางประเทศในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวเสียใหม เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขันในการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนกับประเทศไทยโดยสวนรวม ทั้งยังเปนการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหวางประเทศดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 123 ก  วันที่ 4 ธันวาคม 2542 ) 
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พระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

_______________ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เปนปที่ ๓๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญติัการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2521" 
 

มาตรา 2 (1 )  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา 3 ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 322 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 
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มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบงัคับแกการปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร
ของคนตางดาว  เฉพาะในฐานะดังตอไปนี้  

(1) บุคคลในคณะผูแทนทางทูต 
(2) บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล 
(3) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติและ

ทบวงการชํานัญพิเศษ 
(4) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพ่ือมาทํางานประจําอยูกับบุคคล

ใน (1) หรือ (2) หรือ (3)  
(5) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาล

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(6) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม 

ศิลป การกีฬา หรือกิจการอ่ืน ทั้งน้ี ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฏกีา 
(7) บุคคลซ่ึงรัฐบาลอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหน่ึงอยางใด 

 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
"ทํางาน" หมายความวา การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรู ดวยประสงค

คาจางหรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม 
"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตทํางาน 

 "ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับในอนุญาต 
 "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว 
 "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

"นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนการ
ทํางานของคน ตางดาว 
 "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน 
 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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 มาตรา 6 ภายใตบังคับมาตรา 12 งานใดที่หามคนตางดาวทําในทองท่ีใด 
เม่ือใด โดยหามเด็ดขาด หรือหามโดยมีเง่ือนไขอยางใดเพียงใดใหกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 
 
 มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 10 งานใดท่ีมิไดหามไวในพระราชกฤษฎีกา 
ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 คนตางดาวจะทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือ
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย เวนแตคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
ตามกฎหมาย วาดวยคนเขาเมือง เพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวนมีระยะการทํางานไมเกิน
สิบหาวัน แตคนตางดาวนั้นจะทํางานน้ันไดเมื่อไดมีหนังสือแจงใหอธิบดีหรือเจาพนักงาน 
ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
 
 มาตรา 8 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองบุคคลใดประสงคจะให
คนตางดาวเขามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักร จะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแทน
คนตางดาวน้ันตออธิบดีหรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายก็ได อธิบดีหรือเจาพนักงาน
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะออกใบอนุญาตใหแกคนตางดาวตามวรรคหน่ึงไดตอเมื่อคนตางดาว
นั้นเขามาในราชอาณาจักรแลว 
 
 มาตรา 9 ในการอนญุาตใหคนตางดาวทํางานตามมาตรา 7 และมาตรา 8 อธิบดี
หรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะกําหนดเง่ือนไขอยางใด เพ่ือใหคนตางดาวปฏิบัติ
ก็ได ในกรณีเชนนั้น ตองใหคนตางดาวใหคํารับรองกอนวาจะสามารถปฏบิัติตามเง่ือนไข
นั้นได และถาเปนกรณีตามมาตรา 8 คนตางดาวน้ันตองใหคํารับรองกอนเดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร 
 
 มาตรา ๑๐ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักร 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน ใหยื่นคําขอรบัใบอนุญาต 
ตออธิบดีหรือเจาพนักงาน ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนตางดาว
นั้นเขามาในราชอาณาจักร แตถาคนตางดาวน้ันอยูในราชอาณาจักรแลว ระยะเวลา
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เม่ืออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอแลวใหออกใบอนุญาต
ใหโดยมิชักชา 
 

มาตรา 11 คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(1) มีถิ่นอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเท่ียวหรือผูเดินทางผาน 

(2) ไมเปนบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติ หรือตองหามตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา 12 คนตางดาวดังตอไปนี้ จะทํางานใดไดเฉพาะที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศดังกลาว รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดไว
ก็ไดตามท่ีเห็นสมควร 

(1) คนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ซึ่งไดรับการผอนผัน
ใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 

