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บทคัดย่อ 
 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานใน

ประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย เป็นการศึกษาถึงสิทธิแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ  ได้แก่ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  และกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551     

จากการศึกษาพบว่าการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย  ยังไม่มีบทบัญญัติออกมาเพื่อให้ความ
คุ้มครองแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิดปัญหา คือ แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ควบคุมการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิดการแสวงหาประโยชน์กับการบังคับใช้
แรงงาน  และกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ให้สิทธิในด้านการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับบางกิจการ 
ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ า รวมถึงการให้สวัสดิการ  และความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการท างาน และ
การเข้าถึงระบบประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม ค าว่า “ลูกจ้าง” ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็น “ให้รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่
ได้ผ่านการบันทึกข้อตกลง (MOU)”   รวมทั้ง ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551          โดยการให้อ านาจในการเพิกถอนโควตาผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิแรงงานขั้น
พื้นฐานและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ในประเด็นเกี่ยวกับ MOU นั้น ภาครัฐควรลด
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการน าเข้าคนท างานจากประเทศลาว  กัมพูชา และพม่า และควรจัดตั้ง

ฆ 
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ระบบ  One  Stop  Service  ตั้งแต่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  การตรวจลงตรา  การขอใบอนุญาต
ท างานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  การรักษาพยาบาลควรมีการเข้าระบบประกันสังคม  
และหรือควรออกกฎหมายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทย
เพื่อปรับให้แรงงานถูกกฎหมายโดยเฉพาะเพื่อให้คนท างานดังกล่าวเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้อง ควร
ให้ความคุ้มครองในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นไปการให้สิทธิตามการคุ้มครอง
คนท างานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
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ABSTRACT 
 

Legal measure in illegal alien labor protection that work in Thailand for adjust as 
legal  labor was study the labor alien rights according to international law and foreign countries 
law, such as Federation of Malaysia, the republic of Singapore and Republic of Korea.  And laws 
to protect alien workers, including the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2550, 
Labour protection act B.E. 2541, Immigration act B.E. 2522, Working of Foreign Labors, B. E. 
2551, the Social Security Act B.E. 2533 and human trafficking suppression and prevention act 
b.e.2551 

As a result of the study, the protect alien workers who came to work as legitimate 
labor protection laws in Thailand. There are no provisions for the protection of migrant workers. 
The problem is that workers are not getting a fair in the control of the workers. Cause exploitation 
and enforced labor. The law does not give workers the rights to compensation for certain 
activities. Not minimum wage, the provision of welfare and to security and functionality and 
including access to the social security system. 

Recommendation should be amended, the term "employee" in the Labour Protection 
Act B.E. 2541 and the Social Security Act 2533 as “workers who have passed the agreement 
(MOU)” should be included. And should be amended  the Aliens Act 2551 by providing the 
power to revoke the quota operators who violate basic labor rights and labor laws. In the issue 
about, MOU, the government sector should reduce process and expenses of the alien labor from 
the People’s Democratic Republic  of  Laos, Cambodia,  and  the Republic of the Union 
of Myanmar, and should to establish the system One Stop Service, since, the  procedure  proves  
nationality, visa  license works  permit, and  have an  officer  is  responsible  directly. Medical 
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care should into social security system and should  issue a law labor alien protection that is illegal 
that come in to work in Thailand for adjust as legal labor especially, for the migrant workers is 
come in the system that is correct by give the protection in the remuneration and the others 
welfare for the migrant workers’ rights as the protection of labor international organization. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

 
1.1 ความมาและความส าคัญของปัญหา 

ในอดีตรัฐบาลไทยนั้นไม่คิดว่าการลักลอบเข้าเมืองของคนท างานนั้นมีจ านวนมาก จน
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้หันมายอมรับการมีอยู่ของคนท างาน เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจของไทยในช่วงนั้นเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและภาคประมง จึง เกิดความ
ต้องการแรงงานระดับล่างจ านวนมาก  นอกจากนี้ภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีการเจรจา เรียกร้อง และ
กดดันรัฐบาลให้อนุญาตจ้างคนท างานได้  ผลจากการกดดันดังกล่าวท าให้รัฐบาลต้องหันมาใช้
นโยบายที่ยืดหยุ่นขึ้น โดยมีนโยบายอนุญาตให้มีการจ้างคนท างานจากประเทศพม่า ลาว เเละ
กัมพูชาที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีหรือเพื่อยกเว้น 
กฎหมายส าคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 อนุญาตให้มีการจ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากทั้งสามประเทศ 
ให้อาศัยอยู่เเละท างานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับ1   แต่ที่ผ่านมารัฐบาล
พยายามที่จะส่งคนท างานกลับก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ท าให้คนท างานมีจ านวนที่หลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมายมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

ตั้งแต่ปี 2544 เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายคร้ังใหญ่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแกน
น ารัฐบาล (พรรคไทยรักไทย) ประเทศไทยได้สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้มีการ
จัดระเบียบในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ  โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) กับประเทศลาว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545 เพื่อเปิด
ช่องทางความร่วมมือในการตรวจสอบรายชื่อและสัญชาติของคนท างาน และป้องกันการลักลอบค้า

                                                           
1 เครือข่ายปฏบิัติการเพื่อแรงงานตา่งด้าว  เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ และ คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงาน. (2552). นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการบริหารจัดการคนท างานอยา่งยั่งยืน. ในการ
สัมมนาเชิงวิชาการ.วิกฤติคนท ำงำน : ปัญหำและทำงออก. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213-216 ช้ัน 
2 อาคารรัฐสภา 2, วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม. หน้า 1-2. 
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มนุษย์ และได้ลงนามใน MOU กับกัมพูชาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 ซึ่งมีระยะเวลาห้าปีเพื่อ
คุ้มครองแรงงานทั้งในด้านสิทธิขั้นพื้นฐานตลอดจนความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
คนท างาน  นอกจากนี้ ยังได้ลงนามกับพม่าเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546 เพื่อสร้างช่องทางในการ
บริหารจัดการคนท างาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งจากการลงนามใน 
MOU ท าให้มีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการเข้ามาท างานของคนท างาน โดยอนุญาตให้
คนท างานท างานอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย2  

จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน พบว่าคนท างานที่ได้รับ
อนุญาตให้ท างานทั่วประเทศตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2551 มีจ านวนคนท างานทั้งสิ้น 790,664 คน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนท างานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย (ตามมาตรา 9 และ มาตรา 12)3 มี 228,353 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9   และคนท างานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (ตามมาตรา 13)4 มี 562,311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.1 ของคนท างานทั้งหมดทั่วประเทศ จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็นว่าคนท างานที่เข้าเมือง
ผิดกฎหมายมีจ านวนมากกว่าถูกกฎหมายอยู่ 333,958 คน5  โดยคนท างานที่มาขึ้นทะเบียนจะได้รับ
                                                           

2 พูนสิน วงศ์กลธูต. (2554). ผลกระทบจำกกำรจ้ำงคนท ำงำนของไทยภำยใต้ยุคพิสูจน์สัญชำติ  (พิมพ์
ครั้งที ่1). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. หน้า 9. 

3 มาตรา 9  ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อท างาน
อันจ าเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะท างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้
นายทะเบียนทราบ  ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวต้ องปฏิบัติด้วยก็
ได้ ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา 12  ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนหรือกฎหมายอื่น ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียนพร้อม
ด้วยรายละเอียดที่อธิบดีก าหนดโดยเร็ว เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าว
นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในระหว่างรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวนั้นท างานไปพลางก่อนได้โดยได้รับยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามมาตรา 24 จนถึงวันที่นายทะเบียนแจ้งให้มารับใบอนุญาต 

4 มาตรา 13  คนต่างด้าวซ่ึงไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพราะเหตดุังต่อไปนี้อาจขอรับ
ใบอนุญาตตอ่นายทะเบียนเพื่อท างานตามประเภททีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม  

5 ควำมล้มเหลวในกำรบรหิำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวของรัฐไทย. (2553,มกราคม). กรุงเทพธุรกิจ. 
สืบค้นเมือ่ 14 กันยายน 2554, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=542583 

DPU

http://www.oknation.net/blog/goodgovernance/2010/01/04/entry-2
http://www.bangkokbiznews.com/2009/12/21/news_30032810.php?news_id=30032810


 3 

บัตรอนุญาตคนท างานโดยจะมีการแยกสีเพื่อแบ่งประเภทของอาชีพ 6 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพ
ประมง จะได้รับบัตรสีฟ้า อาชีพเกษตรกร สีเขียว อาชีพก่อสร้าง สีเหลือง อาชีพธุรกิจต่อเนื่อง
ประมง บัตรสีส้ม อาชีพผู้รับใช้ในบัตรสีเทา และอาชีพอ่ืนๆ บัตรสีชมพู ทั้งนี้ คนท างานถือบัตรสี
ใดต้องประกอบอาชีพนั้นตลอดไปห้ามเปลี่ยนผู้ประกอบการหรือย้ายอาชีพไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะ
กลายเป็นคนเถื่อนทันที     

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) มีมติเห็นชอบให้
เปิดจดทะเบียนคนท างานที่อยู่นอกระบบผ่อนผันเพื่อให้ท างานกรรมกรใน 19 กิจการ ดังนี้  
1) กิจการต่อเน่ืองการเกษตร เช่น การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การรับซื้อพืชไร่พืชสวน ลานมัน 
ลานตากข้าว โรงสีข้าว นาเกลือ ฯลฯ   2)  กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ช าแหละ                        
เนื้อสัตว์ ฯลฯ  3) กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ คัดแยกของเก่า  4) กิจการท าเหมืองแร่
และเหมืองหิน เช่น โรงโม่หิน โรงแต่งหิน บ่อดิน บ่อทราย ฯลฯ  5) กิจการผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับโลหะ เช่น  โรงกลึง โรงหล่อ โรงชุบ เชื่อมโลหะ หลอม รีด ขัดโลหะ ฯลฯ  6) กิจการผลิต/
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 7)กิจการผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน เช่น การท าอิฐ การผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผา เคร่ืองเคลือบ และเซรามิค ฯลฯ   8) กิจการผลิต/จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 9) กิจการ
แปรรูปหิน  10) กิจการผลิต/จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป/เคร่ืองแต่งกาย/สิ่งทอ/เคร่ืองประดับ/ชิ้นส่วน
รอง เท้ า  11) กิ จ ก า รผลิ ต / จ า หน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ พล าสติ ก / เ คมี ภั ณฑ์ / ผลิ ตปุ๋ ย / ข อง เ ล่ น                               
เด็ก ฯลฯ 12) กิจการผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ 13) กิจการผลิต/จ าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า แบตเตอร่ี และยานยนต์ 14) กิจการขนถ่ายสินค้าทางบก/ทางน้ า/คลังสินค้า 15) กิจการค้าส่ง/
ค้าปลีก/แผงลอยในตลาดและร้านค้าทั่วไป 16) กิจการอู่ซ่อมรถ/ล้าง/อัดฉีด 17) กิจการปั้มน้ ามัน/
แก๊ส/เชื้อเพลิง 18) กิจการสถานศึกษา/มูลนิธิ/สมาคม/สถานพยาบาล  19) กิจการการให้บริการ          
ต่าง ๆ เช่น  การซักอบรีด การบริการที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ให้มีการประกาศรับสมัครคนไทยเข้าท างาน
ก่อน6    

อย่างไรก็ดี หลังจากการจัดหาแรงงานภายใต้ MOU ได้เร่ิมขึ้น ปรากฏว่ามีคนท างาน
จ านวนไม่มากที่เดินทางเข้ามาท างานในไทยภายใต้ MOU เนื่องจากในกรณีของกัมพูชาและลาว 
กระบวนการในการจัดจ้างมีความยุ่งยาก ใช้เวลามากเนื่องจากได้มีการพิสูจน์สัญชาติ ลาว และ
กัมพูชา และผู้ประกอบการต้องขอโควต้า และกรมจัดแรงงานจะต้องจัดหาคนท างานโดยต้องมีการ
ท าหนังสือเดินทาง และมีค่าธรรมเนียมสูง  

                                                           
6 กบร.เปิดใหจ้ดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวให้ท ำงำนกรรมกรใน 19 กิจกำร.  (2552, 2 มิถุนายน). สืบค้น

เมื่อ 14 กันยายน 2554, จาก www. media.thaigov.go.th/pageconfig/.../ viewcontent1.asp?pageid 
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ในการด าเนินการเปลี่ยนสถานะคนท างานที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร
ให้เป็นผู้ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  ตั้งแต่การเจรจาให้ประเทศคู่ภาคีเข้ามาพิสูจน์สัญชาติ พร้อม
ออกเอกสารรับรองหรือหนังสือเดินทางให้คนท างานในประเทศของตน (Passport) แล้วขอรับการ
ตรวจลงตรา (วีซ่า) กับฝ่ายไทยเพื่อขออนุญาตท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   การขึ้นทะเบียน
แรงงานภายใต้ MOU  ในประเทศไทย มีหลายขั้นตอนตั้งแต่ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งความ
ต้องการขอโควต้าคนท างาน  และส านักจัดหางานรวบรวมบัญชีรายชื่อและแจ้งไปยังสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง และส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ด าเนินการตรวจลง
ตรา (VISA) ให้แก่คนท างาน และให้พ านักอยู่ในประเทศไทยได้   เมื่อคนท างานได้รับการตรวจลง
ตรา และได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศไทยแล้ว หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
จะต้องไปตรวจโรคและยื่นขอรับใบอนุญาตท างานอัตราค่าธรรมเนียมนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ยื่น
ขอใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกิน  2 ปี กรณีใบอนุญาตท างานที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี คือ 
1,800 บาท โดยค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งแรก 500 บาท   ถ้ากรณีการขอขยายระยะเวลาการ
อนุญาต (ต่ออายุ วีซ่า คร้ังที่ 2) 1,900 บาท   ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท และค่าตรวจ
สุขภาพ 600 บาท ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง  ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลานานถึง 3-5 เดือน 7     

นอกจากนี้ประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนส าหรับคนท างาน โดยเก็บเงินในอัตราร้อยละ 
15 ของเงินเดือนคนท างานส่งเข้ากองทุน และจะส่งเงินที่คนท างานสมทบในกองทุนพร้อมดอกเบี้ย
คืนให้คนท างานภายใน 45 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน8  โดยมีจุดประสงค์เพื่อท าให้
การเข้าเมืองและการจ้างงานของคนท างานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

ทั้งนี้คนท างานจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการแสวงประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวง
ประโยชน์ทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน โดยอาศัยการหลอกลวง หรือการบีบบังคับ การเอาคนลง
เป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนที่เสมือนการเอาคนลงเป็นทาส  ส าหรับกรณีของเด็กนั้น ไม่จ าเป็นต้อง
พิสูจน์ให้เห็นว่ามีการหลอกลวงและการบีบบังคับ เพียงชัดเจนว่าอยู่ในระบวนการแสวงประโยชน์
ก็เพียงพอที่จะระบุว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้แล้ว หากไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพิธีสาร
สหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์เป็นส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญาการค้ามนุษย์  คนท างาน
จ านวนมากที่ท างานอยู่ในเมืองไทยต้องเผชิญอยู่กับการแสวงประโยชน์  ซึ่งมีตั้งแต่การไม่ได้รับ
ค่าแรงหรือการจ่ายค่าแรงต่ ากว่าที่ควรได้ การเรียกร้องให้ท างานเกินเวลา  ซึ่งบางคร้ังต้องใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์อันตราย ไปจนถึงการละเมิดที่รุนแรงจนเข้าข่ายการบังคับท างานและการค้ามนุษย์ 
                                                           

7 ยอดยิ่ง ศุภศร,ี ภาคภูมิ ทิพคุณ และแพรว ศิริพรกิตติ. (2554). การน าเข้าคนท างานจากประเทศเพื่อน
บ้านจะสามารถแก้ปัญหาแรงงานในภาวะสังคมผู้สูงอายุได้หรือไม.่ TRF Policy Brief. No.19 November. หน้า 3. 

8 พูนสิน วงศ์กลธูต. (2554). ผลกระทบจำกกำรจ้ำงคนท ำงำนของไทยภำยใต้ยุคพิสูจน์สัญชำติ. หน้า 9. 
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พวกเขาเหล่านั้นมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกสถานที่ท างาน  การยึดใบอนุญาตซึ่งกลายเป็น
ทาสที่ถูกกักขังและผูกมัดอยู่กับผู้ประกอบการ9  แม้ว่าจะได้รับคุ้มครองสิทธิการท างานของ
คนท างาน 

ในการคุ้มครองสิทธิการท างานของคนท างาน แม้รัฐจะประกาศว่า คนท างานที่ได้จด
ทะเบียนและได้รับบัตรอนุญาตท างานแล้วจะได้รับค่าแรงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  รวมถึงสวัสดิการและมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ามีคนท างานจ านวนมาก
ที่ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมายที่ต้องท างานเกินวันละ 8  ชั่วโมง การที่ท างานเกินถือว่าเป็นค่า
ล่วงเวลา ถ้าใครลาป่วยหรือมีเหตุจ าเป็นต้องลากิจ ก็จะไม่ได้ค่าจ้างหรืออาจถูกเลิ กจ้างต่อไป 
นอกจากนี้คนท างานจ านวนมากไม่ได้รับสวัสดิการใดๆและไม่มีสิทธิลาหยุดตามกฎหมาย โดย
สวัสดิการซึ่งคนท างานควรจะได้รับทั้งที่ตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองแรงงานก็คือ การคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานที่คนท างานทุกคนต้องได้รับตามกฎหมายเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ 
วัย หรือเพศใด และจะมีรูปแบบการจ้างงานอย่างใด ส าหรับคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างาน
เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ทัศนคติของคนท างานจ านวนมากเข้าใจว่า เมื่อคนท างานที่เข้า
เมืองมาตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2521 ย่อมไม่มีสิทธิหรือไม่สมควร
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
หลักการและเงื่อนไขในการใช้บังคับเกี่ยวกับการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีผู้้เขียนจึงศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคนท างาน
ที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการวิเคราะห์ถึงการคุ้มครองคนท างานที่เข้ามาท างาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในด้านปัญหาการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน ได้แก่ การจด
ทะเบียนคนท างานและระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการน าเข้าคนท างานที่เข้ามาท างานอย่าง
ถูกต้องตาม MOU  รวมถึงวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาทิ การถือบัตร
ประจ าตัวและบัตรอนุญาตท างานของคนท างาน  การจ้างงานของคนท างานตามกฎหมาย รวมทั้ง
ความปลอดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการของคนท างาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และมีความเสมอภาคกันตามสิทธิการคุ้มครองคนท างาน 
 
 
                                                           

9 สุรีย์พร พันพึ่งและคณะ. (ผู้แปล). (2549). โครงกำรอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงเพื่อต่อต้ำนกำรค้ำเด็กและ
หญิง กำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย - งำนหนัก จ่ำยน้อย และไม่ได้รับกำรคุ้มครอง. กรุงเทพฯ: ส านัก
แรงงานระหว่างประเทศ, หน้า xii,  xvii. 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาแนวคิดการด าเนินการและสถานการณ์เกี่ยวกับคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามา
ท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายในประเทศไทย 
        2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการเข้ามาท างานของคนท างานที่ผิด
กฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและของไทย  
        3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิการเข้า
มาท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ตาม
กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศและและวิเคราะห์ตามกฎหมายไทย 
        4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการ
เข้ามาท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจุบันการคุ้มครองคนท างานที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานในประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติออกมาเพื่อให้ความคุ้มครองคนท างาน ท าให้
มาตรฐานการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทย
เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัญหา คือ 
คนท างานไม่ได้รับความเป็นธรรมในการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน ท าให้เกิดการ
แสวงหาประโยชน์กับการบังคับใช้แรงงาน   และกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ให้สิทธิในด้าน
การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการ  และความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการท างาน อาจจะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศชาติ เนื่องจากคนท างาน
ดังกล่าวเป็นแรงงานระดับล่าง ประกอบกับแรงงานไทยหันไปอาชีพอ่ืนกันหมด  ดังนั้นจึงต้องมีการ
แก้ไขปรบัปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่คนท างาน เพื่อให้คนท างานดังกล่าวเข้ามาอยู่ใน
ระบบที่ถูกต้องต่อไป 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
วิทยานิพนธ์นี้มุ่งท าการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทางวิชาการเอกสารทาง

ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินการและสถานการณ์เกี่ยวกับคนท างาน
ที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  การคุ้มครองการ
เข้ามาท างานของคนท างานอย่างถูกต้องตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและตาม
นโยบายของไทย  มาตรการการจ้างคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงาน
ถูกกฎหมายในประเทศไทย ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
คนท างานตามกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ  การคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาขององค์การ
สหประชาชาติ  และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  มาตรการการคุ้มครองคนท างานที่
ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามกฎหมายต่างประเทศ  ได้แก่ 
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  และ
กฎหมายในการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย  ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  เพื่อน ามาวิเคระห์เปรียบเทียบเพื่อแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงในการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย  รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างาน
เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายในประเทศไทยต่อไป 

 
1.5  วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร ( Documentary Research ) โดยการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
หนังสือ วารสาร เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ์ และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ อีกทั้งได้ท าการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก              
(Indepth Interview) คนท างาน และผู้ประกอบการ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และเสนอแนะ 

 

1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

      1. เพื่อได้ทราบถึงแนวคิดการด าเนินการและสถานการณ์เกี่ยวกับคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้า
มาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายในประเทศไทย 
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 2.  เพื่อได้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการเข้ามาท างานของคนท างาน
ที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศและของไทย  
 3.  เพื่อได้ทราบถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
การเข้ามาท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
ตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศและและวิเคราะห์ตามกฎหมายไทย 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การเข้ามาท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย 
 
1.7 นิยามศัพท ์

คนท างาน หมายถึง แรงงานต่างด้าว คนต่างด้าว แรงงาน แรงงานข้ามชาติ 
      ผู้ประกอบการ หมายถึง นายจ้าง สถานประกอบการ 
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บทที ่ 2 
แนวคิดการคุ้มครองสิทธิในการท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามา

ท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
 

ในการศึกษาถึงแนวคิดการคุ้มครองสิทธิในการท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่
เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเข้ามา
ท างานของคนท างาน การคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับ
ให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและของไทย  และ
มาตรการการจ้างคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
2.1 แนวคิดการเข้ามาท างานของคนท างานท่ีผิดกฎหมายท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 

แนวคิดการเข้ามาท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อ
ปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย เป็นการศึกษาถึงความหมาย ประเภทของคนท างาน และการย้าย
ถิ่นเข้ามาท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายโดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1.1  ความหมายของคนท างาน 
                คนท างาน ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของบรรดาแรงงานข้ามชาติ และสมาชิกในครอบครัว หมายถึง "บุคคลซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ท างาน 
ก าลังถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างท างาน โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น" 
โดยอาจหมายรวมถึงคนที่มี Visa เข้าเมืองถูกกฎหมาย และคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่การเข้า
เมืองของทั้งสองลักษณะเป็นเพียงการเข้ามาชั่วคราวเพื่อท างานแล้วน าเงินกลับประเทศต้นทาง และ
ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย1 

                                                           
1 จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  และคณะ. (2553). แนวทางและกลไกการแก้ไขปัญหาของความทับซ้อน/

ก ากวมระหว่างคนไร้รัฐกับคนท างานสัญชาติลาว: กรณีศึกษาพ้ืนทีอ่ าเภอบุณฑริกจังหวัดอบุลราชธานี. (รายงาน
ผลวิจัย). กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.). หน้า 9. 
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 การให้ความหมายของคนท างานมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 7) โดยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2470 มีความหมายว่า 
“บุคคลไม่มีสัญชาติเป็นไทย” ความหมายนี้น่าจะถอดมาจากค าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอังกฤษ2  
ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  ประเทศไทยก็ยังได้ตรากฎหมาย
เกี่ยวกับคนเข้าเมืองและการปฏิบัติต่อคนท างานอีกหลายฉบับ โดยความหมายของ “คนท างาน” ก็
มิได้มีการเปลี่ยนแปลง เช่นตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2480 และ พระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2493 แม้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ. 2522  ก็ยังได้ให้ความหมาย คนท างานไว้
ใน ตามมาตรา 4  ให้หมายถึง “บุคคลไม่มีสัญชาติไทย”  โดยสรุป คนท างาน จึงหมายถึงบุคคลที่ไม่
มีสัญชาติไทย โดยในการได้สัญชาติไทยนั้น มีหลักการได้สัญชาติไทย  2 ชนิด คือ 1)ได้สัญชาติ
ไทยตามหลักดินแดน คือ บุคคลนั้นต้องเกิดในประเทศไทย แต่ก็มีข้อยกเว้นคือบุคคลที่เกิดใน
ประเทศไทยนั้น บิดามารดาต้องเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากบิดามารดามิได้เข้าเมืองโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะไม่ได้สัญชาติไทย 2)ได้สัญชาติไทยตามหลักเชื้อชาติคือ บุคคลนั้นแม้จะ
เกิดในต่างแดน แต่หากบิดา เป็นคนสัญชาติไทย บุคคลผู้นั้นก็อาจเลือกเอาสัญชาติไทยได้ ดังนั้นแม้
บุคคลนั้นจะได้เกิดในประเทศไทย ได้เรียนหนังสือไทย สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจน มีความรู้
ความเข้าใจประเทศไทย เฉกเช่นเดียว กับคนไทยทั่วไป แต่ก็อาจไม่ใช่คนสัญชาติไทยได้   

2.1.2 ประเภทของคนท างาน  
    คนท างานสามารถแยกได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ คนท างานซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ไทย และคนท างานที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
    2.1.2.1 คนท างานซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บุคคลซึ่งอยู่บนภูเขา บุคคลตาม

ชายแดนประเทศไทย  เช่น บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคลซึ่งเกิดในประเทศไทย แต่ไม่
ทราบแน่ชัดว่า บิดามารดามีสัญชาติไทย บุคคลนั้นๆ ก็จะไม่ได้สัญชาติไทย และอยู่ในสถานะอาจ
ถูกส่งตัวกลับออกนอกประเทศเมื่อกระท าการที่ผิดกฎหมาย และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 
เมื่อได้จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยนาน บุคคลเหล่านี้อาจจะได้เปลี่ยนสถานะเป็น บุคคลไม่มี
สัญชาติไทย และจะอยู่ในสถานะที่จะไม่ถูกส่งตัวกลับออกนอกประเทศ ซึ่งอาจจะได้สัญชาติไทย
ในเวลาต่อไป 

                                                           
2 ทวีป ปั้นมณี. (2518). ระบบการควบคุมคนท างานลักลอบเข้าเมืองของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

วิทยาลัยกองทัพบก.หน้า 13. 
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บุคคลเหล่านี้ แม้รัฐบาลจะยอมให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถท างานในพื้นที่ๆ
ควบคุมได้อย่างอิสระ แต่หากต้องการออกนอกพื้นที่ควบคุมก็ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับและก าหนดเขตพื้นที่ควบคุม ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2549 
                   2.1.2.2 คนท างานที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ได้แก่ คนท างานหลบหนีเข้าเมือง และ
คนท างานที่เดินทางเข้าเมืองที่ถูกต้อง (เดินทางเข้าเมืองโดยใช้หนังสือเดินทาง หรือ เดินทางเข้าตาม
บัตรผ่านแดน) 

คนท างานหากต้องการท างานต้องได้รับการอนุญาตให้ท างาน ตามพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนด ให้ คนท างาน สามารถท างานได้  
เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ท างานในฐานะ ผู้ลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นคนท างานสัญชาติอะไร
ก็ได้กับการท างานในฐานะแรงงาน ที่ต้องท างานโดยอาศัยแรงเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นคนท างานสัญชาติ
ลาวหรือกัมพูชา หรือพม่าเท่านั้น  

ดังนั้นคนท างาน คือคนท างานที่ไม่เป็นคนสัญชาติไทย แต่เป็นคนสัญชาติลาว หรือ
สัญชาติกัมพูชา หรือสัญชาติพม่า (สัญชาติกะเหร่ียง สัญชาติมอญ ฯลฯ ไม่ได้ )  และท างานโดย
อาศัยแรงเป็นหลัก  ซึ่งกระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรี ให้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหาร
แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) คร้ัง 2/2552  วันที่ 27 เมษายน 2552  คนท างานสามารถ
ท างานได้ ในงานประเภท  

1. งานประมง (ประมงทะเล / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า / สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า) 
2. งานต่อเนื่องประมงทะเล 
3. งานเกษตรและปศุสัตว์ 
4. งานก่อสร้าง 
5. งานลูกจ้างครัวเรือน (ผู้รับใช้ในบ้าน) 
6. งานกิจการอ่ืน (ตามความจ าเป็นพื้นฐานของความเป็นจริงและจ าเป็นในการใช้

แรงงานข้ามชาติ) ได้แก่  กิจการต่อเนื่องการเกษตร ต่อเนื่องปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ช าแหละ กิจการ                
รีไซเคิล   เหมืองแร่ / เหมืองหิน  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ  จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม  ผลิตหรือ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน  ผลิตหรือจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  แปรรูปหิน  ผลิตหรือจ าหน่ายเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก   ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ   ผลิตหรือ
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จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนถ่ายสินค้าทางบก น้ า คลังสินค้า  ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย               
อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด  สถานีบริการน้ ามัน แก็ส เชื้อเพลิง สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล 
และการให้บริการต่างๆ 

1.2.3  การย้ายถิ่นเข้ามาท างานของคนท างาน 
                 การเข้ามาท างานของคนท างาน นับเป็นการย้ายถิ่นฐานประเภทหนึ่ง ซึ่งการย้ายถิ่น  
(Migration) หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางประชากรจากพื้นที่หนึ่งไปอยู่ยังอีกพื้นที่หนึ่ง3 
                 ประเภทของการย้ายถิ่น 1. ย้ายถิ่นเข้า (Immigration) 2. ย้ายถิ่นออก (Emigration) 3. การ
ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Migration) 4.การย้ายถิ่นภายในประเทศ (Internal Migration) 
                 สาเหตุของการอพยพเข้ามาของคนท างาน มีทั้งที่เป็นปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด 
กล่าวคือ4 

     1) ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจในประเทศของผู้อพยพไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างาน ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เกิดปัญหาความยากจน อดอยากเกิดภาวะแรงงาน
ล้นเกิน เนื่องจากระดับภาวะเจริญพันธุ์ค่อนข้างสูง หรือประเทศเกิดสงคราม มีการสู้รบภายใน 
ประเทศของผู้อพยพ ปัญหาการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยท าให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งประเทศของผู้อพยพนั้นไม่มีมาตรฐานการควบคุมการออกนอกประเทศ 
ท าให้การอพยพออกนอกประเทศท าได้ง่ายขึ้น 

      2) ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดโอกาสในการท างานและแสวงหารายได้มากมาย  เป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีระดับความเจริญต ่ากว่าและไม่มีช่องทางในการแสวงหารายได้  เข้ามาท ามา
หากินทั้งค่าจ้างในประเทศไทยก็สูงกว่าที่ได้รับในประเทศของตน  และการที่คนไทยเองไม่นิยมท า 
อาชีพบางอย่าง เช่น การประมง กรีดยาง ท าเหมืองแร่  หลุมถ่าน เนื่องจากเป็นงานที่หนักและ
สกปรก  ซึ่งคนท างานเหล่านี้ได้เข้ามาท างานในประเทศไทยแล้ว ก็มักจะมีการชักจูงญาติพี่น้องหรือ
เพื่อนของตนให้เข้ามาท างานด้วย นอกจากนั้นการเข้าออกตามแนวชายแดนกระท าได้ง่ายเพราะ
ช่องทางเข้าออกมีมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง และการด าเนินการของ

                                                           
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง. องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร. สืบค้นเมื่อ 

11 พฤศจิกายน 2554, จาก www.dtcp.go.th/Sub-web/itdb/txt/pop/pop4.htm - 10k   
4 จักราวุธ สระทองอ่อน. (2550). มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองคนท างาน:

ศึกษากรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 15-16. 
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เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเคร่งครัด อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเป็นนายหน้าหาแรงงานคนท างานให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย และจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเจริญเติบโต จึง
เป็นปัจจัยดึงดูดใหค้นท างานอพยพเข้ามาจากประเทศข้างเคียงเป็นจ านวนมาก 

                 องค์ประกอบของการย้ายถิ่น 

                 King, L.J. and Golledge, R.G. ได้เสนอว่า การย้ายถิ่นจะมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ดังนี้5  
                 1. การย้ายถิ่นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอายุกล่าว คือ สัดส่วนของการย้ายถิ่นจะลดลงเมื่อ
ประชากรมีอายุเพิ่มขึ้น ช่วงอายุที่มีการย้ายถิ่นมากจะอยู่ระหว่าง 20-29 ป ี
                 2. เพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนของการย้ายถิ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
                 3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการย้ายถิ่นคือ คนที่มีการศึกษามากจะมีการย้ายถิ่น
มาก 
                 4.  กลุ่มอาชีพนักบริหารและผู้เชี่ยวชาญ จะมีการย้ายถิ่นมากกว่ากลุ่มอาชีพ อ่ืน  ๆ และ
กลุ่มอาชีพแรงงานที่มีฝีมือ จะมีการย้ายถิ่นในระยะทางที่ไกลกว่ากลุ่มอาชีพอื่น 
                 5. คนที่อาศัยอยู่บ้านเช่า จะมีการย้ายถิ่นมากกว่าคนที่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
                 6. การเคลื่อนที่ในการย้ายถิ่นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านอาชีพมากกว่าตัวแปรด้าน
วงจรชีวิต (Life-Cycle) 
                 7. ระยะทางเป็นปัจจัยต่อต้านการย้ายถิ่น  แต่โดยทั่วไปคนจะมีการย้ายถิ่นไปอยู่ในที่        
ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 แห่งเป็นต้นไป มากกว่าจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
                 8. การย้ายถิ่นของประชากรมักจะเป็นการย้ายถิ่นจากเมืองเล็ก ๆ  ไปเมืองที่ใหญ่กว่าหรือ
จากใจกลางเมืองออกไปอยู่ยังชานเมือง 
                9. การพัฒนาทางสังคมจากสังคมชนบทที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรมไปเป็นสังคมที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อันเป็นผลท าให้เกิดความแตกต่างเกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เช่น รายได้ และการไม่มีงานท า ระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ จะมีอิทธิพลท าให้เกิดการย้ายถิ่น 
                10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของศูนย์กลางเมืองจะ
เป็นผลท าให้เกิดการย้ายถิ่นเป็นอย่างมากระหว่างชนบทกับเมือง 

                                                           
5 King, L.J. and Golledge, R.G. (1978). Cities, Space, Arid Behavior: the Elements of Urban 

Geography. Englewood Cliffs, New Jersey: Pren- tice-Hall, Inc (p.258-259)  อ้างถึงในกรม   โยธาธิการและผัง
เมือง.  องค์ประกอบของการเปลีย่นแปลงทางประชากร. สืบค้นเมือ่ 11 พฤศจิกายน 2554, จาก 
www.dtcp.go.th/Sub-web/itdb/txt/pop/pop4.htm - 10k   
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                11. การตัดสินใจของแต่ละบุคคลในการย้ายถิ่นจะได้รับอิทธิพลมาจากอาชีพ  และ
เศรษฐกิจ 
                12. การย้ายถิ่นจะมีความสัมพันธ์กับการย้ายงาน การเปลี่ยนอาชีพ การย้ายสถานศึกษา 
                13. การย้ายถิ่นจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดึงที่ท าให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นในที่แห่งใหม่
มากกว่าปัจจัยผลักที่คาดว่าจะมีรายได้ลดลงในการท างานในที่แห่งเดิม 
                14. คนที่ไม่มีงานท าจะมีการย้ายถิ่นมากกว่าผู้ที่มีงานท า 
                15. การย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา 
                16. การย้ายถิ่นไม่สามารถน าไปอธิบายพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีเหตุผลว่า  เป็นการ
แสวงหาผลตอบแทนสูงสุด มากกว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 
                17. ผู้ย้ายถิ่นที่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่เกิดจากการย้ายถิ่น  จะมีความสัมพันธ์
กับการศึกษาและข่าวสารที่เขาจะได้รับจากที่แห่งใหม่ที่เขาจะย้ายเข้าไปอยู่ 
                18. หากบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามที่เขาคาดหวังไว้ เขา
เหล่านั้นก็จะย้ายถิ่นไปอยู่ในที่แหล่งใหม่ 
                19. การย้ายถิ่นของคนสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มที่ย้ายถิ่นเป็นประจ ากลุ่มที่
ย้ายถิ่นปานกลาง และกลุ่มที่ย้ายถิ่นน้อยหรือไม่ย้ายถิ่นเลย 
                20. บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จะมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นออกไป
อยู่ที่อ่ืนน้อยกว่าบุคคลอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นในระยะสั้น ๆ 
  ในการย้ายถิ่น เพื่อการเข้ามาท างานของแรงงาน นับเป็นในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ  ในเร่ืองนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์6  ได้อธิบายไว้ว่า เกิดขึ้น
เนื่องมาจากปัญหาเร่ืองประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูง แต่ปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศนั้นกล่าวได้ว่า คือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ ในอดีตที่ผ่านมา การเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศมักจะเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากร จากประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศ
ที่เจริญก้าวหน้ากว่าทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ โดยประชากรกลุ่มที่อพยพเคลื่อนย้ายพบว่า 
มักจะเป็นกลุ่มที่มีทักษะในการประกอบอาชีพสูง  เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น  ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าว
อธิบายว่า ประเทศที่ด้อยพัฒนามักจะมีการลงทุนในมนุษย์ เช่น การให้การศึกษา การฝึกอบรม 
ตลอดจนความก้าวหน้าในการด ารงชีวิตที่ค่อนข้างจ ากัด จึงไม่ก่อให้เกิดผลได้ต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ด้อยพัฒนาเท่าใดนัก  คนกลุ่มนี้จึงมักสมองไหลไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่

                                                           
6 เทียนฉาย กีระนันทน์. (ศาสตราจารย์ ดร.). (2526). เศรษฐศาสตรป์ระชากร. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. หน้า 266-272. 
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ประเทศที่รับการย้ายถิ่นก็จะได้รับประโยชน์จากทุนมนุษย์เหล่านี้ ในการเพิ่มผลิตภาพในงานของ
ตน 
                 ในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ มีลักษณะการย้ายถิ่นของประชากร
จากประเทศที่ด้อยพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ า  ไปท างานตามสัญญาจ้างยังประเทศที่ให้ผลตอบแทน
ด้านค่าจ้างแรงงานสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรทุกระดับทักษะในการประกอบ
อาชีพต่างๆ ดังเช่น แรงงานไทย ไปท างานในประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นต้น  การเคลื่อนย้าย
แรงงานเช่นนี้ ปรากฏผลดีทางเศรษฐกิจที่ได้รับความเชื่อมั่น เนื่องจากประเทศที่รับเข้าแรงงานเข้า
ท างานจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ และรับประกันได้ว่าแรงงาน
ส าหรับบางอุตสาหกรรมได้รับการประกันว่าจะมีอย่างเพียงพอในระดับหนึ่ง 
   รัฐประเทศ มีการจัดการการเข้ามาท างานของคนท างาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนใน
ประเทศมีงานท า และหากมีงานที่คนในประเทศไม่สามารถท าได้ หรือไม่ยินยอมที่จะท างานนั้นๆ 
รัฐก็มีหน้าที่ จะต้องหาคนชาติอ่ืนเข้ามาท างานนั้นๆ ในประเทศไทย ก่อนปี 2554 ทั้งผู้ประกอบการ 
และรัฐบาล ทราบโดยแน่ชัดว่า คนไทยไม่เลือกที่จะท างานด้านแรงงานอีกต่อไป หรือหากจะมีผู้ยัง
ท างานใช้แรงงานเป็นหลักแล้ว คนไทยที่ยินยอมท างานใช้แรงงานเป็นหลักก็มีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้แรงงานของผู้ประกอบการ ดังนั้นรัฐบาลยินยอมให้มีการใช้คนท างาน
ได้ และชนิดงานที่ก าหนด ซึ่งรัฐจะได้มีการก าหนดควบคุม และดูแล คนท างานเหล่านั้นมิให้ถูก         
กฎขี่ต่อไป 

 
2.2 แนวคิดในการคุ้มครองคนท างานท่ีผิดกฎหมายท่ีเข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและไทย 

ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน และ
อนุสัญญาต่าง ๆ ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนงานย้ายถิ่นและสมาชิก
ครอบครัว ค.ศ. 1990  การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวด้านการอพยพเพื่อการหางานท าของอนุสัญญา 
ฉบับที่ 97  นอกจากนี้ยังมีนโยบายการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้
เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามกฎหมายของไทย ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการคนท างานทั้งระบบ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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2.2.1   สหประชาชาติกับสิทธิมนุษยชน7 
เมื่อได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นแล้ว กฎบัตรสหประชาชาติก็ได้ ย้ าถึง

เจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติ ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้ 7 แห่ง ๆ แรก
ปรากฏในค าปรารภ อีก 6 แห่งปรากฏในมาตรา 1, 13, 55, 56, 62, 68  ต่อมาสหประชาชาติได้
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 เพื่อแสดงเจตจ านงอัน            
แน่วแน่ ของบรรดาประเทศสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดผล
อย่างจริงตาม เจตนารมณ์ ที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลาง
ส าหรับบรรดาประเทศสมาชิกที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลภายในประเทศของตน 

     อนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีค าจ ากัดความแน่นอน ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่า 
สิทธิมนุษยชนคืออะไร ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรสหประชาชาติ อันเป็นที่มาของการจัดท าปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก็มิได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าสิทธิมนุษยชน ไว้แต่อย่างใด ตลอดจน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และบรรดาข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งหลาย ทั้งในระดับภูมิภาค อาทิ สหภาพยุโรป  ในระดับนานาชาติที่จัดท าโดยองค์การ
สหประชาชาติ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
สตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 ก็มิได้ ให้ค าจ ากัดความของค าว่า สิทธิมนุษยชนไว้ เช่นกัน 

     ดังนั้น ค าว่าสิทธิมนุษยชนจึงมีความหมายในทางทฤษฎีหรือทางปรัชญา ปัจจุบันในทาง
ปฏิบัติ จึงยังอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ อาทิ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ระบบกฎหมาย ระบบ
เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ ความเข้าใจ การยอมรับความจริงใจ
ของแต่ละประเทศที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตน และด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนี้เอง สหประชาชาติจึงมิได้ให้ค าจ ากัดความค าว่าสิทธิมนุษยชนไว้ เพราะเป็นการยากยิ่งที่
จะกระท าเช่นน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สถานการณ์ต่างๆ ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป 

     ค าจ ากัดความค าว่าสิทธิมนุษยชน อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน 
ดังเช่นในอดีตมีความคิดเพียงว่าสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
(Civil and Political Rights) เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้ยอมรับว่า สิทธิมนุษยชน หมายความถึงสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights) ด้วยเป็นต้น 

                                                           
7 ส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  แผนแม่บทสิทธิมนษุยชน. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2554, จาก http://www.nhrc.or.th/download.php  
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                 การให้ค าจ ากัดความจึงน่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะในทางปฏิบัติที่แล้วมา 
สหประชาชาติได้เคยประสบปัญหาในการใช้มาตรการด้านกฎบัตรสหประชาชาติ เพื่อยุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในบางประเทศก็ได้ถูกโต้แย้งว่า กรณี  ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบข่ายของสิทธิมนุษยชน
มาแล้ว ฉะนั้นสหประชาชาติจึงได้ใช้ มาตรการส่งเสริมมนุษยชนในประเทศของตน ตามมาตรฐาน
กลางที่ก าหนดขึ้นในรูปแบบของข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น 
โดยไม่จ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความค าว่าสิทธิมนุษยชนไว้แต่อย่างใด 
                 อย่างไรก็ดี  เป็นที่ยอมรับกันในทางทฤษฎีว่า ค าว่าสิทธิมนุษยชนนั้น มีที่มาจาก
แนวความคิดอุดมคติเก่าแก่ของทางตะวันตกในเร่ืองกฎหมายตามธรรมชาติ (Natural Law) ซึ่ง
หมายถึงกฎหมายที่มีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ เป็นกฎหมาย ที่ใช้ได้ไม่จ ากัดเวลา ใช้ได้ทุกหน
แห่งไม่จ ากัดว่าต้องใช้ในรัฐใดรัฐหนึ่ง และอยู่เหนือกฎหมายของรัฐ คือ รัฐจะออกกฎหมายมาให้
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายตามธรรมชาติมิได้ ทฤษฎีกฎหมายตามธรรมชาติจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงหลักแห่งธรรม ความยุติธรรมและความถูกต้อง8 
                 อนึ่ง สิทธิมนุษยชนมีแนวความคิดในเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติด้วย ซึ่งหมายถึงความคิด
ที่ว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน และพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์มาได้ให้สิทธิบางอย่างแก่มนุษย์ สิ่ง
เหล่านี้ไม่อาจโอนให้แก่กันได้ และไม่มีใครจะล่วงละเมิดได้ เช่น สิทธิในชีวิตเสรีภาพ และสิทธิที่
จะหาความสุข และรัฐทั้งหลายจะต้องกระท าทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์มีสิทธิเหล่านี้อย่างเต็มที่  วิธีการ
เช่นนี้ท าให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่ใช้เหตุผลยอมรับว่าเป็นหลักการที่ดี และเชื่อว่าจะท าให้มนุษย์
อยู่ในสังคมอย่างสันติ และมีความสุข 
                 จากความคิดในเร่ืองกฎหมายธรรมชาติและสิทธิทางธรรมชาตินี้เอง ได้วิวัฒนาการมาสู่
การจัดท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในที่สุด และการให้ค าอธิบายถึงค า
ว่าสิทธิมนุษยชนก็คงต้องอธิบายจากความคิดในเร่ืองกฎหมายตามธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติ 
                 เมื่อได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนได้ทวีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ ได้มีความร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อพัฒนาบรรดามาตรการและกลไกทั้งในประเทศ และกลไกระดับนานาชาติให้การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ด าเนินไปอย่างมีไปอย่างมีระบบในมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

                                                           
8 จรัญ โฆษณานนัท์.  (2549). นิตปิรัชญา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หน้า 156. 

 

DPU



 18 

โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม หรือสิทธิ
ทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ 
                 ส าหรับทางด้านองค์การสหประชาชาตินั้น ก็ได้ด าเนินการให้มีการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนตามหลักการที่บัญญัติในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในหลายด้าน เช่น การ

จัดท าอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อน าหลักการของปฏิญญาฯ มาด าเนินการให้สิทธิ

มนุษยชนได้มีผลเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกแห่งใน

โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดท าอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญาด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) และกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and 

Cultural Rights) ซึ่งถือเป็นผลงานที่ส าคัญยิ่งและวางรากฐานที่มั่นคง ส าหรับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระยะไกล การจัดประชุมหรือสัมมนาระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพื่อ

แสวงหาความร่วมมือด้านสิทธิจากนานาชาติในอันที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการในเร่ืองดังกล่าวให้

เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน แล้วจัดท าเป็นปฏิญญาหรือการแถลงการณ์ร่วมกัน เช่น การ

ประชุมระดับโลก ที่เวียนนา ประเทศออสเตรีย หรือการประชุมที่กรุงปักกิ่ง เป็นต้น นอกจากนั้น 

สหประชาชาติยังได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงและต่อเนื่องเพื่อด าเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน ดังจะเห็นได้จากสหประชาชาติได้เข้าแทรกแซงเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลาย

คร้ัง เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียเฮอร์เซโกวิน่า หรือในโคโซโว เป็นต้น การจัดตั้งศาลอาญา

กรสงคราม เพื่อด าเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมท าผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียเฮอร์เซโกวิน่า ใน

ประเทศรวันดา รวมทั้งการริเร่ิมจะให้มีการด าเนินคดีกับอดีตผู้น าเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ประชาชน ในสมัยที่เขมรแดงมีอ านาจปกครองกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รวมทั้งการที่กลุ่ม

ประเทศ สหภาพยุโรปไม่ยินยอมให้ผู้น าพม่าเดินทางเข้าประเทศของตนเนื่องมาจากมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นอย่างรุนแรง เป็นต้น9 

                                                           
9 อานันท์ ปันยารชุน. (2542). การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย. การสัมมนา ณ 

โรงแรมมหานคร กรุงเทพ (นิกโก้),วันอังคารที่ 23 มีนาคม. หน้า 1. 
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ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าเร่ืองของสิทธิมนุษยชนนั้น ในปัจจุบันรัฐใดรัฐหนึ่งไม่อาจ
กล่าวอ้างได้ว่า เป็นเร่ืองที่ตกอยู่เขตอ านาจภายในของรัฐของตนโดยเด็ดขาดเหมือนแต่ก่อนแต่ได้
วิวัฒนาการมาเป็นสิทธิระหว่างประเทศ (International Rights) ซึ่งรัฐที่เป็นภาคีแห่งข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อาจอ้างข้อตกลงนั้น ๆ เข้ามาตรวจสอบ หรือมีมติให้ใช้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนอัน
เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2.2.2 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัว ค .ศ. 
1990 

    ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หมวดที่ 1 ความมุ่ง
ประสงค์และหลักการ ข้อ 1 วรรค 3  เพื่อให้บรรลุถึงการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะ
แก้ปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรมและในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและต่ออิสรภาพอันเป็นหลักส าหรับทุกคน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติในเร่ืองเชื้อชาติ เพศ ภาษา และศาสนา  และหมวดที่ 9 ความร่วมมือระหว่างประเทศทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ข้อ 55 (ค) การเคารพโดยสากล และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและ
อิสรภาพอันเป็นหลักส าหรับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติในเร่ืองเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา10 

    ดังนั้นเมื่อได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว การส่งเสริมและ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ทวีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ องค์กรสหประชาชาตินั้น ก็ได้
ด าเนินการให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่บัญญัติในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนในหลายด้าน เช่น การจัดท าอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อน า
หลักการของปฏิญญาฯ มาด าเนินการให้สิทธิมนุษยชนได้มีผลเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็น
ระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกแห่งในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดท าอนุสัญญาว่า ด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญาด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ค .ศ. 1979 กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 
and Political Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

                                                                                                                                                                      

 
10 กฎบัตรสหประชาชาติ. สืบค้นเมือ่ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก www.kodmhai.com/m2/m2-8/                 

H2-8.html 
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(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) จากสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจึง
เป็นหลักและมาตรฐานภายในกรอบแนวคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในบทบัญญัติ
อนุสัญญาที่เกี่ยวกับการจ้างคนท างานมาท างาน11  และสภาพและการส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน
และการปฏิบัติต่อคนท างาน (Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the 
Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers 1975 No. 143 )  และข้อ
แนะเกี่ยวกับคนท างาน  (Recommendation concerning Migrant Workers 1975 No. 151) ใน
อนุสัญญาดังกล่าวเป็นการคุ้มครองเฉพาะคนท างานเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองถึงครอบครัวที่ได้ย้ายถิ่น
ฐานติดตามมาด้วย องค์การสหประชาชาติ  จึงได้ออกอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิของคนงานย้ายถิ่นและ
สมาชิกครอบครัว ค.ศ. 199012  ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของคนท างานที่ท างานและครอบครัวใน
ประเทศอ่ืนๆ ตามอนุสัญญาประกอบ  9  ส่วน รวม  92 มาตรา โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ  ดังนี้ 

ส่วน 1  ขอบเขตและค าจ ากัดความ  มาตรา 1-6 
                   ส่วน 2  ไม่มีการแบ่งแยกในสิทธิ (Non-discrimination with Respect to Rights)มาตรา 7 

     ส่วน 3  สิทธิมนุษยชนของคนงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว (Human Rights of 
All Migrant Workers and Members of their Families)  มาตรา 8-35 

ส่วน 4  สิทธิอ่ืน ๆ ของคนงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว ที่มีเอกสารการเดินทาง
ที่ถูกต้อง (Other Rights of Migrant Workers and Members of their Families who are Documented 
or in a Regular Situation) มาตรา 36-56 
                 ส่วน5 การบังคับใช้กลุ่มคนงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว (Provisions 
Applicable to Particular Categories of Migrant Workers and Members of  their Families) มาตรา 
57-63 

ส่วน 6  การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสิทธิมนุษยชนในการเชื่อมต่อกับแรงงาน          
ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (Promotion of sound, equitable, humane and lawful conditions in 
connection with international migration of workers and members of their families)  มาตรา 64-71 

ส่วน 7  การใช้อนุสัญญา (Application of the Convention) มาตรา 72-78 
ส่วน 8  บทบัญญัติทั่วไป (General provisions) มาตรา 79-84 

                                                           
11 Migration for Employment Convention (Revised)1949 (No. 97). International Labour Standards 

Department. Retrieved 12 November 2011,  from http://www.ilo.org  

              12 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 

Their Families. Retrieved 12 November 2011 from, http://www.ohchr.org/english/ bodies/cmw/cmw.htm 
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ส่วน 9  บทบัญญัติเฉพาะกาล (Final provisions) มาตรา 85-91 
 2.2.3   การคุ้มครองคนท างานด้านการอพยพเพื่อการหางานท าของอนุสัญญา ฉบับที่ 97   

ตามอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการหางานท า (แก้ไข) Convention 97: 
convention concerning Migration for Employment (Revised), 1949 (พ.ศ. 2492) มีเจตนารมณ์
บุคคลที่อนุสัญญาฉบับที่ 97 มุ่งคุ้มครองและหลักการให้ความคุ้มครองคนท างานดังนี้13 

1. เจตนารมณ์การคุ้มครองคนท างานของอนุสัญญา ฉบับที่ 97 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีหรือด ารงไว้ หรือให้แน่ใจว่า

มีการจัดให้มีและธ ารงไว้ซึ่งบริหารที่เพียงพอและโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพในการ
หางานให้ท า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไห้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อพยพ (มาตรา 2)  และมีหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อที่ท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การอพยพและการเข้าเมือง เท่าที่กฎหมายเเละระเบียบแห่งชาติอนุญาตให้ด าเนินการได้ (มาตรา 3) 
 2.. บุคคลที่อนุสัญญาฉบับที่ 97 มุ่งคุ้มครอง 

     ตามวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ “ผู้อพยพเพื่อหางานท า” หมายถึง บุคคลที่อพยพจาก
ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อจุดมุ่งหมายให้ได้งานท า โดยมิใช่การประกอบอาชีพอิสระ
เเละรวมถึงบุคคลใดๆ ที่ได้รบัอนุญาตให้เข้าประเทศเป็นประจ าในฐานะผู้อพยพเพื่อหางานท า และ
อนุสัญญานี้ไม่ใช้บังคับกับ (1) คนงานตามเเนวชายแดน (2) การเข้าประเทศระยะสั้นของสมาชิก
กลุ่มอาชีพอิสระเเละศิลปินและ (3) กะลาสีเรือ (มาตรา 11)   
                   3. หลักการให้ความคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาฉบับที่ 97 
                   หลักการให้ความคุ้มครองคนท างานการอพยพเพื่อการหางานท าจะต้องมีหลักการดังนี้ 
                  1) ต้องจัดให้มี เเละด ารงไว้ซึ่งบริการทางการเเพทย์ที่เหมาะสม ภายในขอบเขตอ านาจ
ของตน เพื่อ 
                      (1) ให้แน่ว่าผู้อพยพเพื่อหางานท า เเละสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปพร้อมกันหรือให้เดินทางไปสมทบภายหลัง  ได้รับการดูแลตามความจ าเป็นให้มี
สุขอนามัยที่ดีตามสมควร ทั้งในขณะเดินทางออก และเมื่อเดินทางถึง 
                      (2) ให้แน่ใจได้ว่าผู้อพยพเพื่อหางานท า และสมาชิกในครอบครัว ได้รับการดูแล
ทางการเเพทย์อย่างเพียงพอและมีสุขอนามัยที่ตี ทั้งในขณะเดินทางออก ระหว่างการเดินทาง และ
เมื่อเดินทางถึงดินแดนปลายทาง (มาตรา 5)   