(2) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยคน เขาเมือง และอยูในระหวางรอการสงกลบัออกนอกราชอาณาจักร 

(3) คนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337  ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(4) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสญัชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
337  ลงวันที ่13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

คนตางดาวจะทํางานใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหน่ึงไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
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มาตรา 13 ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งป นับแต
วันออกเวนแต 

(1) ใบอนุญาตท่ีออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา 10 ใหมีอายุเทาระยะเวลาท่ี
ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายน้ัน ๆ 

(2) ใบอนญุาตท่ีออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา 12 ใหมีอายุตามท่ีอธิบดีหรือ
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดแตไมใหเกินหน่ึงปนับแตวันออก 

(3) ใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่คนตางดาว
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาต 

(๔) ใบอนุญาตท่ีออกใหแกคนตางดาว ซึ่งไดรับอนญุาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยไมมีกาํหนดเวลาแนนอนใหมีอายุ
สามสิบวันนับแตวันออก 
 

มาตรา 14 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 10 ไดรับการขยายระยะเวลา
การทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับการขยายระยะเวลา และใหนายทะเบียนจดแจงการขยายระยะเวลานั้น
ลงในใบอนุญาต 
 

มาตรา 15 กอนใบอนุญาตส้ินอายุและผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํางานน้ัน
ตอไปใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนในกรณีเชนน้ี ใหผูขอตออายุใบอนุญาต
ทํางานไปพลางกอนไดจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 

การตออายุใบอนุญาตใหตอไดครั้งละหนึ่งป   เวนแต 
(1) การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 13 (3) ใหตออายุไดอีกไมเกินระยะเวลา

ที่ผูรับใบอนุญาตนั้น ไดรับการขยายระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร 
(2) การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 13 (4) ใหตออายุไดอีกครั้งละสามสิบวัน 

เวนแตคนตางดาวน้ันไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
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มาตรา 16 รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา 7 มาตรา  8 มาตรา 10 

และมาตรา 12 
(2) การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 
(3) การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 19 
(4) การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนการทํางาน หรือเปลีย่นทองที ่หรอื 

สถานที่ในการทํางานตามมาตรา 21 
(5) การออกบัตรประจําตัวตามมาตรา 31 

 
มาตรา 17 ในกรณีที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา 7 มาตรา 8 

มาตรา 10 มาตรา 12 หรือไมใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 หรือไมอนุญาตให
ทํางานอ่ืนหรือเปลี่ยนทองท่ีหรือสถานท่ีในการทํางานตามมาตรา 21 ผูขอมีสิทธิอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือยื่นตออธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ
นายทะเบียน แลวแตกรณีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังไมอนุญาต เมื่อไดรับ
อุทธรณแลว ใหผูรับอุทธรณนําสงคณะกรรมการภายในสิบหาวัน ใหคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวัน และใหรัฐมนตรีวินิจฉัยคําอุทธรณ
ภายในสามสิบวัน คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีอุทธรณคําส่ังไมใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 ที่กลาวในวรรคหนึ่ง 
ผูอุทธรณมีสิทธิทํางานไปพลางกอนได จนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี 
 

มาตรา 18 ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรืออยู ณ ที่ทํางานใน
ระหวางทํางาน  เพ่ือแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือนายทะเบียนไดเสมอ 
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มาตรา 19 ถาใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย 
 

มาตรา 20 ในกรณีที่คนตางดาวเลิกทํางานตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตใหสงมอบ
ใบอนุญาตคืนใหแกนายทะเบียนในทองท่ีจังหวัดที่ต้ังสถานท่ีทํางานภายในเจ็ดวัน นับแต
วันที่เลิกทํางานน้ัน 
 

มาตรา 21 หามมิใหผูรับใบอนุญาตทํางานอ่ืนใด นอกจากงานท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตหรือเปลี่ยนทองที่ หรือสถานท่ีในการทํางานใหแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวใน
ใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 