                                                           
13 บัญญัต ิศิรปิรีชา. (2552, 30 กรกฎาคม). อนุสัญญาฉบับที ่97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการหางานท า 

(แก้ไข) พ.ศ. 2492. ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. หน้า 1-3. 
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    2) ปฏิบัติต่อผู้อพยพเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย ภายในตินเเดนของตนอย่างดี ไม่น้อยไป
กว่าที่ได้ปฏิบัติต่อชนชาติตนเอง และโดยไม่มีการแบ่งแยกเกี่ยวกับสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ
เพศ ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)เร่ืองต่างๆ ทั้งหมดที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบหรืออยู่ในบังคับของการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้แก่ 

(ก) ค่าตอบเเทน รวมทั้งเงินเบี้ยเลี้ยงส าหรับครอบครัวในกรณีที่เงินเบี้ยเลี้ยงเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน ชั่วโมงการท างาน การท างานล่วงเวลา วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับงานที่ท าที่บ้าน อายุขั้นต่ าส าหรับการจ้างงาน การฝึกงานและการฝึกอบรม งาน
ส าหรับสตรี เเละงานของผู้เยาว์ 

(ข) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเเละการได้รับสิทธิประโยชน์จากการร่วมเจรจา
ต่อรอง 

(ค) ที่พักอาศัย 
                (2) การประกันสังคม กล่าวคือ บทบัญญัติทางกฎหมาย ในเร่ืองการประสบอันตรายจาก
การท างาน การคลอตบุตร การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย การว่างงาน เเละความรับผิดชอบ
ในครอบครัว และเหตุอ่ืนๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งกฎหมายหรือระเบียบแห่งชาติก าหนด ให้อยู่ภายใต้
การคุ้มครองของโครงการประกันสังคม โดยอาจด าเนินการต่อไปนี้ 
 (ก) อาจมีการเตรียมการที่เหมาะสมส าหรับการรักษาสิทธิที่พึงได้รับเเละการได้มา
ซึ่งสิทธิ 
 (ข) กฎหมายหรือระเบียบแห่งชาติของประเทศที่มีการอพยพเข้าเมือง อาจก าหนดให้
มีการด าเนินการเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ หรือสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ซึ่งจ่ายจาก
เงินกองทุนของรัฐบาลทั้งหมด เเละเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อจ่ายให้เเก่ผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไข
การจ่ายบ านาญตามปกติ 
      (ค) ภาษีจากการจ้างงาน ค่าธรรมเนียมหรือเงินสมทบที่จะต้องช าระ เพื่อบุคคลที่
ได้รับการจ้างงาน เเละ 
                        (ง) การด าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ (มาตรา 6)   

2.2.4  นโยบายการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย ตามกฎหมายของไทย 
      ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้ร่วมลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา
ตั้งแต่ต้น แม้ปฏิญญาสากลดังกล่าวจะมิได้มีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิด
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พันธะกรณีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม ประเทศไทยก็ได้พยายามปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามหลักกฎหมายพื้นฐานที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาดังกล่าวด้วยดีตลอดมา ดังนี้ 

      2.2.4.1  การคุ้มครองคนท างานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                     ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ง
นับเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากการร่างอย่างเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่เคยมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย  รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่คุ้มครองในหมวดที่ 1 ว่าด้วยหมวดทั่วไป  หมวดที่ 3 
ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับมาตรฐานของสหประชาชาติที่
ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ด้านสิทธิ
มนุษยชนดังกล่าวแล้วข้างต้น เช่น 
                          (1) การก าหนดแนวทางในการใช้อ านาจรัฐ เช่น การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุก
องค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   สิทธิและเสรีภาพ 14 ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย  และบุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน15 หรือการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ต้องกระท าโดยกฎหมาย แต่จะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิเสรีภาพ
นั้นไม่ได้  
                     (2) การให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน ได้แก่ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท า
มิได้มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม16 
 
 

                                                           
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 
16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 
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     2.2.4.2 นโยบายการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมายตามกฎหมายของไทย 
                   การลักลอบเข้ามาท างานของคนท างานในปัจจุบันเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก โดยอาศัย
ปัจจัยหลักๆ ของการย้ายถิ่นของคนงานต่างด้าว  มักเกิดจากสภาพปัญหาภายในประเทศของ
คนท างาน ทั้งสภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจ จะเป็นผลผลักดันให้ประชาชนลักลอบเข้ามาใน
ประเทศไทย เพื่อแสวงหาอาชีพที่ดีกว่า ซึ่งปัญหาการลักลอบเข้ามาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น ทั้งในด้านจ านวนคนท างานที่ลักลอบเข้ามาและการกระจายตัว
ออกไปยังแหล่งจ้างงานที่มีอยู่แทบทุกจังหวัดของประเทศ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศ
ไทย  ที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา โดยมีการก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับ
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง17  คนท างานหลบหนีเข้าเมืองอยู่นอกระบบผ่อนผันซึ่งลักลอบท างานอยู่
ในประเทศ ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง มีระบบทะเบียนที่สามารถตรวจสอบได้ เเละเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคนท างานทั้งระบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การใช้คนท างานถูก
กฎหมาย และเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ซึ่งไม่สามารถจัดหาแรงงาน
ไทยเข้าท างานแทน  

    ภัทรวุธ เภอแสละ18 ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้แถลงนโยบายเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างต้าวหลบหนีเข้าเมือง ปรากฏในนโยบายควานมั่นคงของรัฐ   
เเก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยการปรับปรุงระบบ
การเข้าเมือง  การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบคนท างาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสถานที่
และสิทธิของบุคคลที่ชัดเจนบนความสมดุลระหว่างการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการ
รักษาความมั่นคงของชาติเเละนโยบายสังคมเเละคุณภาพชีวิต เพื่อการจัดระบบการจ้างคนท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต ไม่กระทบต่อการการจ้างแรงงานไทยและความมั่นคง
ของประเทศ โดยการจ าแนกประเภทงานที่อนุญาตให้คนท างานท า และการจัดระบบการน าเข้า
                                                           

17 อ านาจ นิลวิไล. (2544). แนวทางการจัดระเบียบน าเข้าและการจัดระบบควบคุมการท างานของ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของไทย : ศึกษาจากกรณีของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หน้า 63. 

18 ภัทรวุธ เภอแสละ. (2552).  รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการธรรมาภิบาลในการจัดระบบ
คนท างานเรื่องการจดทะเบียนคนท างานและการต่ออายุใบอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าวปี 2552. วันพฤหัสบดีที่ 
3 กันยายน ณ  ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. หน้า  2-3. 
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คนท างาน การขจัดปัญหาคนท างานผิดกฎหมาย และจัดท าทะเบียนคนท างานเเละระบบการ
ตรวจสอบที่สะดวกต่อการควบคุม 

การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการเเรงงานต่างด้าวทั้งระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารเเรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
(กบร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเเรงงานเป็นรองประธาน อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นเลขานุการ และผู้แทนระดับ
ปลัดกระทรวง และอธิบดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก  22 หน่วยงาน เป็นกรรมการ โดยมีการ
จัดระบบการจ้างเเรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตไม่กระทบต่อการ
จ้างแรงงานไทยและความมั่นคงของประเทศ จัดให้มีการจดทะเบียนคนท างาน หลบหนีเข้าเมืองที่
ลักลอบท างานอยู่ในประเทศอยู่เเล้วให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องเพื่อให้ทางราชการสามารถ
ควบคุมดูแลได้  มีเป้าหมายสุดท้ายคือ “การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย” รวมทั้งการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้มีการน าคนท างานเข้ามา
ท างานโดยถูกกฎหมาย 

      ยุทธศาสตร์การจัดระบบการจ้างคนท างาน ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์การจัดระบบการจ้างคนท างาน หลักการ คือการปรับสถานภาพแรงงาน

ต่างต้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เป็นคนท างานที่เข้าเมือง โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการพาคนท างานมารายงานตัวจดทะเบียนและให้ประเทศต้นทางพิสูจน์สัญชาติและ
รับรองสถานะเพื่อปรับเข้าระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการส าหรับกลุ่มคนท างานที่
น าเข้ามาใหม่โดยถูกกฎหมายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ โดยมี
เเนวทางด าเนินการ คือการจัดระบบคนท างานหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบท างานในประเทศไทย การ
เปลี่ยนสถานะเเรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายให้เป็นคนท างานเข้าเมืองถูกกฎหมาย
โดยการพิสูจน์สัญชาติ การน าคนท างานเข้ามาท างานโดยถูกกฎหมาย  การก าหนดค่าธรรมเนียม 
(Levy) การก าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

  2) ยุทธศาสตร์การก าหนดมาตรฐานการจ้างคนท างาน หลักการ คือ ก าหนดมาตรการให้
มีการคุ้มครอง ตรวจสอบ เเละควบคุมมาตรฐานคนท างานตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานไทย
โดยมีแนวทางด าเนินการ คือ ทดสอบและวัดความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการจ้าง 
ก าหนดสัญญาจ้างมาตรฐานโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การก าหนดให้ลูกจ้างคนท างานที่น าเข้ามา
ท างานโดยถูกกฎหมาย หรือผา่นการพิสูจน์สัญชาติต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
                     ต่อมาเมื่อสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของการ
พัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม อันส่งผลต่อเน่ืองให้ภาวะความเป็นอยู่และการด ารงชีพของคนไทย
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ดีขึ้น  ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาในการสู้รบ สงคราม การเมือง และเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ไม่มีปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ  จึงได้เร่ิมมีการอพยพเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมาย ภายใต้เหตุผลหลักของการหาเลี้ยงชีพ โดยแลกกับค่าจ้างแรงงานราคาถูก ได้
มีปริมาณและแนวโน้มมากขึ้น  ดังนั้นจึงได้มีนโยบายการผ่อนผันการใช้คนท างานมาโดยตลอด   
 

2.3 มาตรการการจ้างคนท างานผิดกฎหมายท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย 

คนท างานในที่นี้หมายถึงคนท างานที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย รวมถึงที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานได้ตามประกาศของทางราชการ และ
คนท างานที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย คนงานเหล่านี้ได้รับการเคารพในเสรีภาพและ
ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทุกคนโดยปราศ จากการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ และการเลือก
ปฏิบัติ การครอบง า การขูดรีดเอารัดเอา เปรียบ การแบ่งแยกชนชั้น และการกีดกันโอกาสของชน
ชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย ในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเพื่อ
ด ารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนไว้ 

แต่อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะปัจจุบันของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่
ต้องเผชิญกับการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ท าให้สังคมไทยยังคงมีอคติต่อคนท างานที่เข้ามาขาย
แรงงานในประเทศไทย โดยมีทัศนคติว่าคนท างานมาแย่งงานคนไทย ทั้งที่ในบางกรณีงานประเภท
นั้นไม่มีแรงงานไทยสนใจที่จะท าหรือมีแรงงานไทยไม่เพียงพอ จึงท าให้คนท างานต้องถูกส่งกลับ
โดยไม่สมัครใจ นอกจากนั้นคนท างานยังมี ปัญหาในการได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานทั้งปวง อาทิ สิทธิทางแพ่งใน การท างาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิทธิพึงมี ฯลฯ และ ส าหรับคนท างานอ่ืนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยมักจะถูก
เลือกปฏิบัติใน การให้ความคุ้มครองเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนถูกลิดรอน
สิทธิ ต่างๆ ที่แสดงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว 
 2.3.1 ขั้นตอนการด าเนินการของคนท างานสัญชาติลาว กัมพูชา พม่า ที่เข้ามาในประเทศไทย
เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
                  2.3.1.1 การปรับเปลี่ยนสถานะให้คนท างานหลบหนีเข้าเมือง เป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
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                  มติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2547 สมัยรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร  เมื่อวันที่                      
2 มีนาคม 254719

 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคนท างาน ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้ให้กระทรวงแรงงานไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
คนท างานและแผนปฏิบัติการบริหารงานต่างด้าวให้เกิดบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพครอบคลุม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนท างานในมิติต่าง ๆ ทั้งระบบครบวงจรและลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติ  โดยปรับเปลี่ยนสถานะให้คนท างานหลบหนีเข้าเมือง เป็นคนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายโดยด าเนินการเพื่อให้คนท างานหลบหนี
เข้าเมืองที่จัดท าทะเบียนราษฎรคนท างานไว้แล้วในระยะหนึ่ง ได้รับการรับรองสถานะให้เป็น
คนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามกฎหมายดังนี้20 

    1) เจรจากับประเทศคู่ภาคี (พม่า ลาว และกัมพูชา) เพื่อให้ด าเนินการจ้างคนท างานตาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (MoU) ตามที่รัฐบาลไทยได้ท าข้อตกลง
ไว้ 
                  2) การปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อให้ประเทศ
พม่า  ลาว และกัมพูชา ด าเนินการพิสูจน์และรับรองสถานะคนท างานหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่าง
รอการส่งกลับโดยการออกหนังสือเดินทาง (Passport) เว้นแต่ประเทศต้นทางไม่สามารถออก
หนังสือเดินทางได้ ให้ใช้เอกสารรับรองบุคคลของประเทศต้นทางแทนหนังสือเดินทาง  และ
กระทรวงการต่างประเทศหรือส านักงานตรวจคนเข้าเมืองออกวีซ่าให้อยู่ในราชอาณาจักร  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท างานเป็นกรรมกร 

3)การอนุญาตท างานให้กับคนท างานหลบหนีเข้าเมืองที่ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น
คนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  คนท างานหลบหนีเข้า
เมืองที่ได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะและได้รับวีซ่าเพื่อการท างานให้ขออนุญาตท างานกับ
ผู้ประกอบการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาต ให้จ้างคนท างานหลบหนีเข้าเมือง (โควต้า) 

                                                           
19 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (27 เมษายน 2547).แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทัง้

ระบบ. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2547-04-27.html 
20 คงกระพัน เวฬุสาโรจน์. (2550). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิการได้รับบริการสุขภาพ

ของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานในประเทศไทย. (วิทยานพินธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 34. 
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 4) การเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนท างาน (Levy) เพื่อให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้คนท างานมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคนท างานหลบหนีเข้าเมืองเข้า
มาใช้สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน (Infra-Structure) และสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
ประเทศสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย จึงควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนท างานหลบหนีเข้าเมือง 
(Levy) จากผู้ประกอบการ 
 5) การอนุญาตให้เข้ามาท างานแบบมาเช้า-กลับเย็น ซึ่งถือเป็นการเดินทาง เข้ามา
ท างานโดยถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน จึงเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาร่วมกับประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา เพื่อก าหนดเอกสารการเข้า
เมืองและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

 6) การอนุญาตให้เข้ามาท างานตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นการเดินทางเข้ามาท างานโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ในภาคเกษตรกรรม เช่น สวนส้ม ไร่อ้อย ฯลฯ เห็นควรให้กระทรวงการ
ต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับประเทศพม่า  ลาว และกัมพูชา เพื่อก าหนดเอกสาร
การเข้าเมืองและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

 การจัดระบบคนท างานมี 4 ขั้นตอน คือ21 
 1. การจัดท าทะเบียนราษฎรส าหรับคนท างานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อ 

ให้ทราบจ านวนคนท างานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักร 
 2. การจดทะเบียนผู้ประกอบการและแจ้งความต้องการจ้างคนท างาน คนท างานที่มา
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เมื่อประสงค์จะท างานจะต้องท างานกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
คนท างาน ผู้ประกอบการที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คนท างาน คือ เจ้าบ้านบุคคลทั่วไป เจ้าของสถาน
ประกอบการที่มาขอแจ้งความต้องการใช้คนท างานเข้าท างาน 
 3. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนท างาน คนท างานที่ได้ขึ้นทะเบียน
คนท างานแล้ว มีความประสงค์ที่จะท างานกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คนท างานจะต้อง
ไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดก่อนไปยื่นขออนุญาตท างาน 
 4. การขออนุญาตท างาน เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพแล้วผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลให้จ้างคนท างานหรือใบโควตา้พาคนท างานที่มีบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือ

                                                           
21 แหล่งเดิม. หน้า 37. 
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แบบทร.38/1 พร้อมทั้งผลการตรวจโรคและประกันสุขภาพไปยื่นขออนุญาตท างาน  ณ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดหรือส านักงานกรุงเทพ 

การจัดระบบคนท างานคร้ังนี้จะเป็นการเปิดให้คนท างานที่หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ใน
ประเทศไทยมาขึ้นทะเบียนเป็นคร้ังสุดท้าย เมื่อคนท างานเหล่านี้ได้รับบัตรประจ าตัวคนท างานจาก
กรมการปกครองแล้ว จะมีสิทธิในการขออนุญาตท างาน ฉะนั้น คนท างานที่อยู่ในราชอาณาจักรทุก
คนต้องมาขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิเอาไว้ หากไม่มาด าเนินการตามก าหนดนี้แล้วจะไม่มีสิทธิอยู่ใน
ราชอาณาจักร 1 ปีขึ้นไป และไม่มีสิทธิขออนุญาตท างานต่อไป คนท างานที่มีบัตรและขออนุญาต
ท างาน เมื่อครบ 1 ปีแล้วก็จะต่อสัญญาจ้างงานในปีหน้าได้อีก 
 การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนท างาน  ปี  2547   
ได้รับการรับรองสถานะให้คนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย  และท างานได้ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน  (MoU) 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแล้วบางส่วน  และจะต้องด าเนินการต่อไป  ดังนี้22 
กระทรวงมหาดไทย อาศัยอ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522 ออก
ประกาศกระทรวงเพื่อยกเว้นการบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้คนท างาน
สัญชาติลาวและกัมพูชาที่ได้รับการรับรองสถานะแล้วใช้เอกสารรับรองสถานะที่ออกให้โดย
ประเทศต้นทางแทนหนังสือเดินทาง เพื่อให้คนท างานที่ได้รับการรับรองสถานะและคนท างานราย
ใหม่สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายท างานกรรมกรได้ซึ่งการรับรอง
สถานะขณะนี้ได้ด าเนินการแล้ว คือ ลาวและกัมพูชา  และพม่าการรับรองสถานะ ในปี 2547 
 2.3.1.2  การพิสูจน์สัญชาติ  ลาว กัมพูชา  และพม่า 
                      การแก้ไขปัญหาคนท างานหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น  ในปี 2550 
ภาครัฐจึงเร่ิมมีแนวทางการจัดระบบคนท างาน ตลอดจนการจดทะเบียนคนท างานหลบหนีเข้าเมือง
ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามมติที่ประชุม กบร. เร่ือง การ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่าลาว และกัมพูชา เพื่อให้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่
เข้ามาพ านักในประเทศไทยได้รับการพิสูจน์สัญชาติ มีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU 
อีกทั้งสามารถเข้าถึงบริการของรัฐและระบบประกันสังคมได้ โดยคนท างานต้องมีหนังสือเดินทาง 
(Passport) จากประเทศต้นทาง วีซ่า (Visa) และใบอนุญาตท างานส าหรับการเข้าออกตามช่องทาง
ด่านตรวจคนเข้าเมือง23 

                                                           
22 แหล่งเดิม. หน้า 38. 
23 พูนสิน วงศ์กลธูต. เล่มเดิม. หน้า 12. 
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 การพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง คนท างานหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่
ได้รับการจัดระบบตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาคนท างานหลบหนีเข้า เมืองทั้งระบบ 7 
ยุทธศาสตร์โดยด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดระบบการจ้างคนท างาน หลักการคือ 
ปรับสถานภาพคนท างานหลบหนีเข้าเมืองให้เป็นคนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการน าคนท างาน มารายงานตัวเพื่อจัดส่งรายชื่อ
ให้ประเทศต้นทางพิสูจน์ และรับรองสถานะ เพื่อปรับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดย
มติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการ ส่งกลับ อนุญาตให้
ท างานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาตท างาน บัตรสีชมพู และต้อง
ปรับเปลี่ยนสถานะโดยการพิสูจน์สัญชาติจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง เพื่อรับเอกสารรับรอง
สถานะได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate 
Of  Identity) เป็นต้น และขออนุญาตท างาน ได้รับใบอนุญาตท างานเป็นชนิดบัตรสีเขียว 
  2.3.1.3  คนท างานน าเข้าสัญชาติลาว กัมพูชา  และพม่า 

คนท างานน าเข้า หมายถึง คนท างานที่เข้ามาท างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
คนท างานระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) ปัจจุบันท าข้อตกลงกับประเทศ 2 
ประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา  
                 ส าหรับผลการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ ในปี ตั้งแต่ปี 2547  เป็นดังนี้24 

     คนท างานสัญชาติพม่า  มีคนท างานมาพิสูจน์สัญชาติ  ณ ศูนย์ประสานงานพิสูจน์
สัญชาติทั้ง 3 แห่ง  มีคนท างานมาพิสูจนส์ัญชาติจ านวน  26,902  คน  โดยทั้งหมดกระจายไปยังศูนย์
ต่างๆ 3 ศูนย์คือ  เมืองท่าขี้เหล็ก ตรงข้ามอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายจ านวน   7,899  คน  เมือง
เมียวดี ตรงข้ามอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จ านวน  10,461 คน  และเกาะสอง ตรงข้ามอ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง จ านวน 8,542 คน 

     การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว ทางการลาวได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการพิสูจน์
สัญชาติคนท างานสัญชาติลาวในประเทศไทย ปัจจุบันมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว แล้ว 
จ านวน 58,430 คน (ข้อมลู ณ วันที่  8 ก.พ. 53) 

การพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ทางการกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการ
พิสูจน์สัญชาติคนท างานสัญชาติกัมพูชาในประเทศไทย ปัจจุบันมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน
กัมพูชา  จ านวน 70,047  คน (ข้อมูล  ณ วันที่   8  ก.พ.53) 

                                                           
24 รมว.แรงงาน แจงการจัดระบบคนท างาน ปี 53. สืบค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก 

www.ftijob.com/news/detail.aspx?id=451  
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ส่วนคนท างานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะมีสิทธิอยู่ท างานในประเทศไทยได้อีก 2 
ปีและขยายระยะเวลาได้อีก 2  ปี   รวม 4  ปี  ทั้งนี้กรมการจัดหางานจะได้ออกใบอนุญาตท างานให้
คร้ังละ 1  ปี 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการให้อนุญาต 3  สัญชาติ (พม่า ลาวและกัมพูชา)  ท าการ
บันทึกข้อตกลงเป็นคนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  โดย
เป็นคนท างานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตท างาน จ านวน 228,411 คน และ
คนท างานที่น าเข้าตาม MOU ได้รับใบอนุญาตท างาน จ านวน 43,032 คน ท าให้ตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึงธันวาคม 2553  รวมจ านวน คนท างานที่ถูกกฎหมาย  271,443 คน แต่รัฐยังคงมีผ่อนผันให้
คนท างานผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชามาจดทะเบียนขอใบอนุญาตท างานได้ปี
ต่อปี  ในปี 2553 จ านวน 932,255 คน 25  แต่ก็เป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคนท างาน
ผิดกฎหมายเท่านั้น ซึ่งรัฐพยายามด าเนินมาตรการหลายรูปแบบที่จะปรับสถานะของคนท างาน
เหล่านั้น จากสถานะที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นสถานะที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
เป็นคนท างานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า รัฐบาลลาวและรัฐบาลกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จ้างแรงงาน ซึ่งจะท าให้คนท างานรายใหม่ 3 สัญชาตินี้สามารถเข้ามาท างานเป็นกรรมกรหรือ
รับจ้างท างานด้วยก าลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการในประเทศไทยได้โดย
ถูกกฎหมาย  
 2.3.2  การจ้างคนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย ตามข้อตกลง MOU  

ผู้ประกอบการรายใด มีความต้องการจ้างคนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้26 

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความต้องการจ้างคนท างาน (โควต้า) 
1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจ้างคนท างานผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทย

เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย จะต้องยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างคนท างาน ณ ส านักจัดหา

                                                           
25 ส านักบริหารคนท างาน. (2554). การบริหารจดัการการท างานของคนท างานในประเทศไทยสรุปป ี

2553. กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน. หน้า 7. 
26 กองการจัดระบบการน าเข้าคนท างาน. (2550,มิถุนายน). การจ้างคนท างานเข้ามาท างานในประเทศ

ไทยอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลง (MoU). กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน.หน้า 1-4. 
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งานกรุงเทพเขตพี้นที่ (สจก.)1-10 หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) ของกรมการจัดหางาน ณ 
สถานที่ท างานที่คนท างานจะเดินทางไปท างาน  

2) ผู้ประกอบการรายใดเมื่อได้รับอนุญาตให้จ้างคนท างานได้ กรมการจัดหางานจะออก
หนังสือยืนยันการมีโควตา้จ้างคนท างาน 

ขัน้ตอนที่2 การยื่นค าร้องขอน าคนท างานเข้ามาท างานในประเทศไทย 
1) ผู้ประกอบการที่ได้รับโควต้าจ้างคนท างาน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานต่อไปนี้พร้อม

ส าเนา ที่ได้ยื่นขอโควต้าไว้ ดังนี ้
(1) ค าร้องขอน าเข้าคนท างานตามบันทึกความเข้าใจ(MoU) 
(2) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนท างาน (ส าเนาใบโควต้า)  
(3) หนั งสื อแสดงรายละ เ อียดความต้ องการคนท า ง าน (Demand Letter) ให้

ผู้ประกอบการ ระบุเงื่อนไขรายละเอียดในการท างานตามแบบที่ก าหนด 
(4) หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) แต่งตั้งให้บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง

ด าเนินการจัดหาคนงานให้กับผู้ประกอบการไทย โดยให้ระบุชื่อของบริษัทจัดหางานนั้นๆ เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น และผู้ประกอบการไทย ต้องเป็นผู้ติตต่อประสานงานโดยตรงด้วยตนเอง 

(5) ตัวอย่างสัญญาจ้างมาตรฐาน (Employment Contract) ให้กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน 

(6) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร ได้แก่ ส าเนาหนังสือการจดทะเบียน ส าเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) สจก. หรือ สจจ. ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วให้กรมการจัดหางาน จ านวน 2 ชุด
(เป็นต้นฉบับ 1 ชุด) ผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้ จ านวน 1 ชุด และ สจก. หรือ สจจ.เก็บรักษาไว้ 
จ านวน 1 ชุด  

3) กรมการจัดหางาน รวบรวมหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของ
เอกสารจาก สจก. และ สจจ. ทั้งหมด เสนอกระทรวงแรงงานเพื่อออกหนังสือแจ้งให้กระทรวง
แรงงานของประเทศต้นทางทราบ 

4) กรมการจัดหางาน ส่งเอกสารที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับสถานฑูตของ
ประเทศต้นทางในประเทศไทย หลังจากนั้น สถานฑูตของประเทศต้นทางในประเทศไทยจะ
ด าเนินการจัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศตนเอง 

5) กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทาง เมื่อได้รับเอกสารจากกระทรวงแรงงานไทย
แล้วจะด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดหางานในประเทศของตนก็ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแต่งตั้ง รับ
เร่ืองไปด าเนินการจัดหาคนงานตามที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ระบุไว้ 
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  6) เมื่อบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจัดหาคนงานได้แล้ว ก็จัดท าบัญชีรายชื่อของ
คนงานให้กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทางประทับตราและลงนามรับรอง  ก่อนจัดส่งมาให้แก่
ผู้ประกอบการของไทยเพื่อด าเนินการต่อไป  

ขั้นตอนที่ 3 การยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนท างาน 
    1) เมื่อผู้ประกอบการไทยได้รายชื่อคนท างานที่จะจ้างซึ่งผ่านการรับรองอย่างเป็น
ทางการจากกระทรวงแรงงานประเทศต้นทาง ให้น ารายชื่อและหนังสือของผู้ประกอบการโดยระบุ
ด่านพรมแดนที่คนท างานจะเดินทางผ่านมายื่น พร้อมค าขออนุญาตท างานแทนคนท างานใน
สถานที่ท างานของคนท างานตั้งอยู่ ส่วนในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นเอกสารดังกล่าว ณ  กองการ
จัดระบบการน าเข้าคนท างาน  

ทั้งนี้ เมื่อยื่นค าขอแล้ว ผู้ประกอบการไทยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอฉบับละ 
100 บาท 
 2) สจจ.ส่งบัญชีรายชื่อให้แก่กรมการจัดหางาน 

3) กรมการจัดหางานด าเนินการ แจ้งสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศต้นทาง
และส านักงานต ารวจคนเข้าเมืองทราบ เพื่อด าเนินการออกวีซ่าและอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศ
ไทยได้ 

ขั้นตอน 4 การออกใบอนุญาตท างานของคนท างาน 
1) บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางน าคนท างานไปยื่นขอรับการตรวจลงตรงเข้า

ประเทศไทย ณ  สถานที่ตั้งหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศต้นทาง ซึ่งคนท างานจะได้รับ
การประทับการตรวจลงตรา (Non-Immigrant visa L-A)  

2) เมื่อคนท างานได้รับวีซ่าเข้าประเทศไทยเพื่อการท างาน (Non-Immigrant Visa L-A) 
จากสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยแล้ว เมื่อเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการประทับ 
ตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 2 ปี และเพื่อประโยชน์ต่อการมีใบอนุญาตท างานโดยเร็ว
ผู้ประกอบการจะต้องพาคนท างานไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน ณ โรงพยาบาลที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด โดยผู้ประกอบการควรแจ้งประสานงานกับโรงพยาบาลและนัดหมายล่วงหน้า
ก่อนน าคนท างานไปตรวจสุขภาพ เพื่อความสะดวกในการได้รับบริการส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการ พร้อมทั้งยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตท างาน
ภายในเวลาที่ก าหนด  

3) คนท างานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท างานตามระยะเวลาที่คนท างานขออนุญาตท างานแต่ไม่เกินหนึ่งปี จ านวนเงนิปีละ 1,800 บาท 
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4) ผู้ประกอบการในจังหวัดต่าง ๆ ยื่นเร่ืองตาม 4.2 ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส่วน
ผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ณ กองการจัดระบบการน าเข้า
คนท างาน ซึ่งกองฯจะด าเนินการนัดผู้ประกอบการน าคนท างานมาด าเนินการจัดท าใบอนุญาต
ท างาน พร้อมนัดวันรับใบอนุญาตท างาน รวมทั้งคนท างานต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่
ขออนญุาตท างานแต่ไม่เกินหนึ่งปีเช่นกัน 
 2.3.3  การคุ้มครองสิทธิการจ้างงานคนท างานในประเทศไทย 

เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนแรงงานท าให้ผู้ประกอบการต้องเสี่ยงจ้างคนท างานที่ลักลอบ
เข้าเมืองมาท างานทั้งๆ ที่รู้ว่าผิดกฎหมาย  ท าให้ไม่อาจจัดท าทะเบียนลูกจ้างได้เพราะเกรงว่าจะ
ปรากฏหลักฐานในการกระท าความผิดนั้น ต่อมานโยบายของรัฐบาลก็ได้มีการผ่อนปรนให้น า
คนท างานมาใช้ และต่อเนื่องมาเป็น MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังปรากฏว่า มีคนท างานอีก
เป็นจ านวนมากที่ยังมิได้ด าเนินการขอใบอนุญาตท างาน  

    ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) ได้มีแรงงานที่สามารถเข้ามาท างานของคนท างานผิดกฎหมายที่เข้า
มาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนท างานที่เป็นคนท างานหลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายรอการส่งตัวกลับ และได้รับการขอใบอนุญาตท างานแล้ว หรือ จะเป็น
คนท างานที่เข้าเมืองมาท างานตามข้อตกลง MOU ก็ตาม คนท างานเหล่านี้ แม้ว่าจะเป็นคนท างานที่
ไม่มีกฎหมายการคุ้มครองสิทธิเป็นการเฉพาะ แต่ตามหลักกฎหมายไทย มิได้แบ่งแยกปกครองตาม
เชื้อชาติ ดังนั้น คนท างาน จึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2542 หรือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
ส่วนคนท างานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรอการส่งตัวกลับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิการ
รักษาพยาบาล คือ พระราชบัญญัติประกันสุขภาพ พ.ศ. 2544 แต่คนท างานที่เข้าเมืองมาท างานตาม
ข้อตกลง MOU กฎหมายการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล คือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 แต่ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะคนท างานที่เข้าเมืองมาท างานตามข้อตกลง MOU  ที่มีผู้ประกอบการ
แจ้งขอโควต้าไว้ ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีการน าเข้าคนท างาน  
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บทที ่3  
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองคนท างานผิดกฎหมาย 

เพ่ือปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 

 
การคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเป็นการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติกาสากลว่าด้วยสิทธิ
ทางการเมืองและพลเมือง และอนุสัญญาต่างๆ อีกหลายฉบับ   และอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่อยู่ในรูป
ของอนุสัญญาและข้อแนะ ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ
จ านวน 14 ฉบับ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ศึกษาถึงมาตรการการคุ้มครองคนท างานที่ท างานตาม
กฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี  ดังนี ้

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายการคุ้มครองคนท างานผิดกฎหมายเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ในขณะที่คนท างานอพยพย้ายถิ่นจ านวนหนึ่ง ก าลังหลบหนีจากการกดขี่หรือปัญหา
ความยากจน อยู่ในสภาพล้มละลายหรือก าลังต่อสู้ดิ้นรนกับสถานะการเงินที่เลวร้าย จ าเป็นต้องละ
ทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง ไว้ที่ถิ่นฐานบ้านเกิด1 โดยเฉพาะคนท างานจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ลาว 
กัมพูชา และพม่า ดังนั้นภายใต้ความกดดันที่คนท างานจะถูกน าไปค้าและแสวงประโยชน์ ที่ผิด
กฎหมาย จึงทวีจ านวนที่มากขึ้น ประเทศไทยในฐานะถิ่นปลายทาง จึงต้องมีมาตรการควบคุม 
คนท างานจ านวนมาก ให้ได้รับการคุ้มครองทั้งต่อกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ มิให้ 
เกิดการคา้มนุษย์ จนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        3.1.1 การคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ 

การคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติด้วยการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนกล่าวได้ว่ามีที่มาเร่ิมต้นจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน (Univesal Declaration of  

                                                           
1 สุรีย์พร พันพึ่งและคณะ. (2549). โครงการอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงเพือ่ต่อต้านการค้าเด็กและหญิง การจ้าง

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย - งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รบัการคุ้มครอง. หน้า 6.   
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Human Rights) ที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่ องค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1948 การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลัก"ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" (Universal Declaration of 
Human Rights) ที่ส าคัญคือ ข้อ 13 (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆไป รวมทั้งประเทศ
ของตนเองด้วย และที่จะกลับยังประเทศตนและข้อ 14  (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้
อาศัยพ านักในประเทศอ่ืนเพื่อลี้ภัยจากการประหัตประหาร 2 แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนจะไม่มีผลเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศก็ตามแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ ก็
เป็นฐานหลักของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น
จารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มุ่งคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และสิทธิของพลเมืองกล่าวคือรับรองถึงสิทธิพื้นฐานทุกอย่างของมนุษย์โดย
ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างใดๆทั้งสิ้น ซึ่งต่อมาปฏิญญาสากลนี้ได้เป็นบ่อเกิดของอนุสัญญา
องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆอีกหลายฉบับ   ซึ่งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
โดยทั่วไปกับคนท างานมีดังต่อไปนี้ 

1) การคุ้มครองคนท างานตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (Intermational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 : ICESCR) 3 

      กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นกติกาที่ออกมาเพื่อ
รับรองสิทธิต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่เกี่ยวกับการท างาน สิทธิ
ในการท างาน สิทธิในการได้รับค่าตอบแทน และสิทธิในการมีสภาพการท างานที่ดี ซึ่งเป็นสิทธิ
ทั้งหลายที่จ าเป็นของคนท างานทุกคน ให้ใด้รับความคุ้มครองเพื่อให้มีสภาพการท างานที่ดีและ
ปลอดภัยในการท างาน พร้อมทั้งมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการท างานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
การคุ้มครองสิทธิดังกล่าวย่อมคุ้มครองไปถึงทั้งคนท างานผิดกฎหมายและคนท างานถูกกฎหมาย
ด้วย ประเทศไทยในฐานะภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรมฉบับนี้ เนื่องจากได้ให้สัตยาบันแล้วเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2542 จึงมีความผูกพันที่
จะต้องรับรองสิทธิของคนท างานให้มีสภาพการท างานที่ดีทั้งมีความปลอดภัยในการท างาน และมี
ค่าตอบแทนการท างานที่เหมาะสมโดยไม่มีการเลือกปฎิบัติด้วย 

                                                           
2  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. สืบค้นวันที่ 14  พฤศจิกายน 2554,จาก 

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/udhrt.pdf 
3 ษมาภรณ์ กิติจรส.(2544). การคุม้ครองคนท้างานถูกกฎหมายในประเทศไทย: กรณีศึกษามาตรฐาน

แรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายไทย (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2544. หน้า 10. 
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2)   การคุ้มครองคนท างานตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและพลเมือง
(International Covenant on Civil and Political Right 1966 : ICCPR)4                                                                                 

      กติกาฉบับนี้ออกมาเพื่อรับรองสิทธิต่างๆของมนุษย์ในทางการเมืองและพลเมือง  ที่
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ การซึ่งรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ และสิทธิในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อันเป็นสิทธิ
พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน และมีความส าคัญต่อคนท างานด้วยโดยเฉพาะการมีสิทธิมีส่วนร่วมใน
การรวมตัวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อที่จะปกป้องและเจรจาต่อรองให้มีการคุ้ มครองสิทธิที่ดี
ในประเทศที่คนท างานไปท างาน รวมทั้งสิทธิเกี่ยวด้วยการประกันสังคม การคุ้มครองและการ
ได้รับความช่วยเหลือทางครอบครัวโดยเฉพาะการลาคลอดและการคุ้มครองแรงงานเด็กและเยาวชน
อนุสัญญาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลตลอดจนสิทธิเสรีภาพ
ในการรวมตัวกันและการมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของคนท างานจึงต้องได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมายไทยตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อกติกาฉบับนี้ 

3)  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบในทางเชื้อชาติ (International 
Convention on the Elimination of All Forms of  RaciaI Discrimination, 1966 : CERD)5 
                    อนุสัญญาฉบับนี้ได้สานต่อแนวคิดและหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันจึงต้องมีการขจัดไปซึ่ง
การเลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติหรือเผ่าพันธุ์
ใด โดยก าหนดให้  รัฐภาคีเร่งด าเนินนโยบายป้องกันก าจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  เพื่อให้
บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฏหมาย (Equality Before the Law)โดยให้ทุกคนมีสิทธิ
ได้รับความเท่าเทียมกันในการพิจารณาของศาลหรือหน่วยงานฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน
ให้ความเป็นธรรมให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตที่ปลอดภัยไม่ถูกท าร้ายจากหน่วยงานของ
รัฐหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ทั้งบัญญัติให้สิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งแก่ทุกคนด้วย รวมทั้งให้มีสิทธิ
อ่ืนๆ  ทั้งสิทธิทางพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิของ
พลเมืองและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และได้บัญญัติ
ยื่นยันเพิ่มเติมถึงสิทธิของบุคคลทุกชาติทุกภาคที่จะเข้าถึงและใช้บริการสาธารณะต่างๆ  เช่น การ
ขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร สวนสาธารณะได้ด้วย 

                                                           
4 ส านักงานสิทธิมนุษยชน. (ม.ป.ป.). กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและพลเมือง. 

กรุงเทพฯ: SM เซอร์คิทเพรส, หน้า 26, 50, 52,56 
5 ส านักงานสิทธิมนุษยชน. (ม.ป.ป.). อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบิัติทุกรปูแบบในทางเช้ือ

ชาต.ิ กรุงเทพฯ: SM เซอร์คิทเพรส, หน้า 24,32,34 
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                    ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลักการการไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลและการรับรองสิทธิต่างๆ ส่วนใหญ่ตามอนุสัญญาฉบับนี้ก็เป็นหลักการ
เดียวกันกับกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับข้างต้นที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว หลักการ
ดังกล่าวจึงถือได้ว่าต้องได้รับการเคารพจากประเทศไทย 

4)อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุก รูปแบบ (International  
Convention  on the Elimination of All Forms of  Discrimination Against Women)6 
                     อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติทุกรูปแบบต่อสตรีนี้เป็นอนุสัญญาที่เน้นการ
ขจัดไปซึ่งการเอาเปรียบหรือการข่มเหงทั้งการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเพศคนท างานที่เป็นผู้หญิงใน
บางคร้ังย่อมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติให้แตกต่างจากคนท างานที่เป็นเพศชายเอง และ
ยังถูกละเมิดทางเพศจากผู้ประกอบการชายได้ง่ายด้วยการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีนี้ย่อมมีผลใหม่
การคุ้มครองต่อคนท างานที่เป็นเพศหญิงด้วยประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยโดย
ลงนามเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985) 

5) อนุสัญญาสิทธิเด็ก (The Convention on the Rights of the Child)7 
                     อนุสัญญาสิทธิเด็กเป็นอนุสัญญาที่ เน้นการคุ้มครองเป็นพิเศษว่าเด็กต้องไ ด้รับ
การศึกษาขั้นบังคับ เด็กต้องได้รับการดูแลจากบิดามารดา คนท างานที่เป็นสตรีและเด็กก็จะได้รับ
ความคุ้มครองตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ด้วยเช่นกัน  อันได้แก่การบัญญัติให้สิทธิว่า เด็กทุกคนมี
สิทธิได้รับการให้นมบุตรจากมารดา ซึ่งก็จะเกี่ยวพันธ์กับสิทธิของแรงงานหญิงที่จะมีสิทธิลาคลอด
และลาหลังจากคลอดเพื่อให้นมบุตรได้  สิทธิดังกล่าวคนท างานที่เป็นหญิงก็จะต้องได้รับ
เช่นเดียวกัน เนื่องจากการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กให้ความคุ้มครองเด็กทุกคน  มิได้
แบ่งแยกว่าเป็นเด็กชาติใด หรือการคุ้มครองสตรีมิให้ถูกเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกับเพศชายก็คุ้มครอง
สตรีในทุกๆชาติเช่นกัน ประเทศไทยได้เน้นและให้ความส าคัญในการคุ้มครองเด็กเป็นอย่างยิ่ง โดย
ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) 
 
 

                                                           
6 ส านักงานสิทธิมนุษยชน. (2551). อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัตติ่อสตรีทุกรปูแบบ. 

กรุงเทพฯ: SM เซอร์คิทเพรส, หน้า 15-16. 
7 อนุสัญญาสิทธิเด็ก. สืบค้นเมื่อ 14  พฤศจิกายน 2554, จาก www.mfa.go.th/humanrights/images/ 

stories/crct.pdf 
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6) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองคนท างานและครอบครัวของเขาเหล่านั้น8 
                     อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีในเร่ืองเกี่ยวกับการ
คุ้มครองคนท างานฉบับที่ใหม่ที่สุด  โดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้ก าหนดมาตรการต่างๆ ให้รัฐภาคีที่ให้
สัตยาบันต้องให้การคุ้มครองคนท างานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Rights) แก่
คนท างาน ซึ่งคนท างานที่ผิดกฎหมายและครอบครัวของคนท างานด้วย และคนท างานที่ถูก
กฏหมายก็สมควรที่จะได้การคุ้มครองมากขึ้นอีก  ได้แก่  การคุ้มครองให้ได้รับการปฎิบัติที่เท่าเทียม
กับแรงงานที่เป็นคนชาติของรัฐผู้รับแรงงานต่างดาวทั้งในด้านกฏหมาย  การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม                                                                                                           
                    หลักการที่ก าหนดในอนุสัญญาฉบับนี้จึงประสงค์ให้การเป็นหลักเกณฑ์สากลที่ใช้
ป้องกันและขจัดการละเมิดสิทธิต่างๆของคนท างานที่เป็นผู้ที่มักถูกเอาเปรียบได้ง่ายในการท างาน
ยังต่างประเทศ ทั้งยังมุ่งขจัดซึ่งคนท างานผิดกฎหมายอีกด้วย  จึงถือได้ว่าเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์
การคุ้มครองคนท างานทั้งวงจรการเคลื่อนย้ายแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าสมัชชาใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ (General Assembly) ได้มีฉันทามติ (Concensus) รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่ ปี 
ค.ศ 1990 แต่จนถึงปัจจุบันในอนุสัญญาฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกให้
สัตยาบันยังไม่ครบ 20 ประเทศ แม้ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้   แต่ก็
ควรต้องติดตามแนวโน้มและสถานการณ์  การคุ้มครองคนท างานในทางระหว่างประเทศตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้เห็นได้ว่าโดยภาพรวมของการคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาฉบับต่างๆองค์การ
สหประชาชาติจะเน้นที่การไม่เลือกปฏิบัติใดๆ  ต่อสิทธิต่างๆ ที่คนท างานมีในฐานะที่เป็น
มนุษยชาติเช่นกันไม่ว่าคนท างานนั้นจะเป็นคนท างานที่ถูกกฎหมายหรือคนท างานที่ผิดกฎหมายก็
ตาม 
 3.1.2  การคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
                     องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ก่อต้ัง
ขึ้นเมื่อค.ศ. 1919  ILO เป็นหน่วยงานช านาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติที่มีภารกิจเพื่อแสวง 
ความเป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่าส าหรับชายและหญิงทุกที่  โดยไม่ค านึง 
ถึงเชื้อชาติ เพศ มิติหญิงชาย หรือภูมิหลังทางสังคม ILO ท างานสู่เป้าหมายนี้โดยผสมผสานการ

                                                           
8 ษมาภรณ์ กิติจรส. เล่มเดิม. หน้า 15. 
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ก าหนดมาตรฐานต่างๆเข้ากับการให้ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 9  เป็น
องค์กรผู้ทรงอ านาจในการก าหนดและด าเนินการกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ   และได้รับ
ความสนับสนุนและการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การท างาน  มีภารกิจส าคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมให้ประเทศ สมาชิก
ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่แล้ว มาตรฐานแรงงานนั้นอยู่ในรูป
ของอนุสัญญาและข้อแนะ ลักษณะของอนุสัญญาคล้ายกับสนธิสัญญา ระหว่างประเทศเมื่อประเทศ
สมาชิกได้ให้สัตยาบันแล้ว ก็ผูกพันตนเองที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของอนุสัญญา
ส่วนข้อแนะนั้นไม่ต้องมีการให้สัตยาบันข้อแนะจะเป็นส่วนขยายอนุสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับปัญหา
บางอย่าง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีพันธกรณีเป็นทางการเหมือนอนุสัญญา ตั้งแต่ที่รัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็น
หนึ่งในประเทศก่อตั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพียง 14 ฉบับจากจ านวนทั้งสิ้น 185 ฉบับ10 จึงต้องปฏิบัติ
ตามธรรมนูญของ ILO โดยเฉพาะ 

 1) ปฏิบัติตามมาตรา 19 คือ การน าอนุสัญญาและข้อแนะซึ่งตราโดยที่ประชุมใหญ่ของ 
ILO ในแต่ละสมัยการประชุม เสนอต่อรัฐสภาเพื่อรับทราบ  และจัดท ารายงานอนุสัญญาที่มิได้ให้
สัตยาบันตามที่ได้รับการ้องขอจากส านักงาน ILO  
      2) ปฏิบัติตามมาตรา 22 คือ จัดท ารายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาที่
ประเทศได้ให้สัตยาบัน  
      3) ปฏิบัติตามมาตรา 23 คือ น าเสนอรายงานตามข้อ 1และข้อ 2 ให้องค์การ
ผู้ประกอบการและองค์การลูกจ้างทราบ 
      ซึ่งที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) คือหน่วยงานหลักที่ก าหนดนโยบายของ 
ILO และเป็นเวทีเพื่ออภิปรายและหารือในประเด็นทางสังคมและแรงงานที่ส าคัญ ในเดือนมิถุนายน
ของทุกปีตัวแทนไตรภาคีจากประเทศสมาชิกทุกประเทศจะมารวมกันเพื่อหารือ  รับรอง และก ากับ
การน ามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศไปใช้ปฏิบัติ ILC เป็นผู้รับรองงบประมาณและคัดเลือก 
ตัวแทนมีวาระที่จะมาท างานในคณะประศาสน์การในจ านวนประเทศสมาชิกทั้งหมด  181 ประเทศ 
(เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550) มีผู้แทนสี่คนเข้าร่วมประชุมประจ าปี โดยสองคนเป็นตัวแทนจาก
รัฐบาล และอีกสองคนเป็นตัวแทนจากองค์กรผู้ประกอบการและองค์กรแรงงานฝ่ายละหนึ่งคน 

                                                           
9ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ. มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติ  

แนวทางส้าหรับผู้ก้าหนดนโยบายและผู้ปฏบิัติในเอเชียและแปซิฟกิ. กรุงเทพฯ: ส านักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศ. 2551. หน้า 45. 

10 แหล่งเดิม. หน้า 16. 
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รัฐบาลเป็นผู้แต่งต้ังตัวแทนองค์กรผู้ประกอบการและตัวแทนองค์กรแรงงานภายหลังจากที่ได้มีการ
หารือกับองค์กรระดับชาติที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ11    
                    ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศจ านวน 14 ฉบับ 12 
ได้แก่   

1) อนุสัญญาฉบับที่ 14  ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2464 (ค.ศ.1921) 

2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเร่ืองค่าทดแทนส าหรับ
คนงานชาติในบังคับ และคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) 

3) อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ พ.ศ.2473 (ค.ศ.
1930) 

4) อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) 
5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตังบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 
6) อนุสัญญาฉบับที่ 100  ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) 
7) อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิด

สัญญาจ้าง พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) 
8) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) 
9) อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 

1961) 
10) อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการท างาน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) 
11) อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้ท างานในเหมืองใต้ดิน พ.ศ. 

2508 (ค.ศ.1965) 
12) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหาม

ได้ พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) 
13) อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 

1973) 
14) อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบ

ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 

                                                           
11 ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ. เล่มเดิม. 2551. หน้า 45-46. 
12 สภาองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 14  พฤศจิกายน 2554, จาก 

http://nctl.or.th/news_detail.php?id=26 
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ในจ านวนอนุสัญญาทั้ง 14 ฉบับนี้ มีอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับ 13  
ประเทศไทยไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO หลัก 3 ฉบับจากที่มีอยู่ 8 ฉบับ  

อัน ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน 
(ค.ศ.1948)  23 อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและ
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง (ค.ศ.1949) และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพ (ค.ศ.1958)  

 แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับ แต่ในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของ ILO ก็ยังมีข้อผูกพันในการสนับสนุนอนุสัญญาหลักเหล่านี้ ทั้งสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเป็น
สหภาพแรงงาน การร่วมเจรจาต่อรอง และการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ อันเป็นจารีตปฏิบัติ ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และมีอ านาจบังคับในทุกประเทศ 14  โดยสิทธิในการก่อตั้งและเข้าร่วมกับสหภาพ
แรงงานนั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 8 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (ซึ่งประเทศไทยลงนามรับรอง) มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญไทย15 แต่
ข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญสามารถบังคับใช้กับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติได้หรือไม่นั้นยังคงเป็นประเด็น
ท้าทาย 16 
                                                           

13  อนุสัญญาหลักทั้ง 8 ฉบับ ได้แก ่1. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคบั ค.ศ.1930 (ฉบบัที่ 29) 2.อนุสัญญา
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกันค.ศ.1948 (ฉบับที่ 87)  3. อนุสัญญาว่าด้วย
การปฏิบัตติามหลักการแห่งสิทธใินการรวมตัวกันและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.1949 (ฉบบัที่ 98)                 
4. อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทียมกันส าหรับคนงานชายและหญิงในงานทีม่ีค่าเท่ากัน ค.ศ.1951 (ฉบับที่ 
100) 5. อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ.1957 (ฉบับที่105) 6. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือก
ปฏิบตัิในการจ้างงานและอาชีพ (ฉบับที่ 111) 7. อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ าที่อนญุาตใหจ้้างงานได้ ค.ศ.1973 
(ฉบับที่ 138) และ  8.อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการปฏิบัติโดยฉบัพลันเพื่อการขจัดรปูแบบทีเ่ลวร้ายที่สุดของ
การใช้แรงงานเด็ก ค.ศ.1999 (ฉบบัที่ 182) 

14 Muntarbhorn, V. (2005). Employment and Protection of Migrant Workers in Thailand: National 
Laws/Practices versus International Labour Standards?. Bangkok: ILO. p.22. 