มาตรา 22 หามมิใหบุคคลใดรับคนตางดาวซ่ึงไมมีใบอนุญาตเขาทํางานหรือ
รับคนตางดาวเขาทํางานท่ีมีลักษณะหรอืเง่ือนไขในการทํางานแตกตางไปจากท่ีไดกําหนด
ไวในใบอนุญาต 
 

มาตรา 23 บุคคลใดรับคนตางดาวเขาทํางานหรือใหคนตางดาวยายไปทํางาน
ในทองที่อ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือมีคนตางดาวออกจากงาน ใหบุคคลน้ัน
แจงตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับคนตางดาวเขาทํางาน หรือวันท่ีคนตางดาว
นั้นยายหรือออกจากงานแลวแตกรณีการแจงตามวรรคหน่ึงใหทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา "คณะกรรมการพิจารณาการ
ทํางานของคนตางดาว" ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมายเปนประธาน ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนกรมประชาสงเคราะห 
ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนกรมทะเบียนการคา ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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มาตรา 25 กรรมการซ่ึงรฐัมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ

ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับตําแหนงอีกได 
 

มาตรา 26 กรรมการซ่ึงรฐัมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตาม
วาระเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหออก 
ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลว ยังมี

วาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงต้ัง
นั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงแตงต้ังไวแลวน้ัน 
 

มาตรา 27 คณะกรรมการมีหนาท่ีวินิจฉัย ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรี 
ดังตอไปนี้ 

(1) การออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 (6) และมาตรา 6 
(2) การกําหนดงานท่ีรัฐมนตรีจะประกาศตามมาตรา 12 
(3) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 16 
(4) การพิจารณาอุทธรณคําส่ังตามมาตรา 17 
(5) เรื่องอ่ืน ๆ ที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา 29 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมตํ่ากวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูใน        
ที่ประชุมหรอืไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการดวยกนั
คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

DPU



 157 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา 29 คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือใหทํากิจการ
หรือพิจารณาเรื่องใดอันอยูในขอบเขตแหงหนาท่ีของคณะกรรมการใหนําความในมาตรา 28 
มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

มาตรา 30 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีหรือเจาพนักงาน
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง รวมทั้งใหสงเอกสาร
หรือหลักฐาน 

(2) เขาไปในสถานที่ใดท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยวามีคนตางดาวทํางานในระหวาง
เวลาท่ีเชื่อไดวามีการทํางาน เพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการน้ี
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบ 
หรือเกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่ดังกลาวได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (2) ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว หรือ
บุคคลผูรับผิดชอบหรือเกีย่วของซึ่งอยูในสถานท่ีดงักลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 

มาตรา 31 นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติการ 
ตามหนาที่ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของรองขอ 
 

มาตรา 32 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี หรือเจาพนักงาน
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
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มาตรา 33 คนตางดาวผูใดทํางานโดยฝาฝนพระราชกฎษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 
6 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือ         
ทั้งจําท้ังปรับ 
 

มาตรา 34 คนตางดาวผูใดทํางานโดยฝาฝนมาตรา 7 หรือฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนด
ตามมาตรา 9 หรือทํางานโดยไมไดรบัใบอนญุาตหรือฝาฝนเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา 35 คนตางดาวผูใดทํางานโดยฝาฝนมาตรา 10 หรือมาตรา 18 หรือ

มาตรา 20 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
 

มาตรา 36 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 14 หรือมาตรา 19 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

มาตรา 37 คนตางดาวผูใดทํางานเม่ือใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือไดยื่นคําขอแลวแตนายทะเบียนมีคําส่ังไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 15 และคนตางดาวผูนั้นมิไดอุทธรณคําส่ังของ
นายทะเบียน หรือไดอุทธรณแลวแตรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรบัไมเกินหาพันบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 
 