15 มาตรา 30  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
                  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 
                  มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

16  Muntarbhorn, V. Op.cit. p.29. 
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 ประเทศไทยไม่ได้ลงนามรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยการจ้างแรงงานข้ามชาติ (ฉบับ
แก้ไขปรับปรุง) ค.ศ.1949 (ฉบับที่97) อนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (ข้อก าหนดเพิ่ม 23 ซึ่ง
ไม่มีทั้งพม่า ลาว และกัมพูชาเติม) ค.ศ.1975 (ฉบับที่ 143) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว  

 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2541 ของไทยได้ก าหนดการ
คุ้มครองแรงงานขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับแรงงานองค์การระหว่างประเทศ ทั้ง 14 ฉบับ   
 
3.2  มาตรการการคุ้มครองคนท างานตามกฎหมายต่างประเทศ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ มีความจ าเป็นต้องใช้แรงงาน แต่หากในประเทศ
นั้นๆ มีค่าจ้างแรงงานที่สูง ก็จ าเป็นที่จะต้องใช้คนท างานจากประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่า ใน
ส่วนนี้ผู้เขียนจะศึกษากฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซียและ
สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ 
 3.2.1 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ หลังจากการได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) กฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง
ของคนท างานได้มีการปรับแก้ไขใหม่ในปี ค.ศ.1966 (พ.ศ. 2509) และบังคับใช้ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์17  ซึ่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการระบบการควบคุมการท างานของคนท างาน ดังนี ้
                   3.2.1.1 การจัดระบบควบคุมการท างานของคนท างาน 
                    ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีสัดส่วนการจ้างคนท างานสูงที่สุดใน
เอเชีย คือ ใน 3 คน เป็นคนท างาน 1 คน18  ซึ่งนับเป็นจ านวนถึงประมาณหนึ่งในสามของประชากร
ทั้งประเทศ   ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการจ้างคนท างาน  เนื่องจาก
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากรน้อย แต่เศรษฐกิจขยายตัวสูง ขณะเดียวกันประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  เช่น การ
ก่อสร้างสถานกาสิโนหรู การก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ และการก่อสร้างคอนโดมิเนียม เป็นต้น 
ส่งผลท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานภายใน ประเทศเป็นอย่างมาก จนรัฐบาลสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ต้องมีนโยบายน าเข้าคนท างานจากต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนคนท างาน โดย

                                                           
17 Immigration in Singapore, Retrieved  November 12, 2011, from  

http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Singapore 
18 คณะการส่ือสารมวลชน มช. จัดเสวนา “คนท้างาน” วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน. สืบคน้

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554, จาก www.chiangmainews.co.th/ page/?p=54257 
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ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2540-2549) จ านวนคนท างานที่เดินทางเข้าไปท างานในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 30.3 ของการจ้างงาน  (Employment) ทั้งหมด 
ขณะที่คนท างานชาวสิงคโปร์มีสัดส่วนในการท างานประมาณร้อยละ 69.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ต้องพึ่งพาคนท างานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก 

19
 

รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการแถลงนโยบายเกี่ยวกับคนท างานต่อรัฐสภาเป็นประจ า
เกือบทุกปี เช่นเดียวกับการแถลงงบประมาณประจ าปี 2550 (Budget Statement 2007) เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการจ้าง
คนท างานใหม่ โดยจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคนท างานไร้ฝีมือ (Unskilled Workers) 
ขณะเดียวกันก็จะลดค่าธรรมเนียมส าหรับคนท างานที่ท างานภายในบ้าน (Foreign Domestic 
Workers) เนื่ องจากชาวสิ งคโปร์ต้องพึ่ งพาคนท างานประ เภทนี้ เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นจึงจะพบได้ว่าในบางปีรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีนโยบายจ ากัดจ านวนการน าเข้าคนท างาน โดยใช้
วิธีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงมากส าหรับคนท างานประเภทที่ต้องการจะลดจ านวนลง ซึ่ง
จะมีผลท าให้ผู้ประกอบการของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่น าเข้าคนท างานเหล่านั้น เพราะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก  โดยใน ปี 2550  มีแรงงานจากประเทศอินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน 
และพม่า ท างานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 120,000 คน โดยท างานในภาคการก่อสร้างและอู่
ต่อเรือ20  
  ในการจัดระบบควบคุมคนท างานจ านวนมากเช่นนี้ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้
วิธีการ 2 ประการหลัก ประกอบด้วย การก าหนดปริมาณสูงสุดที่แต่ละกิจการจะสามารถจ้าง
คนท างานได้ โดยการเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับจ านวนคนงานท้องถิ่นหรือคนท างาน และการ
ควบคุมการจ้างคนท างาน ด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียม (Levy) ส าหรับคนท างานแต่ละราย ซึ่ง
แตกต่างกันไปส าหรับแต่ละกิจการอุตสาหกรรมและประเภทของแรงงานด้วย  เช่น ในกิจการ
ก่อสร้างและการต่อเรือซึ่งมีความต้องการใช้คนท างานประเภทแรงงานไร้ฝีมือในปริมาณที่สูงนัก 
ค่าธรรมเนียมในการของอนุญาตท างานของคนท างานส าหรับกิจการเหล่านี้จะถูกก าหนดไว้สูงมาก 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท าการพัฒนาทักษะฝีมือการท างานของลูกจ้างหรือมีการ
ใช้แรงงานที่มีทักษะมากขึ้นในกิจการของผู้ประกอบการ 

                                                           
19 แนวโน้มตลาดแรงงานไทยในสงิคโปร์ ปี 2550. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554, จาก 

www.positioningmag.com/.../prnews.aspx?i 
20 แหล่งเดิม. 
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   ความมุ่งประสงค์ของรัฐบาลในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเช่นนี้ เป็นไปมิให้
ผู้ประกอบการที่พึ่งพาการจ้างคนท างานได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  (Cost 
Advantage) ต ่ามากจนเกิดความไม่ เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนหรือป้องกันไม่ให้
ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการใช้คนท างานในกิจการมากจนกระทบต่อการจ้างงานคนงานท้องถิ่น  เช่น 
ผู้รับเหมางานบริการท า ความสะอาดถนนหนทางภายในความรับผิดชอบของเมืองต่างๆ ซึ่งใน
กิจการประเภทนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถจ้างคนท างานได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนคนงาน
ทั้งหมด คนท างานเหล่านี้จะได้รับค่าจ้างประมาณ 700-800 เหรียญสิงคโปร์ ในขณะที่ค่าจ้างของ
คนงานท้องถิ่นจะตกประมาณ 900 เหรียญสิงคโปร์หรือมากกว่า แต่เมื่อค่าธรรมเนียมการของ
อนุญาตท างานเพิ่มสูงขึ้น  คนท างานเหล่านี้ก็จะมีค่าจ้างที่แพงมากขึ้นตามไปด้วย  และหาก
ผู้ประกอบการรายใดประสงค์ที่จะจ้างคนท างานเกินกว่าเพดานอนุญาตสูงสุดก็จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย21 
 กฎหมายควบคุมการท างานของคนท างานของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ 
กฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Act) โดยมีสาระส าคัญที่คล้ายคลึงกับกฎหมาย
คนเข้าเมืองของประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย คือ การห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากพลเมืองของ
ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตและคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเข้า
ประเทศจะต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือรับจ้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งนอกจากคนท างานที่เข้ามา
ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว  หากคนท างาน
รายใดประสงค์จะท างานก็จะต้องด าเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนท างานของ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  

 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของคนท างานของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีดังนี้22 

 1) ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 
                      กฎหมายควบคุมการท างานของคนท างานมีสาระส าคัญที่ก าหนดให้คนท างานที่
ประสงค์จะท างานในประเทศ จะต้องได้รับใบอนุญาตท างาน  (Work Permit /Employment Permit) 
                    (1) หน้าที่ของคนท างานเมื่อได้รับอนุญาตให้ท างานแล้ว มีดังนี้ 

                                                           
21 จักราวุธ สระทองอ่อน. (2550). มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุ้มครองแรงงานต่างด้าว: ศึกษา

กรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี. หน้า 41. 
22 แหล่งเดิม. หน้า 42-44. 
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ก. คนท างานต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวทั้งนี้ แต่ละประเทศได้ก าหนดในลักษณะ
เดียวกันว่าคนท างานต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรือสถานที่ท างานในระหว่างระยะเวลาท างาน  เพื่อ
แสดงใบอนุญาตท างาน เมื่อปรากฏมีผู้ตรวจสอบในเวลาใดก็ได้ 

ข. คนท างานต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน เมื่อใบอนุญาตของตนช ารุดหรือสูญ
หาย ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนดเงื่อนไขให้คนท างานที่ได้ท าใบอนุญาตของตนช ารุดใน
สาระส าคัญหรือเกิดการสูญหาย สามารถท าได้โดยการด าเนินการยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตท างาน
ภายใน 14 วัน และสามารถท าใบอนุญาตใหม่ได้โดยต้องช าระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต 

ค. เงื่อนไขและระยะเวลาการท างานคนท างานจะต้องท างานเฉพาะงานตามที่ได้รับ
อนุญาตในอาชีพและสถานที่ท างานตามที่ได้รับอนุญาตและจะได้รับอนุญาตให้ท างานได้คราวละ  
2 ป ีโดยที่ผู้ประกอบการสามารถขอต่ออายุการงานจ้างงานได้ครั้งเดียว 

ง. การคืนใบอนุญาตท างานเมื่อสิ้นสุดการท างาน ในกรณีคนท างานที่ได้รับอนุญาตให้
ท างานนั้นสิ้นสุดการท างานโดยอาจจะเป็นการครบอายุสัญญาจ้างหรือประสงค์จะเลิกท างานเอง 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนดให้คนท างานใบอนุญาตท างานของตนที่ได้รับโดยผ่าน
ผู้ประกอบการให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมภายใน 7 วัน ภายหลังจากยุติการท างานแล้ว  

2) การคุ้มครองคนท างาน 
                     การเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายของคนท างานจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงานของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยจ าแนกประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ
ของการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายดังนี้ 

(1) กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนของคนงาน (Workman’s Compensation Act) ซึ่ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่คนงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแล
ของผู้ประกอบการที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการท างาน 

(2) กฎหมายด้วยการจ้างแรงงาน (Employment Act) ซึ่งก าหนดสิทธิและหน้าที่พื้นฐาน
ของผู้ประกอบการและลูกจ้างในชั่วโมงการท างาน วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
รวมทั้งวันลาต่างๆ ของลูกจ้าง 

(3) กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน (Factories Act) ซึ่งมีข้อก าหนด
เกี่ยวกับเร่ืองอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง และความเป็นอยู่ของบุคคลที่อยู่ภายในโรงงาน 

(4) กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund Act) ซึ่งเป็น
กฎหมายซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมของผู้ประกอบการและลูกจ้างเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุหรือสิ้นสุดการท างานในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไม่กลับเข้ามาอีก 
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3) บทก าหนดโทษคนท างานที่ฝ่าฝืน 
                      เหตุที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับผู้ประกอบการต้องการคนท างานเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแรงดึงดูด
ให้คนท างานให้ความสนใจลักลอบเข้าไปท างานในประเทศดังกล่าว  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
การท างานของคนท างานของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงมีบทก าหนดโทษของคนท างานที่ฝ่า
ฝืนหรือคนท างานที่ท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไว้ในระวางโทษส าหรับฐานความผิด
ดังกล่าวที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าบทก าหนดโทษของไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ท าการฝ่าฝืนด้วยการจ้างคนท างานที่ผิดกฎหมายต่อระหว่างจ าคุก 1 ปี และปรับใน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการจ้าง (Levy) อีก 2-4 ปี นอกจากนี้รัฐบาลยังก าหนดให้เพิ่มความ
เข้มงวดกับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายต่างๆ  ควบคุมการเข้าออกของคนท างานบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง (Construction Sites) รวมทั้งการเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้คนท างานผิดกฎหมายลักลอบเข้า
มาพักอาศัยหรือท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3.2.1.2 การจัดระเบียบการน าเข้าคนท างาน 
                     คนท างานในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรงงานที่มี
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ หรือ  Professional/Skilled Workers กับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ หรือ 
Unskilled Workers23   ปริมาณการจ้างงานคนท างานทั้งสองกลุ่มของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  

      รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศ ควบคุมการจ้างคนท างานที่เข้มงวด โดยก าหนด
ระบบการศึกษาสูงขึ้นและลดการจ้างคนท างานทักษะต่ า ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายลี 
เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ แถลงว่า รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์จะขยาย
ผลประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย และการสาธารณสุข พร้อมปรับรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น    โดยการ
ลดการจ้างคนท างานที่ทักษะต่ าลง ด้วยการท าให้การจ้างงานชาวต่างชาติมีต้นทุนสูงขึ้นด้วยการเก็บ
ภาษีที่สูงขึ้น ส าหรับผู้อาศัยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปี 2554 เป็นชาวต่างชาติกว่า 1 ใน 3 
ขณะที่บริษัทต่างๆมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว 116,000 ต าแหน่ง และในจ านวนนี้ เป็นต่างชาติ

                                                           
23 ชุมพร ปัจจุสานนท ์และคณะ. (2545). กฎหมายเปรียบเทียบการควบคุมการท างานของแรงงานต่าง

ด้าวในประเทศไทยกับนานาประเทศและแนวทางพัฒนาในอนาคต. วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที ่21. 
หน้า 171. 

DPU



 48 

สูงถึง 60,000 คนที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ 2 ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) แล้วที่ประกาศคุมเข้มคนท างาน24 
 สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดระเบียบการน าเข้าคนท างานของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ดังต่อไปนี้25 
 1) การน าเข้าคนท างานของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นเป็นไปตามกฎหมายชื่อ 
Foreing Worker Act ในการดูแลรับผิดชอบและควบคุมคนท างานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานสาธารณรัฐสิงคโปร์ กรณีผู้ประกอบการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ต้องการคนท างานเข้า
ท างานในกิจการของตนจะต้องขอโควต้าการน าเข้าคนท างานจากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ก่อน เมื่อกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐสิงคโปร์อนุมัติแล้ว ผู้ประกอบการจึงท าการติดต่อ
บริษัทจัดหางานในท้องถิ่น เพื่อว่าจ้างให้ด าเนินขั้นตอนการน าเข้าคนท างานกับทางราชการ อัน
ได้แก่ การยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อท า Bond Guarantee ที่กระทรวงแรงงาน ตลอดจนการติดต่อขอ
ใบอนุญาตแรงงาน (Work Permit) ให้แก่คนท างาน 

2) คนท างานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองแล้ว หากประสงค์จะท างานยังต้องขอ
ใบอนุญาตท างานและเอกสารที่เรียกว่า ‚Employment Pass‛ ทั้งนี้ผู้ยื่นขอจะต้องมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่า 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (โดยไม่รวมค่า
ล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน หรือเงินพิเศษอ่ืนที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้)  รวมทั้งยื่น
เอกสารประกอบค าขอ ได้แก่ เอกสาร ‚From 8‛ ที่จะต้องมีรายมือชื่อทั้งของบริษัทผู้ประกอบการ
และส าเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา  เป็นต้น 

3) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้ประกอบการสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ต้องการน าเข้าคนท างาน จะต้องมีกิจการงานก่อสร้างที่ได้มี
การท าสัญญาจ้างกันไว้แล้วระหว่างผู้ที่จ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีมูลค่าของงานที่รับจ้างไม่ต่ ากว่าหนึ่ง
ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

4) คนท างานที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างเข้ามาท างานในประเทศได้ 
คือ คนท างานจากประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ จีน อินเดีย            
ศรีลังกาและไทย 
                                                           

24 สุพัตรา หามนตรี. แดนลอดช่อง คุมเข้มคนท้างาน. ข่าวไทยรัฐออนไลน์ ประจ าวันที่ 22-8-54. สืบค้น
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554,จาก ils.labour.go.th/index.php? 

25 จักราวุธ สระทองอ่อน. เล่มเดิม. 2550. หน้า 45-46. 
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5) สัดส่วนของโควต้าน าเข้าคนท างานเปรียบเทียบกับจ้างคนท้องถิ่นจะมีสัดส่วน
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายการน าเข้าแรงงานของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา  อย่างไรก็ดี  โควต้า
การน าเข้าคนท างานนี้ มีก าหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 
เดือน 

6) ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะต้องช าระค่าธรรมเนียมจ้างงาน (Levy) 
ให้แก่รัฐบาลแทนคนท างานได้น าเข้า ทั้งนี้การก าหนดอัตราธรรมเนียมการจ้างงานในอัตราที่สูง 
เช่นนี้เนื่องมาจากรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ประสงค์ที่จะให้มีการพึ่งพาการใช้คนท างานมาก
เกินไปโดยต้องการให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่น และเน้นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก นอกจากนี้ การน าเข้าคนท างานมากเกินไปยังเป็น
สิ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐสิงคโปร์เคยชินกับการประกอบธุรกิจที่พึ่งพิงคนท างาน
เป็นคนงาน จึงขาดความสนใจต่อการปรับระดับการใช้เทคโนโลยีทางการผลิต  อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ก็มิได้ปฏิเสธการใช้คนท างาน เน่ืองจากภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานทั้ง
ในตลาดแรงงานระดับล่างและระดับบนของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือในสาขาก่อสร้าง 
สาขาบริการในงานแม่บ้าน ซึ่งอาศัยคนท างานเข้ามาท างานในประเทศอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

3.2.2 ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 
      เร่ิมมีเมื่อคนท างานชาวจีนและชาวอินเดียเข้าสู่แหลมมลายู เพื่อเข้าท างานในเหมือง

ดีบุกและสวนยาง การขยายตัวของเหมืองดีบุกและสวนยางมีมากขึ้นในแหลมมลายู ซึ่งท าให้
คนท างานทั้งชาวจีนและชาวอินเดียเพิ่มจ านวนไปด้วย โดยชาวอังกฤษผู้เป็นเจ้าของกิจการเหมือง
ดีบุกและสวนยาง เป็นผู้น าเข้าคนท างานผ่านเอเยนต์หรือคนกลาง ในขณะนั้นไม่มีกฎหมายแรงงาน 
ผู้ประกอบการจะใช้วิธีแต่งตั้งหัวหน้าในหมู่คนท างาน เพื่อเป็นผู้ประสานระหว่างผู้ประกอบการกับ
ลูกจ้าง  
 ภาวะความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เนื่องมาจากการเกิดใหม่ของคนกลุ่มใหม่ดังกล่าวเป็น
สิ่งส าคัญที่ท าให้ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียในปัจจุบันประกอบไปด้วยกลุ่มเชื้อชาติหลัก  3 กลุ่ม  
(Major Racial Groups) ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธ์สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่เรียกว่า ‚ภูมิบุตรา‛ 
(Bumiputra) หมายความว่า บุตรแห่งแผ่นดิน (Sons of the Soil) ซึ่งมีจ านวนประมาณคร่ึงหนึ่งของ
จ านวนประชากรทั้งหมด อีกสองกลุ่มชาติพันธ์หลัก คือ กลุ่มเชื้อชาติอินเดีย และกลุ่มเชื้อชาติจีน ที่
มิใช่ภูมิบุตรา (Non-Bumiputra) ที่ประสบความส าเร็จด้านการค้าหรือธุรกิจ ซึ่งมีพื้นเพดั้งเดิมมาจาก
การเป็นแรงงานรับจ้างอพยพตั้งแต่ยุคอาณานิคม  ความแตกต่างทางเชื้อชาติเช่นนี้ ได้กลายเป็น
ชนวนส าคัญที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติขึ้นภายในประเทศ  กระทั่งเกิดการเป็นการจลาจล
ทางเชื้อชาติ (Racial Riots)  ในปี ค.ศ.1969  และในปี ค.ศ.1971 รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียได้
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ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy, NEP) โดยมีจุดประสงค์ส าคัญในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและด้านเศรษฐกิจแก่ชนกลุ่มภูมิบุตรา  นโยบายดังกล่าว ประสบผลส าเร็จ
เบื้องแรกจากการปฏิรูประบบที่ดินในพื้นที่ชนบทและการเติบโตอย่างรวดเร็วของกระบวน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้ก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวนมหาศาลในเขตเมือง ซึ่งสังเกตได้จากรายได้ต่อหัว
ของประชากรมาเลเซียในระหว่างปี ค.ศ. 1970-1990 ได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 2 เท่า และให้สิทธิพิเศษ
แก่ภูมิบุตราเช่นนี้ ได้ส่งผลให้ชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรงงานที่มีทักษะหรือมีความช านาญทางด้าน
เทคนิค มีจ านวนมากขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นร้อยละ 62 ของประชากรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
และกลายเป็นแรงงานที่ต้องการของบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ แต่อย่างไรก็
ดี มาเลเซียยังประสบปัญหาการกระจายตัวของก าลังแรงงาน ทั้งการกระจายในแง่ภูมิศาสตร์และ
การกระจายตัวระหว่างภาคการประกอบการ (Sectors) ในพื้นที่ชนบทได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญอย่างน้อยสองด้าน คือ การกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินให้แก่ชาวนาไร้ที่ดิน (Landless 
Peasants) เพื่อให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ประการที่สอง คือ การเกิดขึ้นจากการลงทุน
อุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสและดึงดูดให้คนงานในท้องถิ่นเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม  ด้าน
การท างานในโรงงานหรือในเขตส่งเสริมการส่งออกพิเศษ  หรือ Newly Developed Export 
Processing Zone : EPZ ความเปลี่ยนแปลงประการนี้ ได้ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนแรงงานเป็น
อย่างมาก ส าหรับกิจการทางการเกษตรในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
น าเข้าคนท างานจ านวนนับแสนคนจากอินโดนีเซีย  ไทย และฟิลิปปินส์26 
 มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความขาดแคลนแรงงานภายในประเทศโดยเฉพาะงาน
กรรมกร งานในภาคเกษตรกรรม และงานบริการซึ่งเป็นงานที่ชาวสหพันธรัฐมาเลเซียไม่นิยมท าได้  
ท าให้รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียมิอาจปฏิเสธต่อความต้องการคนท างานเพียงแต่รัฐบาลประสงค์ที่
จะจัดระบบควบคุมคนท างาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
การจ้างงานของประชากรภายในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากสหพันธรัฐมาเลเซียมิได้มีข้อตกลง
ระดับทวิภาคี (Bilateral Agreement) ส าหรับการจ้างคนท างานกับไทย  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
บังคลาเทศ แต่อย่างใด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการจัดระบบควบคุมของคนท างานในประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการต่างๆ รองรับเป็นการเฉพาะหน้าเท่านั้น เช่น เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.  2011 จากการเสวนาวิชาการเร่ืองคนท างาน วิกฤติหรือโอกาสของประชาคม
อาเซียน พบว่ามีคนท างานผิดกฎหมายจ านวน 2.1 ล้านคน ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากหากเทียบกับ

                                                           
26 อ านาจ นิลวิไล. (2541). แนวทางการจัดระเบียบน้าเข้าและการจัดระบบควบคุมการท้างานของ

คนท้างานผิดกฎหมายของไทย : ศึกษาจากกรณีของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย. หน้า 134. 

DPU



 51 

แรงงานในประเทศ 10 ล้านคน27  และการออกประกาศนิรโทษกรรม (Extradition) คนท างานที่ท า
ผิดกฎหมาย เพื่อจัดระบบในขณะที่คนท างานส่วนใหญ่มักประสงค์ที่จะท างานในประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย ด้วยการคาดหวังว่าการอยู่ในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
ระยะหนึ่ง จะช่วยให้เขาได้มีโอกาสได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับที่เคย
เกิดขึ้นกับคนท างานในยุคอาณานิคม นอกจากนี้ยังช่วยให้เขาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเช่น  การ
ด าเนินการขออนุญาตเข้าเมืองและการท างานอย่างเป็นทางการของชาวอินโดนีเซีย  ที่จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายต่อรายกว่า 460 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ 70 ดอลลาร์
สหรัฐ ส าหรับการหางานท าผ่านนายหน้า เป็นต้น อีกประการหนึ่งใบอนุญาตท างานของคนท างาน
กับงานบางประเภท จะกลายเป็นข้อจ ากัดส าหรับเขา ส าหรับการเปลี่ยนงานในกรณีที่งานอ่ืนให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
 3.2.2.1 การควบคุมการท างานของคนท างาน 
                   เมื่อท าการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของคนท างานของประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
                   1) กฎหมายข้อจ ากัดการจ้างงาน (Employment Restriction)28  มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

          (1) ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) กฎหมายควบคุมการท างานของคนงานต่างด้าว
ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมีสาระส าคัญที่ก าหนดให้คนท างานที่ประสงค์จะท างานจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตท างาน (Work Permit หรือ Employment Permit) อย่างไรก็ดี ในการประกอบอาชีพ
ของคนท างานที่เขา้เมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายส าหรับบางสาขาอาชีพหรือต าแหน่ง  เช่น งานใน
ต าแหน่งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียมักมิได้จ ากัดระยะเวลาการท างาน โดย
คนท างานกลุ่มนี้จะได้รับอนุญาตท างานในต าแหน่งนั้นได้อย่างไม่มีก าหนดเวลา เพียงแต่จะต้องมี
การทบทวนการอนุญาตเข้าท างานทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้การให้สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปภายใต้
เงื่อนไขในด้านจ านวนเงินลงทุนและคุณสมบัติของคนท างานระดับบริหารจะต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดและมีความเหมาะสมกับวิชาชีพด้วย 
                       (2) หน้าที่ของคนท างานเมื่อได้รับอนุญาตให้ท างานแล้ว มีดังนี ้
                                (ก) คนท างานต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัว หรือ ณ สถานที่ท างานเพื่อแสดง
ใบอนุญาตท างาน เมื่อปรากฏว่ามีผู้ตรวจสอบ 

                                                           
27 คณะการส่ือสารมวลชน มช. จัดเสวนา “คนท้างาน” วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน. สืบคน้

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554, จาก  www.chiangmainews.co.th/ page/?p=54257 
28  อ านาจ นิลวิไล. เล่มเดิม. หน้า 78-79. 
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 (ข) คนท างานต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตท างานเมื่อใบอนุญาตของตน
ช ารุดหรือสูญหาย ในกรณีของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการแจ้งของใบ
รับแทนดังกล่าวไว้ เพียงแต่ก าหนดว่าหากใบอนุญาตจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน 

 (ค) เงื่อนไขการท างานคนท างานจะต้องท างานในเฉพาะอาชีพและสถานที่
ท างานตามที่ได้รับอนุญาต 

 (ง) การคืนใบอนุญาตท างานเมื่อสิ้นสุดการท างาน ในกรณีที่คนท างานได้รับ
ใบอนุญาตให้ท างานนั้นสิ้นสุดการท างานโดยอาจจะเป็นการครบอายุสัญญาจ้าง  หรือประสงค์จะ
เลิกการท างานเอง ในกรณีประเทศมาเลเซีย ได้ก าหนดเงื่อนไข กล่าวคือ คนท างานที่เลิกการท า งาน
ของตนจะต้องน าส่งคืนใบอนุญาตท างานต่อเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 7 วัน                                                    
                         (3) บทก าหนดโทษของคนท างานที่ฝ่าฝืนกฎหมายจ ากัดการท างานของคนท างาน
ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียดังกล่าว มีบทก าหนดโทษคนท างานที่ฝ่าฝืนท างานโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายไว้ คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต หรือทั้งจ า ทั้ง
ปรับ 

2) การคุ้มครองคนท างาน คนท างานที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยจ าแนก
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของการคุ้มครองดังนี้ 

     (1) กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน หรือ Employment Act 1955  ก าหนดสภาพและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างงาน รวมทั้งมาตรฐานขั้นต ่าในการท างาน เช่น วันเวลาท างานปกติ วันหยุด
พักผ่อน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและวันลา 

     (2) พระราชบัญญัติแรงงาน (Akta Pekerjaan) ปี ค.ศ.1955 ปรับปรุงปี ค.ศ.1981 และ 
ค.ศ. 1989  เป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกจ้าง โดยกฎหมาย
แรงงานในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย มีการเลียนแบบมาจากกฎหมายแรงงานของอังกฤษและ
อินเดีย แต่กฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐมาเลเซียไม่ได้ลอกกฎหมายของอังกฤษและอินเดีย มา
ทั้งหมด มีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 3 
แหล่งด้วยกันคือ Common Law  กฎหมายที่มีการเขียนในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย การตัดสินคดี
ความของผู้พิพากษา โดยศาลอุตสาหกรรม (Mahkamah Perusahaan)  และศาลอาญา  (Mahkamah 
Sivil)29 
                                                           

29 นิอับดุลรากิ๊บ บนินิฮัสซัน. กฎหมายแรงงานในประเทศมาเลเซีย. สืบค้นเมือ่ 12 พฤศจิกายน 2554, 
จาก  http://nusantara-studies.blogspot.com/2009/02/blog-post_18.html 
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จากกฎหมายแรงงานประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียที่อยู่ในกฎหมายฉบับมีสาระส าคัญ
คือ30 

1)ค่าจ้าง (Wages) ไม่มีกฎหมาย ก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าในประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย เน่ืองจากรัฐบาลมีความเห็นว่ากลไกทางการตลาด สามารถเป็นตัวก าหนดอัตรา
ค่าจ้าง ตามอุปสงค์และอุปทานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ประกอบการ จะเป็นผู้ก าหนดอัตราค่าจ้างตาม
ภาวะตลาด และการจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายภายใน 7 วัน หลังจากวันก าหนดรับเงินเดือน 
             2) การจ้างแรงงาน รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียอนุญาตให้จ้างคนท างานได้เพียง 4 ภาค
การผลิตเท่านั้น ได้แก่  อุตสาหกรรม (เพื่อการส่งออก) การเกษตรกรรม  ก่อสร้าง และงานบริการ 
เฉพาะ 5 สาขาเท่านั้น ได้แก่  ผู้ช่วยงานบ้าน  พนักงานบริการในปั๊มน้ ามัน  พนักงานบริการใน
โรงแรม  พ่อครัวหรือผู้ช่วยร้านอาหาร  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญงานเฉพาะสาขา เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
               การจ้างแรงงานทุกคร้ัง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกระทรวงแรงงานภายใน 90 
วัน หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 ริงกิต (ประมาณ 20,000 
บาท) 