มาตรา 38 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 

มาตรา 39 ผูใดรับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
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มาตรา 40 ผูใดฝาฝนมาตรา 23 หรือมาตรา 42 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หน่ึงพันบาท 
 

มาตรา 41 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียก หรือไมยอม
ใหขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร หรือหลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวก
แกอธิบดี หรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 
 

มาตรา 42 บุคคลใดมีคนตางดาวทํางานในธุรกิจของตน กอนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับและยังมิไดแจง
รายการเกี่ยวกับคนตางดาวท่ีทาํงานอยูกับตนตามขอ 35 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกลาว จนถึงวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบุคคลน้ันแจงรายการดังกลาวตาม
แบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา 43 ใบอนุญาตที่ออกใหตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 322 ลงวันที ่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใหใชไดตอไปตราบเทาที่ใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ และผูรับ
ใบอนุญาตยังทํางานท่ีไดรับอนุญาตนั้น 
 

มาตรา 44 คนตางดาวซึ่งมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขา
เมืองและทํางานอยูแลวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 ใชบังคับ และไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี หรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามขอ 34 วรรคหนึ่ง แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว และอธิบดีหรือ
เจาพนักงาน ซึ่งอธิบดีมอบหมายไดออกใบอนุญาตแลวแตคนตางดาวผูนั้นยังมิไดรับ
ใบอนุญาต และยังคงทํางานอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไปรับใบอนุญาต
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหากไมไปขอรับใบอนุญาต
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาใบอนุญาตน้ันสิ้นผลเม่ือครบกําหนดเวลาเชนวานั้น 
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มาตรา 45 คนตางดาวตามมาตรา 12 ซึ่งทํางานใดอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ ใหทํางานน้ันตอไปไดจนกวาจะมีประกาศของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 12 
เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 12 แลว ในกรณีที่งานที่คนตางดาว

ดังกลาวทําอยูเปนงานท่ีรัฐมนตรีไดประกาศใหทําได ใหทํางานน้ันไดตอไปแตตองย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับ 
ในกรณีที่งานที่คนตางดาวดังกลาวทําอยูนั้น มิใชเปนงานที่รัฐมนตรีไดประกาศใหทําได 
ใหทํางานน้ันตอไปไดอีกหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับ 
 

  มาตรา 46 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศหรือคําส่ังของ
รัฐมนตรีหรืออธิบดี หรือใบอนุญาตซ่ึงไดออกหรือส่ังโดยอํานาจตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับไดตอไปและใหถือเสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
และประกาศหรือคําสั่งของรัฐมนตรี หรืออธิบดีหรือใบอนุญาตที่ออกตามความใบ
พระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหมีอํานาจแตงต้ังนายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการ
อ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันท 
นายกรัฐมนตรี 
 

DPU



 161 

อัตราคาธรรมเนียม 
 
 (1) ใบอนุญาตปละ     1,000 บาท 
 (2) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทํางานปละ  1,000 บาท 
 (3) ใบแทนใบอนุญาต       300 บาท 
 (4) การอนุญาตใหทํางานอ่ืนหรือเปลี่ยนทองท่ีหรือสถานท่ี 
ในการทํางาน          500 บาท 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- 
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีหลักการใชบังคับเฉพาะคนตางดาว 
ซึ่งไดรับอนุญาต ใหเขามาอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเทาน้ัน 
สวนคนตางดาวบางประเภทท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมมีหลักฐานการไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เชน ญวนอพยพ เปนตน ไมอยูในขายบังคับของ
กฎหมายน้ี และปจจุบันบุคคลเหลานี้ไดมาประกอบอาชีพหรือทํางานอยูในทองที่จังหวัด
ตาง ๆ โดยเสรี ทําใหดูเสมือนวาเปนผูมีอภิสิทธิ์เหนือคนตางดาวอ่ืน ๆ ทีไ่ดรับอนุญาต
ใหเขามาอยูโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง จึงจําตองเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือใช
บังคับแกคนตางดาวเหลานี้ดวยนอกจากน้ีถอยคําในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 
หลายแหงไมชัดแจงทําใหเปนปญหาขัดของในทางปฏิบัติอยูหลายเรื่อง เนื่องจากไดออกมา
ใชบังคับโดยกะทันหันตามภาวะความจําเปนในสมัยนั้น จึงจําตองแกไขปรับปรุงเสียใหม
ใหเหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน 
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กฎกระทรวง 
กําหนดแบบ หลักเกณฑ  และวิธกีารในการขอรับใบอนุญาตทํางาน 
และการออกใบอนุญาตทํางาน สําหรับคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