      สิทธิของแรงงาน ส่วนที่ 12 ของ พ.ร.บ แรงงานได้ให้สิทธิแก่คนงานที่จะมีวันหยุด 
เวลาท างาน ลางานและอ่ืนๆ ส่วนที่  12   นี้ไม่ได้ห้ามให้ผู้ประกอบการและคนงานตั้งเงื่อนไขที่
แตกต่างกันโดยไม่กระทบต่อคนงานหรือขัดแย้งต่อ พ.ร.บ  แรงงาน ในส่วนที่12 นี้ ใช้ส าหรับ
คนงานที่ได้รับการคุ้มครองจาก พ. ร. บ แรงงานเท่านั้น ส่วนผู้ที่ท างานนอกเหนือจากนี้ให้ใช้
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
                     วันหยุด พ.ร.บ แรงงานก าหนดให้ใน 7 วัน คนงานสามารถมีวันหยุดได้ 1 วัน ส่วน
วันหยุดที่สองถือว่าเป็นวันหยุดภายใต้ พ.ร.บ แรงงาน ปี ค.ศ. 1955 มาตรา 59 (1) เวลางาน 
คนงานไม่สามารถท างานได้เกินกว่า 5 ชั่วโมง ติดต่อกัน โดยให้หยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที 
(ส าหรับผู้ท างาน 8 ชั่วโมง เวลาพักไม่น้อยกว่า 45 นาที) 
                     1) เกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 
                     2) เกินกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันโดยมีการขาดช่วง 
                     3) เกินกว่า 48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
 

                                                           
30 แหล่งเดิม. 
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ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเวลาท างานเป็น 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ท างานล่วงเวลา ผู้ประกอบการไม่อนุญาตให้คนงานท างานมากกว่า 64 ชั่วโมงในหนึ่ง

เดือน ค่าจ้างในวันธรรมดาต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าต่อค่าจ้างในวันหยุด จะมีความแตกต่างกัน
วันหยุด (Cuti Umum) พ.ร.บ แรงงานมาตรา 60 (D) ได้ก าหนดให้มีวันหยุด 10วันโดยได้รับเงิน
ค่าจ้างโดยโดย 4 วัน ก าหนดโดย พ.ร.บ และอีกที่เหลือก าหนดโดยผู้ประกอบการ 4วัน 

3) พระราชบัญญัติประกันคนงาน  (Akta Pampasan Pekerja/Workmen’s 
Compensation Act)  เป็นพระราชบัญญัติเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะที่ท างาน ทาง
ลูกจ้างจะต้องท ากรมธรรม์ประกันตัวเอง อันจะได้รับค่าทดแทน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน
กองทุนเงินสะสม (Kumpulan Wang Sempanan/Provident Fund) มีกองทุนคล้ายกองทุน
ประกันสังคมของไทย โดยทางผู้ประกอบการออกเงินสมทบกองทุนดังกล่าว 

4) กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม (Employee Social Security Act 1996) ให้
หลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิตนอกเหนือจากการท างาน 

5) กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนของคนงานหรือ Workmen’s Compensation Act 1992 
ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่คนงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือบุคคลที่อยู่ในการเลี้ยงดูของ
คนงานเสียชีวิต เน่ืองจากอุบัติเหตุในการท างาน 
 3.2.2.2 การจัดระเบียบการน าเข้าคนท างาน 

1) การน าเข้าคนท างาน มีดังนี้31 
(1) ก่อนจ้างคนท างาน ผู้ประกอบการในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องรับสมัคร

คนท างานในท้องถิ่น โดยการประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์  ทั้ งภาษามาเลเซีย และ
ภาษาอังกฤษ หากไม่สามารถรับสมัครคนงานท้องถิ่นได้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ประกาศทาง
หนังสือพิมพ์แล้ว จึงขออนุญาต ต่อกระทรวงมหาดไทยของสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการจ้างคนงาน
จากต่างชาติ 

(2) นอกจากหลักฐานแสดงว่าได้พยายามรับสมัครคนงานท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่
สามารถรับสมัครได้ ผู้ประกอบการยังต้องมีหลักฐาน เอกสารจากกรมการจัดหางานสหพันธรัฐ
มาเลเซีย (Department of Manpower) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ว่า ไม่สามารถจัดหาคนงานตามที่
ผู้ประกอบการต้องการได้ เพื่อขออนุมัติน าเข้าแรงงานต่างชาติ 

                                                           
31 มาตรการทางกฎหมายของมาเลเซีย ด้านแรงงานต่างชาต.ิ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554, จาก 

www.budutani.com/ tomyummalay/08.html 
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(3) กิจการของบริษัทผู้ประกอบการ ต้องเป็นกิจการเพื่อการส่งออก และไม่ได้ซื้อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศ และต้องมีการจ้างคนงานท้องถิ่นด้วย และสัดส่วนการจ้างคนท างาน ต้อง
น้อยกว่าการจ้างแรงงานท้องถิ่น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้น าเข้าคนท างานจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ผู้ประกอบการต้อง
น าหลักฐานที่เป็นรายละเอียดของคนงาน (ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทางของคนงาน ใบผ่านการ
ตรวจโรค รูปถ่ายคนงาน) และต าแหน่งงาน ที่ได้รับอนุญาต ให้น าเข้าคนท างาน ไปติดต่อที่
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุมัติการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทท างาน ให้คนงานที่จะ
น าเข้าไปท างาน และช าระเงินประกันค่าวีซ่า ค่าภาษีแรงงานต่างชาติ รวมทั้งท าประกันเงินค่าชดเชย
ให้กับคนงานด้วย 

(5) การเข้าเมือง โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน 
(Work Permit) หากถูกจับกุม จะต้องได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 4 อย่าง ประกอบ ด้วยส่ง
ค่ายกักกัน เพื่อส่งกลับประเทศภูมิล าเนา  หรือปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

2) สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของคนท างานตามกฎหมาย 
(1) พระราชบัญญัติการจ้างงานแห่งชาติ ค.ศ.1955 ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าแรงงาน

ท้องถิ่นและคนท างาน ไม่ควรได้รับการกีดกันในการท างาน นอกจากนี้ คนท างานสามารถร้องเรียน
ต่อกรมอุตสาหกรรมสัมพันธ์ กรณีที่คนท างาน รู้สึกว่าถูกเลิกจ้าง โดยปราศจากเหตุผลที่สมควร 
หรือถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ 

(2) คนท างานมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่น (แรงงาน
ต่างชาติได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน ค.ศ.1952) 

(3) ผู้ประกอบการต้องท าประกันชีวิตให้กับคนท างาน โดยผู้ประกอบการ ต้องจ่ายค่า
ประกัน 86 ริงกิตต่อคนต่อปี 

(4) สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ คือ กรณีประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิตจากการ
ท างาน หรือทุพพลภาพถาวร คนงานจะได้รับเงินค่าชดเชยประมาณ 18,000 – 23,000 บาทริงกิต 
คนงานที่ทุพพลภาพชั่วคราว จะได้รับเงินค่าชดเชยคร่ึงหนึ่งของค่าจ้างทุกเดือน 

(5) คนท างานที่ประสบอุบัติเหตุ นอกเวลาท างานจนถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร 
จะได้รับเงินค่าชดเชยด้วยเช่นกัน จ านวนประมาณ 20,000 ริงกิต 

(6) กองทุนสะสมส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้าง (Employee Provident Fund – EPF) การส่ง         
เงินกลับภูมิล าเนาของคนท างานจากสหพันธรัฐมาเลเซียเพิ่มขึ้นจาก 4.1 พันล้านริงกิตในปี 2537 
เป็น 6 พันล้านริงกิตในปี 2540 รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย พยายามรักษาให้เงินดังกล่าวอยู่ใน
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ประเทศ  จึงก าหนดให้แรงงานต่างชาติ ฝากเงินค่าแรงบางส่วน ไว้กับกองทุนสะสมส ารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้าง (Employees Provident Fund – EPF) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับแรงงานท้องถิ่นในสหพันธรัฐ
มาเลเซีย และจะช าระคืนให้ เมื่อย้ายกลับประเทศภูมิล าเนาเป็นการถาวร แต่แรงงานต่างชาติ
ประเภทผู้ชว่ยแม่บ้าน (maids) ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน EPF ยกเว้นในกรณี ที่
สมัครใจเอง 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย ยกเลิกข้อบังคับ การส่งเงินเข้า
กองทุนสะสมส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้าง ร้อยละ 11 เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ แต่หากลูกจ้างประสงค์
จะส่งเงินเข้ากองทุนสะสมฯ ก็สามารถกระท าได้ 

3.2.3 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศเคยเป็นอาณานิคมของประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาถึง 

35 ปีก่อนที่จะได้รับเอกราชในปีค.ศ. 1945 ด้วยเหตุนี้ปรากฏการณ์การพัฒนาของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีจึงได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากประเทศญ่ีปุ่น  ทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับประเทศญ่ีปุ่น  แต่กลับประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพอๆกันในช่วงเวลาเพียงสองทศวรรษ  ค.ศ.198032 ในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่ส่งสินค้าออกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 
ของโลก อย่างไรก็ดี ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในการเข้ามามีบทบาทน าทางด้าน
เศรษฐกิจในทั้งสองสังคมนี้ได้ถูกวางรากฐานในช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมภายใต้การปกครองของ
ประเทศญ่ีปุ่น การใช้วิธีการแบบทหารในการปกครองอาณานิคมของประเทศญ่ีปุ่นด้วยการให้
ความส าคัญกับล าดับชั้นสูงต่ าของความสัมพันธ์  ระเบียบวินัยและประสิทธิภาพ (Hierarchy, 
Discipline and Efficiency) นั้นหมายความว่าทั้งสองสังคมนี้ได้รับสืบทอดมรดกระบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาประเทศในช่วงหลังสงคราม33  นอกจากนั้น การปฏิรูปที่ดิน (Land 
Reform) ที่ประเทศญ่ีปุ่นให้การสนับสนุนในประเทศนี้ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐอีกด้วย   
เนื่องจากการแปรสภาพระบบเกษตรกรรมให้กลายเป็นการถือครองที่ดินเพาะปลูกขนาดเล็ก  ได้
น าไปสู่การสลายชนชั้นขุนนางศักดินาซึ่งหลายต่อหลายคร้ังแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางการ
พัฒนาไปสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมในประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย 

                                                           
32เชษฐา พวงหัตถ์. (2552, มิถุนายน – กันยายน). เศรษฐกิจการเมืองทุนนิยม‛แบบขงจื้อ‛ กับการพัฒนา

ของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย:การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ. วารสารร่มพฤกษ์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3, หน้า 
150. 

33 Amsden, A.H. (1985). The state and Taiwan’s economic development. pp. 76-108. in Evans, P., 
Reuschemeyer, D. and Skocpol, T. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.  
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ด าเนินงานในลักษณะ
ครอบครัวและประกอบธุรกิจต่างๆในหลายสาขา (Diversified Family-Run Conglomerates) ที่มีชื่อ
เรียกว่า แชโบล (Chaebol) ได้ครอบง าเศรษฐกิจการเมืองทั้งในแง่ของสถานะในตลาดและ
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีกับระบอบทหาร (Military Regime) ด้วยเหตุนี้ ทุนนิยมของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีจึงมีลักษณะเป็นทุนนิยมแบบแชโบล (Chaebol Capitalism) อย่างแท้จริงโดยที่
อ านาจทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในมือของแชโบล  แชโบล (Chaebol) เป็นการรวมกลุ่มบริษัท
ธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีรูปแบบหนึ่ง ค าในภาษาเกาหลีค านี้หมายถึง ‘กลุ่มธุรกิจ’ และมัก
มีการน าไปใช้ในภาษาอังกฤษในความหมายของ ‘ธุรกิจขนาดใหญ่ มีกลุ่มธุรกิจจ านวนไม่น้อยใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มีลักษณะของการบริหารงานในครอบครัวและได้รับการอุปถัมภ์จาก
รัฐบาล โดยกลุ่มบรรษัทเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่คริสต์
ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา บางบรรษัทได้กลายเป็นที่รู้จักกันดีและกว้างขวางในระดับโลกอย่าง  
Samsung, Hyundai และ LG แชโบลเป็นบรรษัทธุรกิจที่มีอ านาจและอิทธิพลอย่างมากทั้งใน
เศรษฐกิจและการเมือง หลายต่อหลายคร้ังทีเดียวที่ได้จับมือกับรัฐบาลในด้านการวางแผนและด้าน
นวัตกรรม ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องวางมาตรการกระตุ้นให้มีการแข่งขันกันเองระหว่างกลุ่ม
บรรษัทเหล่านี้ในบางด้านเพื่อป้องกันข้อครหาในเร่ืองของการผูกขาด ในปีค.ศ.1988 กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ได้ขยายขอบเขตเข้าไปในปริมณฑลทางการเมืองโดยนายชอง  มอง-จุน ประธานของ
บรรษัทอุตสาหกรรมหนัก Hyundai  ประสบความส าเร็จในการเข้าไปด ารงต าแหน่งในสมัชชา
แห่งชาติ/รัฐสภา (The National Assembly) ผู้น าอีกหลายคนของกลุ่มธุรกิจยังได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นสมาชิกของสมัชชาแห่งชาติโดยผ่านระบบตัวแทนแบบสัดส่วน  ในปีค.ศ.2000 บรรษัท 
Hyundai ยังได้เข้าไปมีบทบาทอยู่เบื้องหลังการร้ือฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีเหนือ
และประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือแชโบลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มีรายได้มาก
ที่สุด 10 อันดับแรกได้แก่ Samsung, Hyundai Motor Company, LG, SK, Hanjin, Hyundai Heavy 
Industries, Lotte, Doosan, Hanhwa และ Kumho Asiana34 

3.2.3.1 การควบคุมการท างานของคนท างาน35 
      เมื่อท าการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของคนท างานของประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เรียกว่า EPS หรือ Employment Permit System for Foreign Workers36 คือ 

                                                           
34 เชษฐา พวงหัตถ์. เล่มเดิม. หน้า 138. 
35 มูลนิธิช่วยเหลือคนท้างานแห่งเกาหลี  (KOILAF). Retrieved November 16, 2011, from 

http://epsthailand.wordpress.com 
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ระบบการจ้างคนท างาน เป็นระบบการจ้างคนท างานไร้ฝีมือของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเร่ิมบังคับใช้
ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2546 โดยใช้ร่วมกับระบบฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Trainee System for 
Foreigners : ITS) จนกระทั่งระบบ ITS ถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ระบบ EPS จึงเป็น
ระบบการจ้างคนท างานไร้ฝีมือเพียงระบบเดียวของสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบัน สาธารณรัฐเกาหลี
อนุญาตการเข้าไปท างานของแรงงานต่างชาติในกลุ่มแรงงานฝีมือระดับสูง 7 สาขาอาชีพ (วีซ่าชนิด 
E-1 ถึง E-7) และกลุ่มคนท างานไร้ฝีมือภายใต้ระบบ EPS โดยอนุมัติวีซ่าชนิด E-9 อนุญาตการเข้า
ไปท างาน 6 สาขา คือ โรงงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และบริการ ซึ่ง
เป็นสาขาอาชีพที่มีความขาดแคลนสูง และคนงานท้องถิ่นไม่นิยมท า เมื่อเร่ิมใช้ระบบ EPS ในปี 
2546 
                    สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้รัฐบาลของ 6 ประเทศ เป็นผู้มีสิทธิส่งคนหางานไปท างาน 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในปี 2547 ได้เพิ่มอีก 4 
ประเทศ คือ อุซเบกิสถาน ปากีสถาน กัมพูชา และจีน และในปี 2548 เพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ                    
บังคลาเทศ เนปาล พม่า ไคกิสถาน และ ติมอร์-เลสเต ปัจจุบันจึงมีประเทศที่มีสิทธิจัดส่งทั้งหมด 15 
ประเทศ  สาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาคัดเลือกและอนุญาตประเทศผู้มีสิทธิจัดส่งจากข้อมูลคนท างาน
ผิดกฎหมาย ความนิยมของผู้ประกอบการ และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญของระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS 
1. การประกาศใช้และที่มา เพื่อเป็นการขจัดปัญหาการขาดแคลนคนท างานในสถาน

ประกอบการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และเพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ใช้
แรงงานต่างชาติ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ก าหนดให้มีกฎหมายเพื่อการจ้างแรงงานต่างชาติขึ้น 
และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา 

2. รัฐบาลเป็นผู้ดูแลและด าเนินการโดยตรง รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เป็นผู้ควบคุมดูแล รับผิดชอบ และด าเนินการระบบจ้างแรงงาน EPS โดยตรง เพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

3. การป้องกันปัญหานายหน้าค้าแรงงาน ระบบการจ้างแรงงาน EPS เป็นการตกลงท า
สัญญาระหว่างประเทศที่ส่งออกแรงงานกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่น าเข้าคนท างาน ภายใต้
บันทึกความเข้าใจฯ (MOU) โดยมุ่งหวังว่าระบบนี้จะช่วยขจัดปัญหาเร่ืองการเอารัดเอาเปรียบของ
บรรดานายหน้าค้าแรงงานทั้งหลายลง 

4. การจ้างงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ 
                                                                                                                                                                      

36 ฝ่ายพิจารณาการไปท้างานตามระบบ EPS ของสาธารณรัฐเกาหลี. EPS คืออะไร 

Retrieved November 16, 2011, from http://epsthailand.wordpress.com 
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เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจึงได้จัดให้มีศูนย์สนับสนุนการจ้างงาน 
(Employment Security Center : ESC) อยู่ทั่วประเทศเพื่อรับผิดชอบดูแล 

5. ห้ามไม่ให้มีการท างานผิดกฎหมายและการพ านักผิดกฎหมาย หากคนท างาน
หลบหนีออกจากสถานประกอบการ คนท างานผู้นั้นจะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและพ านักผิด
กฎหมายทันที ซึ่งจะต้องถูกด าเนินการทางกฎหมายโดยให้ออกนอกประเทศ และเป็นบุคคล
ต้องห้ามเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอีก และหากคนท างานของประเทศใดประเทศหนึ่งหลบหนี
ออกจากสถานประกอบการจ านวนมากและบ่อยคร้ัง รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีอาจระงับการรับ
คนท างานจากประเทศนั้นในอนาคตได้ด้วยเช่นกัน 

6. การลงโทษผู้ประกอบการ การลงโทษผู้ประกอบการที่ท าผิดกฎหมาย หาก
ผู้ประกอบการจ้างคนท างานผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการผู้นั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายแรงงาน 
EPS และกฎหมายการควบคุมดูแลตรวจคนเข้าเมือง 

     ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายแรงงาน
ต่างชาติ  (Foreign Workforce Policy Committee: FWC) ท าหน้าที่ก าหนดจ านวนแรงงานต่างชาติ 
ประเภทงานที่ให้ท า และประเทศผู้จัดส่ง โดยมีหลักการขั้นพื้นฐาน คือ เพื่อป้องกันโอกาสการมีงาน
ท าของแรงงานท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประเภทอาชีพ 3 D ของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และเพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย  

 สาธารณรัฐเกาหลีมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดส่งของไทยที่โปร่งใสรวดเร็ว ส าหรับ
การจัดส่งในระบบท างาน แม้ว่าสาธารณรัฐเกาหลีประกาศว่าจะรวมระบบการจัดส่งแรงงาน EPS 
และระบบฝึกงานเข้าด้วยกัน ในปี 2550 แต่ KFSB ให้ข้อมูลว่า ในปี 2549 ได้รับการจัดสรรโควต้า
จากรัฐบาลให้จ้างคนท างาน จ านวนประมาณ 40,000 คน  

     กล่าวโดยสรุป ปี 2549 สาธารณรัฐเกาหลียังคงมีความต้องการแรงงานต่างชาติอีก
จ านวนมาก และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกแรงงานที่สาธารณรัฐเกาหลีให้ความ
สนใจ 

     3.2.3.2 การจัดระเบียบการน าเข้าคนท างาน  
     ระบบการรับแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีกฎหมายที่ก าหนดเร่ืองการ

เข้าเมืองและการจ้างงานคนคนท างานในเร่ืองทั่วๆไปเกี่ยวกับการเข้าประเทศ การอาศัยและออก
นอกประเทศ ส าหรับคนท างานถูกบังคับภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการอพยพเข้าเมือง 
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ส่วนเร่ืองเกี่ยวกับการจ้างคนท างานในสาขาพิเศษ (ที่มิใช่วิชาชีพแรงงานทั่วไปเป็นต้น) ถูกบังคับ
ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท างาน มีดังนี ้คือ37 

1) ขอบเขตการบังคับใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท างาน  
รัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท างานใช้บังคับแก่ธุรกิจหรือที่ตั้งของธุรกิจที่ก าลังจะจ้าง

หรือจ้างคนท างานที่ถือวีซ่าประเภท H-2 หรือ E-9 (ประโยคหลักในข้อ 2 และ 3(1) ของรัฐบัญญัติ
ดังกล่าวและข้อ 2 แห่งรัฐกฤษฎีกาที่ออกเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามรัฐบัญญัติดังกล่าว 

ระบบการจ้างคนท างานตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท างาน ได้แก่ โปรแกรมการ
อนุญาตท างานส าหรับผู้ถือวีซ่า E-9  โปรแกรมการอนุญาตท างานส าหรับผู้ถือ วีซ่า E-9 ตามที่ระบุ
ภายใต้ รัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท างานเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนบริษัทของสาธารณรัฐเกาหลีที่
ไม่สามารถจัดหาแรงงานในประเทศได้ให้จ้างคนท างานที่มีวีซ่าประเภท E-9 หลังจากได้รับการ
อนุมัติอย่างถูกต้องจากรัฐบาล (ข้อ 8 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท างาน) 

คนท างานจากประเทศที่เข้าร่วมลงนามใน MOU เร่ืองการส่งคนท างานกับสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้านภาษาเกาหลี  ลงทะเบียนการอยู่ในประเทศของ
คนท างาน  การลงนามในสัญญาจ้างงาน  ได้รับวีซ่าเข้าประเทศ  ได้ลงทะเบียนชาวต่างชาติเรียบร้อย
แล้วและได้รับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพส าหรับชาวต่างชาติ  เป็นต้นเพื่อให้สามารถรับจ้าง
งานในสาธารณรัฐเกาหลี 

การมีสิทธิได้รับคัดเลือก เข้าท างานพิเศษส าหรับคนท างาน บริษัทที่ไม่สามารถหา
แรงงานชาวสาธารณรัฐเกาหลีได้ (ที่จ ากัดเฉพาะบริษัทที่ประกอบกิจการก่อสร้างตามขนาดที่
ก าหนดบริษัทที่ให้การบริการอุตสาหกรรมโรงงานการเกษตรกรรมและการประมง) สามารถสมัคร
เพื่อรับการยืนยันจากรัฐบาลให้มีสิทธิจ้างชนชาติ อ่ืนที่เป็นพลเมืองของประเทศอ่ืนและมีวีซ่า H-2 
ภายใต้การอนุญาต (ข้อ 12 แห่งรัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างคนท างาน) 

คนท างานที่มีวีซ่าท างานประเภท H-2 สามารถได้รับจ้างให้ท างานในสาธารณรัฐเกาหลี
โดยต้อง 

(1) ได้รับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพส าหรับคนท างานแล้วเสร็จ 
(2) สมัครหางาน 
(3) ลงทะเบียนเป็นคนท างานที่ต้องการหางาน 
(4) ลงนามในสัญญาจ้างงาน 

                                                           
37 การจ้างคนท้างานตามที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท้างาน. Retrieved November 16, 2011, 

from oneclick.law.go.kr/.../OvCnpRetrieveP.laf? 
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2) รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 
คนท างานที่ผิดกฎหมายสามารถเป็นคนงานได้หรือไม่ และจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุ
ทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่ เช่น กรณีชาวต่างชาติที่มีสัญชาติไทย ก. เข้ามายังสาธารณรัฐเกาหลีใน
ฐานะผู้รับการฝึกฝนด้านอุตสาหกรรมและได้ลงนามสัญญาจ้างงานกับบริษัท X โดยไม่มีคุณสมบัติ
ในการเข้าประเทศเพื่อท างานที่ได้รับจ้างดังกล่าว  ก. ได้ท างานต่อไปในฐานะเป็นคนงานในโรงงาน
ของบริษัท X วันหน่ึง  ก. ได้รับบาดเจ็บโดยไตแตกเน่ืองจากโต๊ะช่างหล่นมาทับในขณะที่ท างานใน
ที่ท างานบริษัท X ถือเป็นสถานที่ท างาน 

ประการแรก คนท างานที่ผิดกฎหมายสามารถเป็นคนงานได้หรือไม่  นาย ก. เป็น
คนท างานที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการจ้างงานสัญญาจ้างงานที่  ก. ท ากับบริษัท X เป็น
การละเมิดข้อ 18 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการอพยพเข้าเมืองที่ก าหนดข้อจ ากัดการจ้างงาน
ในกรณีดังกล่าวสัญญาจ้างงานระหว่าง ก. และบริษัท X โมฆะ 

ค าถามต่อไปคือไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ ในกรณีนี้ข้อก าหนดในส่วนข้อจ ากัดการจ้าง
งานในข้อ 18 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการอพยพเข้าเมืองมีขึ้นเพื่อห้ามมิให้มีการด าเนินการ
จ้างคนท างานที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับการจ้างงานเท่านั้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ ากัดสิทธิทาง
กฎหมายของแรงงานเป็นต้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนท างานที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับการจ้าง
งานหรือความสัมพันธ์ทางการจ้างงานที่ได้มีขึ้นแล้ว  ดังนั้นสัญญาจ้างงานที่ได้มีการลงนามโดย
ละเมิดข้อจ ากัดในด้านการจ้างงานจะไม่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ  อย่างไรก็ตาม
หากยังไม่เกิดความสัมพันธ์ทางการจ้างงานขึ้น   ความสัมพันธ์ทางการจ้างงานกับ  ก. ผู้ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติได้รับการจ้างงานจะถูกระงับไปและบริษัท X สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างงานกับ ก. ณ 
เวลาใดๆ  ก็ได้เนื่องจาก  ก. ไม่มีคุณสมบัติได้รับการจ้างงาน 

นาย ก. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้านการรักษาภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันค่า
สินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมหรือไม่  แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติได้รับการจ้างงาน ณ 
เวลาที่ได้รับบาดเจ็บ  ในข้อนี้แม้ว่า ก. จะไม่มีคุณสมบัติได้รับการจ้างงาน  ณ  เวลาที่ได้รับบาดเจ็บ
สัญญาจ้างงานก็ไม่ถือว่าโมฆะหรือไม่มีผลบังคับโดยอัตโนมัติ   ก. ผู้ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการ
ท างานให้แก่บริษัท X ณ  เวลาที่ได้รับบาดเจ็บยังถือเป็นคนงานภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรฐาน
แรงงาน ดังนั้น ก. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้านการรักษาภายใต้รัฐบัญญัติ  ว่าด้วยการประกันค่า
สินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม38 

                                                           
38 ค้าตัดสินศาลสูงสุด วันที่ 15 กันยายน 2538 94NU12067 ในการจา้งคนท้างานตามที่ระบุไว้ในรัฐ

บัญญัติว่าด้วยการจ้างคนท้างาน. Retrieved November 16, 2011, from 
oneclick.law.go.kr/.../OvCnpRetrieveP.laf? 
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 3) ข้อควรปฏิบัติที่ต้องท าก่อนถูกก าหนดสถานประกอบการหลังจากเข้ามาใน
สาธารณรัฐเกาหลี มีดังนี้39 

          (1) การตรวจสุขภาพ  คนท างานต้องได้รับการตรวจสุขภาพระหว่างระยะเวลาการ
อบรมการจ้ า งตามระ เบี ยบการของพระราชบัญญัติความปลอดภัยและพลานามั ยใน
อุตสาหกรรม  กรณีตรวจไม่ผ่านจะได้รับการตรวจละเอียดพิเศษอีกหนึ่งคร้ัง  ถ้าผลตรวจยังคงไม่
ผ่านอีกครั้งต้องเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาของตนและสามารถเดินทางเข้ามาสาธารณรัฐเกาหลี
อีกครั้งได้ แต่ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ 

                        (2) การท าประกัน คนท างานต้องท าประกันการบาดเจ็บและประกันการเดินทางกลับ
ส าหรับประกันการบาดเจ็บต้องท าภายใน  15 วันและส าหรับประกันการเดินทางกลับ ต้องท า
ภายใน 80 วันหลังจากวันที่เร่ิมระยะเวลาสัญญาจ้าง (การท าประกันที่องค์กรการอบรมการจ้างงาน 
ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการอบรม) 
                              (1.1) ประกันการบาดเจ็บ  ต้องช าระค่าประกันระหว่างระยะเวลาได้รับการ
อบรม ประกันนี้เป็นประกันเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อไดัรับบาดเจ็บโรคภัยไข้เจ็บ หรือเสียชีวิต 
เป็นต้น  นอกจากความเสียหายทุกๆอย่างเน่ืองจากการท างานในสถานที่ท างาน 
                              (1.2) ประกันการเดินทางกลับ ต้องฝากค่าประกันในบัญชีของตัวเองที่เปิดใน
องค์กรการอบรมการจ้างงานภายใน 80 วันหลังจากเข้ามาในสาธารณรัฐเกาหลี การประกันนี้เป็น
การเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่างๆ เมื่อคนท างานผู้นั้นต้องเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาของ
ตน 
                   4) ข้อควรปฏิบัติที่ต้องท าระยะเวลาการท างานหลังจากส่งไปสถานประกอบการ 
                        (1) คนท างานที่ส่งไปสถานประกอบการต้องลงทะเบียนคนต่างชาติภายใน 90 วัน
หลังจากเข้ามาในสาธารณรัฐเกาหลีที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอ านาจตามกฎหมายด้าน
สถานที่อยู่อาศัย  
                        (2) การจ ากัดการเปลี่ยนสถานประกอบการ  คนท างานต้องเร่ิมท างานในสถาน
ประกอบการที่ท าสัญญาจ้างก่อนเข้ามาในเกาหลีและไม่สามารถหลบหนีจากสถานประกอบการที่

                                                           
39 ฝ่ายพิจารณาการไปท างานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี. ข้อควรปฏบิัติทีต่้องท้าก่อนถูกก้าหนด

สถานประกอบการหลังจากเข้ามาในเกาหลี. Retrieved November 16, 2011, from 
http://epsthailand.wordpress.com 
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เร่ิมงานและท างานกับสถานประกอบการอ่ืนปราศจากเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสม  อย่างไรก็ตามใน
กรณีที่เหตุผลที่ข้อผูกพันของคู่สัญญาต่อไม่ได้เกิดขึ้นนั้นกรณีนี้สามารถเปลี่ยนงานได้ 

          (3) การต่อสัญญาใหม่และการต่อระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศ  ระหว่าง
ระยะเวลาการจ้างงานคนท างานต่ออายุสัญญาจ้างใหม่แต่ละปี  ในกรณีต่ออายุสัญญาจ้างใบอนุญาต
ส าหรับระยะเวลาที่อยู่ได้รับจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านสถานประกอบการ ระยะเวลาการ
ท างานในสาธารณรัฐเกาหลีสูงสุด 5 ปี ไม่อนุญาตให้น าครอบครัวติดตามมา และไม่อนุญาตให้ออก
นอกประเทศและไม่ให้ครอบครัวมาในระหว่างระยะเวลาท างานคนท างานต้องออกจากประเทศ
หลังจากครบก าหนดระยะเวลาว่าจ้างสูงสุด 5 ปี  
                        ในกรณีที่คนท างานกลับประเทศภูมิล าเนาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการท างาน
คนท างานผู้นั้นสามารถเข้ามาอีกหนึ่งคร้ังได้ตามขั้นตอนระบบอนุญาตการจ้างงานหลังจากนั้น  1 ปี 
ขึ้นไป 
          (4) การประกันเพื่อรับรองการจ่ายค่าแรง (ผู้ประกอบการเป็นผู้ท า)  ส าหรับสถาน
ประกอบการที่ไม่ท าตามพระราชบัญญัติรับรองสิทธิเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับค่าจ้างและสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างประจ าน้อยกว่า 300 คน  ไม่จ่ายค่าจ้างคนท างานสามารถยื่นเอกสารค่าประกันที่สถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD) หลังจากที่บริษัทประกันท าการตรวจสอบและยืนยันว่า
ผู้ประกอบการค้างค่าจ้างจริงหรือไม่นั้นจากนั้นจะโอน เงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อของผู้ใช้
คนท างานโดยตรง   
 
3.3  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการจ้างงานคนท างานผิดกฎหมายเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมายตามกฎหมายไทย 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยสะท้อนได้จาก
ข้อก าหนดของกฎหมายด้านแรงงาน    ดังจะเห็นได้ตั้งแต่ มีการออกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2518  มีพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มีพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 
นอกจากนี้เพื่อตอกย้ าการคุ้มครอง ยังไม่มีการก าหนดการคุ้มครองรวมไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย อีกด้วย 
      3.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ในส่วนที่เกี่ยวกับคนท างานนั้น มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดๆ  แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2550) มาตรา 4 บัญญัติถึง
ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่ความในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
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ชาวไทย ซึ่งเร่ิมตั้งแต่ มาตรา 26 ถึงมาตรา 69 นั้น ในส่วนนี้ สิทธิและเสรีภาพต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้  ได้บัญญัติเฉพาะถึงชนชาวไทยเท่านั้นหรือไม่ 

 ในประเด็นนี้มีข้อที่ควรได้รับการพิจารณาคือ  
1) หากค าว่า บุคคลที่ได้บัญญัติไว้ในแต่ละมาตราต่างๆในหมวด 3 นี้ รวมความไปถึง 

คนไทยและคนท างาน ในส่วนน้ีมีมาตราที่สนับสนุนคือ 
           (1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง40  บุคคลในมาตรานี้ หากไม่รวมเอาคนท างานไว้ด้วย ก็ย่อมหมายความว่า บุคคลต่าง
ด้าว ไม่ได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ซึ่งขัดกันอยู่
มากกับกฎหมายสากล ดังนั้น บุคคลในมาตรานี้ ก็ต้องรวมกันไประหว่างคนไทยและคนท างาน 

           (2) ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน41 ในมาตรานี้ ได้แบ่งแยกออกชัดเจนระหว่าง ค าว่า ประชาชน
ชาวไทย และค าว่าบุคคล  

       บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้42 ในมาตรานี้ หากไม่รวมเอาคนท างานไว้ด้วย ก็ย่อมหมายความว่า 
บุคคลต่างด้าว ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และอาจสามารถลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมได้  ซึ่งขัดกันอยู่มากกับกฎหมายสากล ดังนั้น บุคคลใน
มาตรานี้ ก็ต้องรวมกันไประหว่างคนไทยและคนท างาน 

      ดังนั้น ค าว่า บุคคลก็น่าจะสามารถครอบคลุมไปถึงทั้ง คนไทยและคนท างานด้วย ซึ่ง
ความในมาตรา 30 43 ก็สนับสนุนความที่ว่า บุคคล ให้ได้รวมไปถึงคนไทยและคนต่างด้วย เพราะได้
บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ จะ
                                                           

40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั (พุทธศักราช 2550), มาตรา 4  
41 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั (พุทธศักราช 2550), มาตรา 5 
42 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั (พุทธศักราช 2550), มาตรา 32 
43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (พุทธศักราช 2550) มาตรา 30  บุคคลย่อมเสมอกัน

ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้  มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
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กระท ามิได้ จากบทบัญญัติในมาตรานี้ คนท างาน หรือคนไทย ต่างก็เป็นบุคคลตามกฎหมายเช่นกัน 
จึงควรได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ไม่น่าจะแบ่งแยกออกเป็นคนไทยหรือคนท างาน 

  2) หากค าว่า บุคคลที่ได้บัญญัติไว้ในแต่ละมาตราต่างๆในหมวด 3 นี้ ระบุเฉพาะถึงชน
ชาวไทยเท่านั้น ในส่วนน้ีมี มาตราที่สนับสนุนคือ 

บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ44  ซึ่งความในมาตรานี้ คนท างานไม่
น่าที่จะได้รับสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

จากความหมายของ ค าว่าบุคคล ที่หมายถึงเพียงเฉพาะชนชาวไทย ในบางมาตรา และ
ความหมายของ ค าว่าบุคคล ที่หมายถึงชนชาวไทยและคนท างานด้วย ในบางมาตรา ที่มีความ
ขัดแย้งกันนั่น ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งเร่ิม
ตั้งแต่ มาตรา 26 ถึงมาตรา 62  นั้น ค าว่า บุคคล ในหมวด 3 นี้ บางมาตรา ค าว่า บุคคลรวมความไป
ถึงคนไทย และคนท างาน ในขณะที่บางมาตรา ค าว่า บุคคล จะระบุเพียงบุคคลคนไทยเท่านั้น 
จะต้องพิจารณาจากความในมาตรานั้นๆเป็นหลัก 

ซึ่งหากบุคคลในบางมาตรา รวมความไปถึงคนท างาน คนท างานก็ย่อมได้รับความ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นๆด้วย โดยเฉพาะคนท างานที่ได้สิทธิท างาน ตามกฎหมาย เช่น  ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน ตาม มาตรา 44 45 ซึ่งได้
บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพในการท างานรวมทั้ง
หลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ การให้หลักประกันการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน ในความหมายของ
มาตรานี้นั้น ได้มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 ซึ่งตาม มาตรา 33 ได้
บัญญัติก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็น
ผู้ประกันตน ดังนั้น คนท างานที่ได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมาย ซึ่งต้องนับว่าเป็นลูกจ้าง ก็
ต้องท าประกันตนด้วย และเมื่อเป็นคนท างานเป็นผู้ประกันตนแล้ว ก็ย่อมจะได้รับสิทธิตามที่
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 3.3.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่ก ากับและก าหนดมาตรฐาน 
                                                           

44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั (พุทธศักราช 2550) มาตรา 62 
45 มาตรา 44  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างานรวมทั้ง

หลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ขั้นต่ าเกี่ยวกับแรงงานและการด าเนินการต่างๆ ในด้านแรงงานตั้งแต่มาตรฐานจ านวนชั่วโมงท างาน 
ช่วงเวลาหยุดพัก ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ช่วงระยะเวลาว่าจ้างให้ท างาน วันหยุด ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ
จ้างงานเด็กและสตรี การตรวจสอบแรงงาน การตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท างาน การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้อง-เรียน ค่าชดเชยในการให้ออกจากงาน 
โทษที่บัญญัติตามกฎหมาย ฯลฯ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับลูกจ้างทุกประเภท  ยกเว้น
ลูกจ้างพนักงานขององค์การบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจบัญญัติขึ้น เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมให้ความคุ้มครอง
การใช้แรงงาน มีการห้ามผู้ประกอบการเรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือความเสียหายใน
การท างาน  มีการก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือ
ค าสั่งของผู้ประกอบการ มีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ก าหนดให้
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานมีการห้ามมิให้ผู้ประกอบการเลิก
จ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีสิทธิลาเพื่อศึกษาอบรม การให้
ผู้ประกอบการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของลูกจ้างในกรณีที่ผู้ประกอบการหยุดประกอบ
กิจการ การก าหนดเงื่อนไขในการน าหนี้บางประเภทมาหักจากค่าตอบแทน การท างานของลูกจ้าง 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะห์ลูกจ้างหรือบุคคลซึ่งลูกจ้างระบุให้ได้รับประโยชน์หรือในกรณีที่
มิได้ระบุ ให้ทายาทได้รับประโยชน์จากกองทุนเพื่อสงเคราะห์ลูกจ้างของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย มี
การก าหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอ านาจออกค าสั่งให้ ผู้ประกอบการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่มีการย้ายสถานประกอบ
กิจการทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองลูกจ้างมีประสิทธิภาพและให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองมากขึ้น 

สรุปสาระส าคัญของ ของพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มีดังนี้  
      1. การจ้างสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิ

ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา 17 ) 
       2. เวลาท างาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานอันตรายตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และ42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (มาตรา 23)   
                    3. เวลาพัก ในวันที่มีการท างาน ให้ผู้ประกอบการจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่
น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ภายใน 5 ชั่วโมงแรกของการท างาน โดย ผู้ประกอบการและลูกจ้างอาจจะ
ตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าคร้ังละ 1 ชั่วโมงก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าคร้ังละ 20 นาทีและ
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง  กรณีงานในหน้าที่มีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป 
หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได้ ผู้ประกอบการจะไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้างก็ได้ แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้าง (มาตรา 27) 
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4. วันหยุด วันหยุดประจ าสัปดาห์ ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกัน
ไม่เกิน 6 วัน ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (ยกเว้นลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง 
หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ) กรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่แน่นอน ให้ผู้ประกอบการ
ประกาศวันหยุด ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันและแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานตรวจ
แรงงานทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศก าหนด  (มาตรา28)       

5. การท างานในวันหยุดในกรณีที่งานมีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ  เสียหาย
แก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน ผู้ประกอบการอาจให้ลูกจ้าง ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด
เท่าที่จ าเป็นก็ได้   (มาตรา 25)  และการท างานล่วงเวลา ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลา
ท างานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง ผู้ประกอบการต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที 
ก่อนที่ลูกจ้างเร่ิม ท างานล่วงเวลา (ยกเว้นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป 
โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน) (มาตรา 24)   

6. ค่าจ้าง เป็นเงินที่ผู้ประกอบการและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ท างานตาม สัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติ เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือ
ระยะเวลาอ่ืน หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลา ท างานปกติของวันท างาน
และรวมถึงเงินที่ผู้ประกอบการจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด และวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างานแต่มีสิทธิ์
ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(มาตรา 5)   

7. ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด   
   1) ท างานล่วงเวลา ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าคร่ึงของ

อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตาม จ านวนชั่วโมงที่ท าหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าคร่ึงของอัตรา
ค่าจ้างต่อหน่วย ในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน 
(มาตรา61) 

   2) ท างานในวันหยุด ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันท างานตามชั่วโมงที่ท างานในวันหยุด 
หรือตามจ านวนผลงานที่ท าได้ ส าหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
ส าหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันท างาน
ตามชั่วโมงที่ท างานในวันหยุดหรือตามจ านวนผลงาน  ที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย (มาตรา62) 
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    3) ท างานล่วงเวลาในวันหยุด ผู้ประกอบการต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง  ในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท าหรือตาม
จ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย (มาตรา 63) 
 8. ค่าจ้างวันหยุด และวันลา  
                        1) ให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานส าหรับวันหยุด 
(มาตรา 56 ) 

 (ก) วันหยุดประจ าสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือ
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 (ข) วันหยุดตามประเพณี  ( มาตรา 29)  ต้องมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปี
ละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ถ้าวันหยุด ตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
ให้หยุดชดเชยในวันท างานถัดไป   

 (ค) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (มาตรา30) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มี
สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันท างาน ผู้ประกอบการและลูกจ้างจะตกลงกัน
ล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้   
                         2) การลาป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วย และให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างใน
วันลาป่วยตามที่ป่วยจริง แต่ปีหน่ึงต้องไม่เกินสามสิบวันท างาน(มาตรา 32)   
                         3) การลาคลอด  ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์
หนึ่งไม่เกิน 90 วัน (มาตรา 41) โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้ผู้ประกอบการ
จ่ายค่าจ้าง แก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 
(มาตรา 59)  
                        4) การลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน (มาตรา34)  โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันลา 

 9. การจ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายเป็นเงินบาท (มาตรา 54) ให้จ่าย ณ.สถานที่ท างาน (มาตรา 55) 
ห้ามมิให้ผู้ประกอบการหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
(มาตรา 76 ) เว้นแต่เป็นการหักเพื่อช าระภาษีเงินได้   ค่าบ ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของ
สหภาพแรงงาน  ช าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง   เงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการ 
ซึ่งลูกจ้างได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
และเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม การหักดังกล่าวในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกิน
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ร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลาการ
จ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

 10. สวัสดิการ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้ผู้ประกอบการจัด
ให้มี คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยห้า
คน (มาตรา 96) เพื่อร่วมหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ผู้ประกอบการในการจัดสวัสดิการ
ส าหรับลูกจ้าง และตรวจตรา ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิการที่ผู้ประกอบการจัดให้แก่ลูกจ้าง   

 11. การเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากผู้ประกอบการเลิกจ้างโดยลูกจ้าง 
(มาตรา 118) ไม่มีความผิด  ดังนี้ 1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 
ปีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน  3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่
ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน
ครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ป ีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน  ลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน  

    ในกรณีที่ผู้ประกอบการจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน  กระบวนการ
ผลิตการจ าหน่าย หรือการบริการอันเนื่องมาจากการน าเคร่ืองจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักร
หรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวนลูกจ้างลง ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติดังน้ี (มาตรา 121) 

    1)  แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง  และรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้าง ให้
ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง  

    2) ถ้าไม่แจ้งแก่ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาหก
สิบวัน ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานหกสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่ง  ได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  

    ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติดังต่อไปนี้ (มาตรา 122) 
    1)  ลูกจ้างท างานติดต่อกันครบหกปีขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษ

เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวัน
ต่อการท างานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการท างาน ครบ
หนึ่งปีส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ เป็นหน่วย  

    2) ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย หกสิบวัน  หรือไม่
เกินค่าจ้างของการท างานสามร้อยหกสิบวันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย แต่รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน  
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 3)  เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ  เศษของระยะเวลาท างานที่มากกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการท างานครบหนึ่งปี  

12. ข้อยกเว้นที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใน
กรณีใดกรณีหน่ึง ดังนี้  (มาตรา 119 ) 

1)  ลูกจ้างลาออกเอง 
2)  ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ประกอบการ  
3)  จงใจท าให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย  
4)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
5)  ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ  หรือค าสั่งของผู้ประกอบการอัน

ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และผู้ประกอบการได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งหนังสือเตือน
นั้นต้องมีผลบังคับไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบหนังสือเตือน เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง 
ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องตักเตือน  

6)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดย
ไม่มีเหตุอันสมควร  

7) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
8)  กรณีการจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และผู้ประกอบการเลิกจ้าง ตาม

ก าหนดระยะเวลานั้น ได้แก่งานดังนี้ ( มาตรา 118 ววรค 7 และ วรรค 8 ) 
     ก. การจ้างงานในโครงการ  เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของ

ผู้ประกอบการซึ่งต้องมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน 
     ข. งานอันมีลักษณะเป็นคร้ังคราว ที่มีก าหนดงานสิ้นสุดหรือความส าเร็จของงาน 
     ค. งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซึ่งจะต้องแล้ว

เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ป ีโดยผู้ประกอบการได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเร่ิมจ้าง 
13. การใช้แรงงานหญิง ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียม

กัน (มาตรา 15) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการ
ล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง (มาตรา 16) ห้ามผู้ประกอบการให้
ลูกจ้างหญิงท างานได้แก่ งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือ
ปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ  ร่างกายของ ลูกจ้างหญิงนั้น  
งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟ และงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 38) 
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             ห้ามผู้ประกอบการให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22.00 น. -              
06.00น. ท างานล่วงเวลา ท างานในวันหยุด (มาตรา 39/1) หรือท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
งานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับ
ยานพาหนะ  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม  งานที่ท าในเรือ
และงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง(มาตรา39) 

             ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราว
ก่อนหรือหลังคลอดได้ กรณีที่มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง มาแสดงว่าไม่อาจท างานใน
หน้าที่เดิมต่อไปได้ (มาตรา 42) และห้ามมิให้ผู้ประกอบการเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมี
ครรภ์ (มาตรา 43)   

 14. การร้องทุกข์ของลูกจ้าง  ลูกจ้างเรียกร้องสิทธิของตนอันเนื่องมาจากการ                  
ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน ของผู้ประกอบการได้โดย ลูกจ้างน าคดีไปฟ้องศาลแรงงาน หรือ ลูกจ้างยื่น
ค าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา123) 

15. บทก าหนดโทษ กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา 
ผู้ประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ขั้นต่ าปรับไม่เกิน 5,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 144 – 159) 

3.3.3 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
การประกันสังคมเป็นหลักประกันความมั่นคงที่ให้แก่ผู้ประกันตนและญาติเมื่อเกิดเหตุ

อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เช่น การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การแก่ชรา หรือการตาย และการให้
หลักประกันเมื่อเกิดเหตุรุนแรงที่ไม่คาดฝันอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการท างาน เช่น การ
เกิดอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ รวมทั้งการให้หลักประกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของผู้ประกันตนและครอบครัว  เช่น การตกงาน  การพ้นวัยท างาน 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 เป็นพระราชบัญญัติเก่า ไม่เหมาะต่อสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้าไปมาก พระราชบัญญัตินี้จึงได้สร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง
และบุคคลอ่ืน โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอ่ืนซึ่ง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร 
กรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพ และส าหรับกรณีว่างงานซึ่งให้หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง  
  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537  และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดให้จัดตั้ง กองทุนขึ้น 2 กองทุน คือ  
  1) กองทุนประกันสังคม (Social Security Funds)  เป็นกองทุนเพื่อสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงในการด ารงชีวิตให้แก่ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและ
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เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้ รายได้ลดลง หรือ
รายจ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่เป็นภาระให้ผู้อ่ืนและสังคม โดยได้รับเงินทุนสมทบเข้ากองทุนจากรัฐบาล 
ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง เป็นการให้บริการแก่ลูกจ้างและบุคคลอ่ืนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม จ านวนผู้ใช้บริการของผู้ประกันตน จ านวนสถานพยาบาล โครงการ
ประกันสังคม ประเภทการลงทุนของเงินกองทุนประกันสังคม เป็นต้น  โดยครอบคลุมสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ที่มีรายได้ประจ า ในด้านการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ตายและว่างงาน ดังนี ้
  2) กองทุนเงินทดแทน (Compensation Funds) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ทุนให้มีการจ่ายเงินแก่ลูกจ้างแทนผู้ประกอบการเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายจากการท างาน หรือป้องกันผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ 
และเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการท างาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากท างาน ประเภทกิจการที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่ องจากการ
ท างาน 

   สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีดังนี้ 
(1) ค านิยาม ค าว่า  ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ  ค่าจ้าง  วันท างาน ผู้ประกันตน การคลอด

บุตรทุพพลภาพ ว่างงาน (มาตรา  5)  
(2)  ผู้ประกันตน  
ได้บัญญัติไว้ใน ลักษณะ 2 การประกันสังคม หมวด 1 การเป็นผู้ประกันตน ซึ่งตาม 

มาตรา 33 ได้บัญญัติให้  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
เป็นผู้ประกันตน ความตามมาตรานี้ ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  
รก.2537/63ก/5/30 ธันวาคม 2537 ให้ตัด ข้อจ ากัดเร่ืองจ านวนลูกจ้างของผู้ประกอบการแต่ละราย
ออก ท าให้ได้ความหมายว่า ผู้ประกอบการแม้จะมีลูกจ้างเพียง 1 รายก็ต้องจัดให้ลูกจ้างท า
ประกันสังคม 

ผู้ประกอบกิจการที่มอบหมายผู้อ่ืนรับช่วงเหมาค่าแรง ไปควบคุมดูแลการท างานและ
รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอด หากการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ประกอบกิจการกรณีเช่นว่าผู้ประกอบกิจการยังอยู่ใน
ฐานะผู้ประกอบการ แต่หากผู้รับช่วงเหมาค่าแรงเป็นผู้ยื่นแบบรายการประกันสังคม ในฐานะ
ผู้ประกอบการ ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ 
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ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเท่าที่
ผู้รับเหมาค่าแรงได้น าส่งส านักงาน (มาตรา 35) 

ความเป็นผู้ประกันสิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตน (1) ตาย (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ใน
กรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 
(มาตรา 38) 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนและ
ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง ภายใน 6 เดือน ผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ก็
ให้ด าเนินการตามระเบียบ (มาตรา 39) 

(3)  การจ่ายเงินสมทบ 
จ านวนเงินสมทบ  ให้จากค่าจ้างทั้งเดือนเป็นเกณฑ์ (มาตรา 6) โดยให้รัฐบาล 

ผู้ประกอบการ และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร กรณี
สงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน
อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้   อัตราการน าส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก าหนดให้
ผู้ประกันตนต้องน าส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 จากค่าจ้างรายเดือน ซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานใน
การค านวณเงินสมทบ ของผู้ประกันตน ก าหนดเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่
เกินเดือนละ 15,000 บาท  ทั้งนี้ เมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นคนท างานได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยผู้ประกันตนจะถูกผู้ประกอบการหักในอัตราร้อยละ 5 
และผู้ประกอบการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5  โดยแบ่งเป็น 3 กรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย 
หรือคลอดบุตรอัตราร้อยละ 1.5    สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ในอัตราร้อยละ  3  และกรณีว่างงาน
ในอัตราร้อยละ 0.5 ส่วนรัฐบาล   ร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2.75  โดยกรณีเจ็บป่วยทุพพล
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ภาพ ตาย หรือคลอดบุตรอัตราร้อยละ 1.5    สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ในอัตราร้อยละ  146  และ
กรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 0.2547 

การจ่ายเงินสมทบ ทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ ผู้ประกอบการหักค่าจ้างของ
ผู้ประกันตนตามจ านวนที่ต้องน าส่งเป็นเงินสมทบ และเงินสมทบในส่วนของผู้ประกอบการ ส่ง
ให้แก่ส านักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ (มาตรา 47) 

(4) สิทธิประโยชน์ 
ผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน (มาตรา 54 ) จะได้รับความ

คุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ 
กรณีแรกประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนอัน

มิใช่เนื่องจากการท างานต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน (มาตรา 62)  การรับบริการทางการแพทย์ 
ได้แก่ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  ค่าบ าบัดทางการแพทย์  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  ค่ายา
และค่าเวชภัณฑ์  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และ ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น (มาตรา 63)  
และ ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างานให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา  57 (มาตรา 64) 

กรณีที่สองคลอดบุตร  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
ส าหรับตนเองหรือภริยา ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือน ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับส าหรับ
การคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ัง (มาตรา 65)  และประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร (มาตรา 
66)  ได้แก่ ค่าตรวจและรับฝากครรภ์  ค่าบ าบัดทางการแพทย์  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์  ค่าท าคลอด  
ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่า
รถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น 

กรณีทุพลภาพ  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่
เนื่องจากการท างาน ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน

                                                           
46 กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  2545 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  (ฉบับกฤษฎีกา)  เล่ม  119  ตอนที่  125 ก  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2545 
47 กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี

ว่างงาน   พ.ศ.   2546  ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา   (ฉบับกฤษฎีกา )   เล่ม   120   ตอนที่  129   ก   ลง
วันที่  31  ธันวาคม 2546 
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สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน (มาตรา 69)  และประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (มาตรา 
70)  ได้แก่  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  ค่าบ าบัดทางการแพทย์  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ากินอยู่และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ  ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ และค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างานให้มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต (มาตรา 71) แต่
อาจมีการสั่งให้ลดลงได้   (มาตรา 72)   

กรณีตาย ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน  ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน  จะได้รับเงินค่าท าศพ  และเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่
ความตาย (มาตรา 73)    

กรณสีงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน (มาตรา 74) 

กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเมื่อ
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน ไม่ว่าระยะเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบเดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 76)   

กรณีว่างงาน  ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 48 ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหก
เดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการว่างงานและจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้มีความสามารถในการท างาน 2) การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกเลิกจ้าง
เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ประกอบการหรือจงใจท าให้
ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการท างาน และ 3) ต้อง
มิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (มาตรา 78)   
 
3.4 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคนท างานท่ีท างานตามกฎหมายไทย 