เฉพาะสัญชาติพมา  ลาว  และกัมพูชา  พ.ศ. 2544 
------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตราในมาตรา 16 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 35 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติใหกระทําโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก
กฎกระทรวง ไวดังนี้ 
 ขอ 1 คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองเฉพาะสัญญาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่เขา
มาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตาม
มาตรา 12 (2) แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งไดรับการ
ผอนผันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การผอนผันใหคนตางดาวหลบหนีเขา
เมืองอยูในราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว ลงวันท่ี 10 กันยายน 2544 ซึ่งประสงคจะ
ขอรับใบอนุญาตทํางาน ใหทําคําขออนุญาตพรอมหลักฐานตามแบบ ตท. 13 ทาย
กฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 2 คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามขอ 1 ซึ่งประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตทํางานใหทําคําขอพรอมหลักฐานตามแบบ ตท. 13  ทายกฎกระทรวงนี้ และ
แนบหลักฐานใบรับรองของผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรมจากสถานพยาบาลที่ระบุใน
ใบอนุญาตทํางานซ่ึงรับรองวาคนตางดาวนั้นไมมีโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 
 ขอ 3 คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามขอ 1 ซึ่งประสงคจะขอทํางานอ่ืน หรือ
เปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํางานใหคําขอพรอมหลักฐานตามแบบ ตท. 13 ทาย
กฎกระทรวงนี้ 
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 ขอ 4 คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามขอ 1 ซึ่งประสงคจะขอรับใบแทน
ใบอนุญาตใหทําคําขอพรอมหลักฐานตามแบบ ตท. 13 ทายกฎกระทรวงนี้ และแนบ
ใบอนุญาตทํางานซึ่งชํารุดในสาระสําคัญหรือหลักฐานการรับแรงความของพนักงาน
ตํารวจ ในกรณีใบอนุญาตทํางานสูญหาย 
 ขอ 5 คําขอตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ จังหวัด ที่
เปนที่ต้ังสถานท่ีทํางานหรือสํานักงานของคนตางดาวผูยื่นคําขอ  ดังตอไปนี้ 
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ 
 (2) จังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 (3) สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 ขอ 6 ใบอนุญาตทํางาน ใหใชแบบ ตท. 14 ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ใบแทนใบอนุญาตทํางานใหใชแบบ ตท. 14 ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเพ่ิมคําวา 
"ใบแทน" ประทับไวที่ดานขางของใบอนุญาตทํางานดวย 
 ขอ 7 การรับใบอนุญาตทํางาน คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามขอ 1 ขอ 3 
และขอ 4 ตองมารับดวยตนเอง 
 ขอ 8 การตออายุใบอนุญาตทํางาน คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองอาจมอบ
ฉันทะใหผูอ่ืนมารับแทนได โดยลงนามหรือพิมพลายน้ิวมือสลักหลังเอกสารแบบคําขอ
ตามขอ 2 หรือขอ 3 แลวแตกรณี 
 
    ใหไว ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 
                     เดช บุญ - หลง 
                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
(รก. 2544/84 ก/3/25 กันยายน 2544) 
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ประวัติผูเขียน 
 

 เกิดเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2520 จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อป 2541 ปจจุบันรับราชการท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
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