คนท างานที่ท างานตามกฎหมายไทยจะได้รับการคุ้มครองคนท างานที่ได้เข้าเมืองโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่และท างานในปรเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี ้
                                                           

48 กองทุนประกนัสังคม. สืบคน้เมือ่ 1 พฤศจิกายน 2554, จาก www.sso.go.th  
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        3.4.1  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
หลังจากรัฐบาลได้ท า MOU แรงงาน กับประเทศ พม่า ลาว และกัมพูชา แล้วรัฐบาลก็ได้

มีการก าหนดแนวทางให้ กรมการจัดหางาน เมื่อได้รับค าขอจากผู้ประกอบการเพื่อขออนุญาตให้
แรงงานที่คัดสรรแล้วเดินทางเข้าประเทศ ตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อมาท างาน 
โดยให้กรมการจัดหางานท าหนังสือถึงสถานทูตไทยประจ าประเทศนั้น เพื่อออกหนังสือตรวจลง
ตรา (VISA) ให้คนท างานที่มีชื่อเหล่านั้น  
  เมื่อคนท างาน สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ได้รับ VISA ให้เข้าเมืองแล้ว กรมการ
จัดหางานก็จะท าหนังสือถึงส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อแจ้งการอนุญาตให้คนท างานที่มี VISA 
เข้าท างานโดยถูกกฎหมายให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้เข้าประเทศ 
                    เมื่อคนท างาน สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา เข้าประเทศเพื่อมาท างาน ต้องเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในมาตรา 37 (5) ก าหนดให้คนท างานซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนท างานผู้นั้นต้องมีหนังสือ
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบ
ระยะเก้าสิบวัน และต่อไปให้กระท าเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ท าการตรวจคน
เข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้  และมากไม่
ด าเนินการ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จะมีโทษ ปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม มาตรา 76 49 และได้บัญญัติให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้
ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนท างานที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายเข้าพัก
จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท้องที่นั้น ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนท างานเข้าพัก50 

                                                           
49 มาตรา 76  คนท างานผู้ใดไมป่ฏบิัติตามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรอื (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหา้

พันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท จนกว่าจะปฏบิัติใหถู้กต้อง 
50 มาตรา 38  เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซ่ึงรับคนท างานซ่ึงได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคน
เข้าเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่เวลาที่คนท างานเข้า
พักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่นั้น 
                 ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนท างานเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง 
                  การแจ้งตามวรรคหนึง่และวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบทีอ่ธิบดีก าหนด 
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และหากไม่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จะมีโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็น
ผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท51 
 คนท างานสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา มักมีหนี้สินอยู่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเกิน
การขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า การขอยืมเงินเพื่อการยังชีพก่อนที่ผู้ประกอบการจะจ่ายค่าแรง เงินค่า
จัดหางาน หรือเงินค่าตรวจสุขภาพ เงินค่าขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตท างาน  เงินที่ผู้ประกอบการจ่าย
ออกไปนี้ไม่มีหลักประกัน ผู้ประกอบการจึงมักจะหาหลักประกันไม่ให้คนท างานหลบหนีไป หรือ
อาจเนื่องจากการทีผู่้ประกอบการจะต้องน าหนังสือเดินทางของคนท างานไปด าเนินการแจ้งอยู่อาศัย
เกิน 90 วันตาม มาตรา 37 (5) ในทุกๆ 90 วัน เพื่อความสะดวกผู้ประกอบการจึงมักจะเก็บหนังสือ
เดินทางของคนท างานเหล่านี้ไว้  หรือเก็บใบอนุญาตคนท างาน และโดยที่ทั่วไปบุคลิกลักษณะของ
คนไทยจะมีความแตกต่างจาก คนท างานสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา หากเจ้าพนักงานต ารวจพบ
เห็นคนท างานสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ก็มักจะสอบถามเป็นภาษาไทย หากคนท างานสัญชาติ
พม่า ลาว หรือกัมพูชา ไม่สามารถตอบโต้เป็นภาษาไทยที่ชัดเจน เจ้าพนักงานต ารวจก็จะขอตรวจ
ค้นหาหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท างาน  ซึ่งคนท างานก็จะไม่มีต้นฉบับหนังสือเดินทาง หรือ
ต้นฉบับใบอนุญาตท างานติดตัว  เจ้าพนักงานต ารวจ ก็จะจับคนท างานนั้นในข้อหาหลบหนีเข้า
เมือง ตามความผิดใน มาตรา 58 52  
 ตามมาตรา 58 นี้ กฎหมายให้เพียงสันนิษฐานไว้ก่อนเท่านั้นว่าคนท างานผู้นั้นเข้ามา
ราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้นคนท างานผู้นั้นได้เดินทางเข้าเมือง โดยมีหนังสือเดินทาง 
หรือได้รับการผ่อนผันมิให้น ามาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ  
ต่อมาหากผู้ประกอบการ หรือบุคคลอ่ืนใดสามารถน าหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท างานมา
แสดงว่าคนท างานผู้นั้นมิได้เข้าเมืองโดยผ่าฝืนกฎหมาย หรือได้รับการผ่อนผันมิให้น ามาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ เจ้าพนักงานต ารวจก็จะต้องปล่อยตัวไป ไม่
อาจด าเนินคดี หรือท าการเปรียบเทียบปรับได้เพราะคนท างานนั้นไม่มีความผิดที่หลบหนีเข้า
ประเทศมา การที่คนท างานไม่พกพาหนังสือเดินทางไว้กับตัว หรือไม่พกพาใบอนุญาตท างาน                   
ในระหว่างมิใช่เวลาท างาน ถือว่าไม่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนท างาน พ.ศ.2551 มาตรา 24  ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่

                                                           
51 มาตรา 77  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็น

ผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
52 มาตรา 58  คนท างานผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามมาตรา 12 (1) 

หรือไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัตินี้และทั้งไม่มีใบส าคัญประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนท างานให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนท างานผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
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ท างานในระหว่างเวลาท างานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ และตาม
มาตรา 53  หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท   
 ความผิดตามพระราชบัญญัติเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการมีอ านาจเปรียบเทียบแทนตามที่เห็นสมควรได้ตามหลักเกณฑ์ในการ เปรียบ 
เทียบหรือเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ53  ที่ได้ก าหนดตามมาตรา 8454  ยกเว้นความผิด
ไม่เดินเข้าประเทศตามช่องทาง55  หรือต้องยื่นรายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผ่าน
การตรวจ56   
 การก าหนดโทษผู้น าหรือพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท าการด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท57 หรือให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ 

                                                           
53 คณะกรรมการเปรียบเทียบ ประกอบด้วยอธิบดีกรมต ารวจหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทน

และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนเป็นกรรมการ 
54 มาตรา 84  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง มาตรา 

63 มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดีกรม
ต ารวจหรือผู้แทนอธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทนและผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนเป็นกรรมการ  มี
อ านาจเปรียบเทียบได้และในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไข
ประการใด ๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
                  เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

55 การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร  มาตรา 11 บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา 
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรจีะไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
               56 มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจบุคคลซ่ึงเดนิทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพื่อการนี้ บุคคลซ่ึงเดนิทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าทีข่องด่านตรวจคนเข้าเมืองประจ าเส้นทางนั้น 

57 มาตรา 63 ผู้ใดน าหรือพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อัน
เป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืน

พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
                   เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั้นมีคนท างานซ่ึง
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้น
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เพื่อให้คนท างานนั้นพ้นจากการจับกุม58 หรือเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้จัดการควบคุมคนท างานผู้นั้นไว้ในพาหนะ หรือให้ส่งตัว
ไปยังสถานที่ใด เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมไว้ตรวจสอบ หรือให้ส่งตัวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร59 หรือหลีกเลี่ยงค าสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 82 วรรคสอง 60 
 3.4.2 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการท างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2551 จึงได้ออกมาและยกเลิก
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เพื่อปรับปรุงให้การจดทะเบียนการท างานซึ่ง
รวมถึงแรงงานของคนท างานชาวลาว กัมพูชา และพม่า ที่เคลื่อนย้ายมาท างานในประเทศไทย
จ านวนมาก ให้ถูกต้องและดีขึ้น  

   3.4.2.1 การก าหนดงานที่คนท างานอาจท าได้  
  การก าหนดงานที่คนท างานอาจท าได้  ได้บัญญัติให้ใช้กฎกระทรวงเพื่อก าหนด

ประเภทงาน ท้องที่ ระยะเวลา การจ้างงานคนท างาน โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสใน
การประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานข้ามชาติที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

                                                                                                                                                                      

ได้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

58 มาตรา 64 ผู้ใดรู้ว่าแรงงานต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญตัินี้ ใหเ้ข้า
พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวนั้นพน้จากการจับกุม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมืน่บาท 

ผู้ใดให้แรงงานต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัย ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญัตินี้ เว้นแตจ่ะ
พิสูจน์ได้ว่า ตนไม่รู้โดยได้ใชค้วามระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของ
ผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

59 มาตรา 71 เจ้าของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งส่ัง
ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรบัไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนกังานเจ้าหน้าที่ดงักล่าวในวรรคหนึ่งเปน็เหตุให้แรงงานต่างด้าว
หลบหนี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
                    60 มาตรา 82 แรงงานต่างด้าวผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบค าส่ังของ
รัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายซ่ึงส่ังการแก่แรงงานต่างด้าวผู้
นั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
                ถ้าค าส่ังตามวรรคหนึ่งเป็นค าส่ังให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรแรงงานต่างด้าวผู้นั้น ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี และปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
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(มาตรา 7)  ซึ่งอาจเป็นทั้งงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน( BOI) งานกรรมกร งาน
ผู้รับใช้ในบ้าน หรืองานอ่ืนๆบทบัญญัติตามมาตรานี้ได้แก้ไขส่วนที่ส าคัญของงานที่อนุญาตให้
คนท างานท าได้ คืองานกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน ซึ่งตามกฎหมายการท างานของคนท างานเดิม
ไม่อาจอนุญาตได้  จนต้องอาศัยการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีออกเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดมา 

 เมื่อได้ก าหนดประเภทงาน  ท้องที่  ระยะเวลา การจ้างงานคนท างาน แล้ว  มีการ
ก าหนดให้คนท างานที่จะท างานต้องมีใบอนุญาตท างาน ท างานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27)  และคนท างานที่ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่หากคนท างานท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน มี
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนท างานที่จ้างหนึ่งคน ตามที่บัญญัติไว้
ใน มาตรา 54  

3.4.2.2 เงื่อนไขการอนุญาต 
     คนท างานที่จะขอรับใบอนุญาตท างานต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือได้รับอนุญาต

ให้เข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยมิได้เข้าเมืองในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้ผ่านทาง และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 10)  และต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ตามที่
ก าหนดไว้ใน มาตรา 11 61  
         จากบทบัญญัติ มาตรา 10 ดังกล่าว ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ได้มีการออก กฎกระทรวงก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนท างานซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2552 โดยก าหนดลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตท างาน คือ ต้อง
ไม่ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ  หรือเคย
ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่า
ด้วยการท างานของคนท างาน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ท างานนั้น วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
หลังจากตราพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แล้ว โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 

                                                           
61 มาตรา 11  ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว ซ่ึงอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาท างานในกิจการของตนใน

ราชอาณาจักร จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าว นั้นก็ได้ / การขอรับใบอนุญาต
แทนคนต่างด้าว ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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6 62 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการท างานและการ
จ้างคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 โดยได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการท างานของคนท างานไว้แตกต่างกันใน
ตามชนิดของงาน และแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด  เช่น  ส าหรับสาขาอาชีพรับจ้างท างานโดยใช้
ก าลังกายเป็นหลักหรือรับจ้างท างานในบ้าน ในจังหวัดตราด ค่าใบอนุญาตท างาน ที่มีอายุเกิน 6 
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ  900 บาท  จังหวัดระยอง  ค่าใบอนุญาตท างาน ที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ1,000 บาท จังหวัดสระบุรี ค่าใบอนุญาตท างาน ที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 
ปี ฉบับละ1,200 บาท ท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ค่าใบอนุญาตท างาน ที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 
ปี ฉบับละ1,800 บาท เป็นต้น   
 ส่วนงานสาขาอาชีพรับจ้างท างานโดยใช้ก าลังกายเป็นหลักในกิจการประมง กิจการ
ต่อเนื่องจากกิจการประมง หรือกิจการเกษตรหรือปศุสัตว์  ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร                        
ค่าใบอนุญาตท างาน ที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 900 บาท และงานสาขาอาชีพอ่ืน       
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ค่าใบอนุญาตท างาน ที่มีอายุ เกิน 6 เดือนแต่ไม่ เกิน 1 ปีฉบับ
ละ 3,000  บาท 63  

    ในจ านวนนี้ มีค่าค าขอ ฉบับละ 100 บาท แยกตากหากจากค่าใบอนุญาตท างาน  
3.4.2.3 การขอใบอนุญาตท างาน  
     ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ไม่ได้ก าหนดห้ามการท างาน

ของแรงงงานกรรมกร หรือพวกท างานรับจ้างโดยใช้แรงงานเป็นหลัก กับทั้งยังอนุญาตให้
คนท างาน สามารถขอรับใบอนุญาตท างานได้อีกด้วย การฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 9 มาตรา 13 
มาตรา 14  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 5264   โดยสามารถแบ่งกลุ่มการ
ขอรับใบอนุญาตท างานตามเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศ ได้เป็น 3 กลุ่มคือ  

                                                           
62 มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

63 เป็นค่าใบอนญุาตท างานส าหรบั นักลงทุน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 
64 มาตรา 52   ผู้รับใบอนญุาตผู้ใดท างานอันเป็นการฝ่าฝนืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 9 มาตรา 13 

มาตรา 14 หรือมาตรา 26 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท 
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1)  ขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 65 การ
ขอรับใบอนุญาตท างานประเภทนี้ เป็นการขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับคนท างานทุกสัญชาติ ทุก
ประเภทงานที่เดินทางเข้าเมืองโดยหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มิได้เข้าเมืองในฐานะนักท่องเที่ยว
หรือผู้ผ่านทาง ตามมาตรา 10  ในกลุ่มนี้มีทั้ง นักลงทุน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ซึ่งคนในกลุ่มนี้
อาจขอใบอนุญาตท างานโดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอ่ืน (มี
รายละเอียดการขออนุญาตตาม มาตรา 12 ) หรืออาจเป็นบุคคลที่ท างานในกิจการทั่วๆไป เช่นเป็น 
ครูสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ  และยังรวมไปถึง กรรมกรผู้ใช้
แรงงาน ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอ่ืน66 

    ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับคนท างานชาวลาว กัมพูชาและพม่า  
    (1) ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้คนท างาน กับส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือ

ส านักงานจัดหางานเขต (กรณีกรุงเทพฯ) โดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการได้ใช้คนท างาน 
ส านักงานจัดหางานจะค านึงถึงความมั่นคงของชาติ การใช้แรงงานข้ามชาติที่จ าเป็นเนื่องจากไม่อาจ
หาคนไทยได้ เมื่อส านักงานจัดหางานพิจารณาแล้วจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ หากอนุญาตจะท า
หนังสือรับรอง  

    (2) หลังผู้ประกอบการได้อนุญาตใช้คนท างาน ภายในก าหนด 1 ปี ผู้ประกอบการจะต้อง
ไปส านักงานจัดหางานด าเนินท าหนังสือแสดงเจตจ านงขอน าเข้าคนท างาน (Demand Letter) ระบุ
ชาตทิี่ต้องการ ซึ่งมีเพียง ชาวลาว หรือ กัมพูชา หรือพม่า  

    ประเทศลาว เนื่องจาก ภาษาลาว คล้ายภาษาไทย คนลาวสามารถสื่อสารกับคนไทยได้
โดยไม่ต้องใช้ล่าม และความที่ประชากรลาว จากสถิติในปี พ.ศ. 2548 (ตามข้อมูลกระทรวงการ

                                                           
65 มาตรา 9  ห้ามมิให้คนต่างด้าว ท างานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และได้รับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าว ซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อท างาน
อันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าว จะท างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้
นายทะเบียนทราบ 

ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าว ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อก าหนดแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง ให้นายทะเบียนต้อง

ปฏิบัติก็ได้ 
66 ปัจจุบัน (เดือน พ.ย. 2554) มีเพียงสามสัญชาติ คือ ลาว กัมพูชา และพม่า  

DPU
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ต่างประเทศของไทย) ประเทศลาวมีประชากรรวม 6,068,117 คน67 ที่นับว่าน้อย จึงหาแรงงานจาก
ลาวได้ยาก ในปี 2554 

 ประเทศกัมพูชา ภาษาต่างจากภาษาไทยการสื่อสารกับคนไทยอาจจ าเป็นต้องใช้ล่าม 
กรกฎาคม 2548 มีประชากรประมาณ 14,071,000 คน 68 

 ประเทศพม่า เนื่องจากมีชนกลุ่มน้อย ทั้งไทยใหญ่ มอญ กะเหร่ียง ฯ ที่ไม่ยอมรับเป็นคน
สัญชาติพม่า และรัฐบาลพม่าให้ความเอาใจใส่กับประชากรที่ได้หลบหนีเข้าประเทศไทย มามาก
แล้ว จึงท าให้หนังสือแสดงเจตจ านงขอน าเข้าคนท างานชาวพม่า ไม่สามารถด าเนินการน าเข้า
แรงงานจริง ยกเว้นจ านวนหลักพันคนที่น าเข้าโดยรัฐมนตรีแรงงานไทย เพื่อแสดงว่า MOU 
แรงงานพม่าสามารถด าเนินการได้จริง 

 มีหลายกิจการที่ท าหนังสือแสดงความต้องการคนท างานพม่า แต่ไม่สามารถน าเข้า
คนท างานพม่าได้มากว่า 2 ป ีตั้งแต่ปี 2552  

     (3) ในการท าหนังสือแสดงความต้องการคนท างาน ยังต้องท าเอกสารอ่ืนอีก เช่น 
หนังสือขอน าเข้าแรงงานตาม MOU แรงงาน สัญญาจ้าง หนังสือมอบอ านาจ 

     (4)  เมื่อส านักงานจัดหางานอนุญาต จะรวบรวมผู้ประกอบการที่ท าหนังสือแสดง
เจตจ านงขอน าเข้าคนท างาน (Demand Letter) ส านักงานบริหารคนท างาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานต่อไป 

     (5) ส านักงานบริหารคนท างาน ได้รับหนังสือแสดงเจตจ านงขอน าเข้าคนท างาน 
(Demand Letter) จากแต่ละจังหวัด (หรือเขต) จะรวบรวมแยกออกเป็น รายประเทศแล้วท าหนังสือ 
ถึงทูตประจ ากรุงเทพฯ ของประเทศนั้น เพื่อระบุจ านวนคนท างานที่ต้องการ เป็นคร้ังๆ ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยน าเข้าคนท างานจากประเทศกัมพูชาได้ง่ายกว่า ลาว และพม่า 

 (6) ส านักงานบริหารคนท างาน ออกหนังสือแสดงความต้องการ ส่งทูต ผู้ประกอบการ
จะขอส าเนาส่งไปที่บริษัทจัดหางานในประเทศลาว หรือประเทศกัมพูชา ส่วนพม่า ไม่มีบริษัท
จัดหางานส่งแรงงานมาประเทศไทย  ส่วนต้นฉบับส านักงานบริหารคนท างาน จะส่งไปตามสาย
งาน 

 บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากประเทศกัมพูชา ณ เดือน มิถุนายน 2554 มี 23 
บริษัท 

                                                           
67  ประเทศลาว. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554, จาก th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว 
68 ประเทศกัมพูชา. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554, จาก th.wikipedia.org/wiki/ประเทศกัมพูชา 
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 (7) เมื่อส านักงานจัดหางานในลาว หรือกัมพูชา ได้รับส าเนาหนังสือของส านักงาน
บริหารคนท างาน ออกหนังสือแสดงความต้องการส่งทูต จะเร่ิมหาคนท างานตามที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ  ส าหรับประเทศพม่าเนื่องจากไม่มีบริษัทจัดหางานส่งคนท างานเข้ามาประเทศไทย จึงยัง
ไม่มีคนท างานพม่าน าเข้าใหม่ตาม MOU   คนท างาน มีแต่เพียงผู้รับจ้างให้บริการพิสูจน์สัญชาติ 

 (8) เมื่อบริษัทจัดหางานในประเทศ ลาว หรือกัมพูชา หาคนท างานตามที่ผู้ประกอบการ
ต้องการได้แล้ว บริษัทจัดหางานน้ันๆ จะพาคนท างานไปท าหนังสือเดินทาง เมื่อได้หนังสือเดินทาง 
จะท าสรุปบัญชีรายชื่อ (Name List) ส่งให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป 

 (9) ผู้ประกอบการเมื่อได้ ใบสรุปบัญชีชื่อ (Name List) จะส่งไปให้ส านักงานบริหาร
คนท างาน ส านักงานบริหารคนท างานตรวจแล้วจะออกหนังสือ 3 ฉบับ  ได้แก่ หนังสือถึง
ผู้ประกอบการ  และหนังสือถึงสถานทูตไทย ในประเทศลาวหรือกัมพูชา หรือพม่า (หากมี )  โดย
หนังสือจากกรมการจัดหางานถึงฑูตไทยประจ าแต่ละประเทศ  เมื่อคนท างานสัญชาติพม่า ลาว หรือ
กัมพูชา ได้รับ VISA ให้เข้าเมืองแล้ว กรมการจัดหางานก็จะท าหนังสือถึง ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองเพื่อ แจ้งการอนุญาตให้คนท างานที่ VISA เข้าท างานโดยถูกกฎหมายให้ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง อนุญาตให้เข้าประเทศ และหนังสือถึงส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

     (10) ผู้ประกอบการจะได้รับต้นฉบับหนังสือทั้งสามแล้วส่งไปให้ตามล าดับ 
     (11) ผู้ประกอบการจะส่ง น าหนังสือถึงสถานทูต ไปให้บริษัทจัดหางานในต่างแดนเพื่อ

ขอให้ทูตออก VISA ท างาน 2 ปี ตามสรุปรายชื่อ  (Name List)  
     (12) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้คนท างานเข้าเมือง โดยประทับตราอยู่ 2 

ปี  
     (13) ผู้ประกอบการพาคนท างานไปตรวจสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพเนื่องจาก

ผู้ประกอบการต้องท าประกันสังคม 
 (14) ผู้ประกอบการท าใบอนุญาตท างานให้คนท างาน 

 (15) ผู้ประกอบการท าประกันสังคม 
     (16) ผู้ประกอบการแจ้งอยู่เกิน 90 วันที่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่คนท างานท างาน

อยู่รายละเอียดการด าเนินการดังกล่าวบางส่วนถูกก าหนดไว้ใน  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ในหมวด 1 ที่ว่า
ด้วย การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 9 และ
การขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ผู้ประกอบการ ท้องที่หรือสถานที่ท างาน หรือ
เงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ข้อ 2  คนท างานซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
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ด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอ่ืนและประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ให้ยื่นค าขอตาม  

2) ขอรับใบอนุญาตผู้ถูกเนรเทศ ผู้หลับหนี  เป็นการขอรับใบอนุญาตท างาน ส าหรับ            
ผู้ถูกเนรเทศ ผู้หลับหนีเข้าเมืองรอการส่งตัวกลับ ผู้ถูกถอนสัญชาติ ผู้เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับ
สัญชาติไทย ตาม มาตรา 13 69  คนท างานซึ่งอาจขอรับใบอนุญาตท างาน ตาม มาตรา 13 นี้มี 
5 ประเภท คือ 

      (1) คนถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบ
อาชีพ 

      (2) คนท างานที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ 

      (3) คนที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 

 (4) คนที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

(5) คนที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

                                                           
69 มาตรา 13  คนต่างด้าวซ่ึงไม่อาจขอรบัใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพราะเหตุดงัต่อไปนีอ้าจขอรับ

ใบอนุญาตตอ่นายทะเบียนเพื่อท างานตามประเภททีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม 

(1) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่
แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง 

(3) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
หรือตามกฎหมายอื่น 

(4) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

(5) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ไดร้ับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เปน็ไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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      ซึ่งตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ในหมวด 2  การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 13 และการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน 
ผู้ประกอบการ ท้องที่หรือสถานที่ท างาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ข้อ 11  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามา
หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และประสงค์
จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 ให้ปฏิบัติ ตามตท. 8 (ภาคผนวก) 
                  3) ขอรับใบอนุญาตโดยใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass)70 การขอรับใบอนุญาตท างาน
ประเภทนี้ เป็นการขอรับใบอนุญาตท างาน ส าหรับคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) สามารถขออนุญาตท างานชั่วคราวในช่วง
ระยะเวลาหรือตามฤดูกาลเฉพาะภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่
ดังกล่าว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบ
แทนใบอนุญาตตามมาตรา 14  และการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ผู้ประกอบการ
ท้องที่หรือสถานที่ท างาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ข้อ 20  คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคน
สัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ให้ยื่นค า
ขอตามแบบ ตท. 9 (ภาคผนวก)  
 
 

                                                           
70 มาตรา 14  คนต่างด้าวซ่ึงมีภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย 

ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอาจได้รับ
อนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล
ที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการท างานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว 

คนต่างด้าวซ่ึงประสงค์จะท างานตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานชั่วคราวพร้อมกับแสดง
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อนายทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาตให้นายทะเบียนระบุท้องที่หรือสถานที่ที่อนุญาตให้ท างานระยะเวลาที่อนุญาตให้
ท างาน ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจ้างที่คนต่างด้าวนั้นจะไปท างานด้วย ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตรานี้จะใช้บังคับกับท้องที่ใด ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื่อท างานประเภทหรือลักษณะ
ใด ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
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3.4.2.4   กองทุนเพื่อการส่งคนท างานกลับออกนอกราชอาณาจักร   
   การจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งคนท างานกลับออกนอกราชอาณาจักร ตามพระราช 

บัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยให้ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 
11 มาตรา 13 (1) และ (2) และมาตรา 14 เฉพาะงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงต้องส่งเงินเข้ากองทุน
เพื่อการส่งคนท างานกลับออกนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างนั้นกลับ
ออกไปประเทศตน โดยให้ผู้ประกอบการค่าจ้าง71 และน าส่งเข้ากองทุน ตามมาตรา 15 72  
 ตาม มาตรา 29 วรรคสอง จ านวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน การหักเงินค่าจ้าง และ
การน าส่งเงินค่าจ้างเข้ากองทุนตามวรรคนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ก าหนดเวลา และ
อัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ จ านวนและอัตราดังกล่าวจะก าหนดให้แตกต่างกันส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งเป็นคนท างานแต่ละสัญชาติก็ได้ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างแต่ละสัญชาติกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีการออกกฎกระทรวง ตามความ
ในมาตรานี้ เป็น กฎกระทรวงก าหนดงานและจ านวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่ง
คนท างานกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ 
หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงินพ.ศ. 2553 ใน  

ข้อ 2  ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) หรือ (2) และ
มาตรา 14 เฉพาะงานดังต่อไปนี้ ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างนั้น
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร  1) งานรับใช้ในบ้าน  2) งานกรรมกร  

ข้อ 3  ให้ลูกจ้างตามข้อ 2 ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ลูกจ้างสัญชาติพม่า                               คนละ   2,400 บาท 
 (2) ลูกจ้างสัญชาติลาว                                คนละ   2,400 บาท 
 (3) ลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา                          คนละ   2,100 บาท 
ข้อ 4  ให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อน าส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่

ก าหนด ตามข้อ 3 โดยเฉลี่ยเป็นจ านวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือน และน าส่งเงินที่
หักไว้นั้นเข้ากองทุนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปจนครบอัตราดังกล่าว 

                                                           
71 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 76  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการหักค่าจ้าง ค่า

ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ (1) ช าระภาษีเงินได้ตามจ านวนที่
ลูกจ้างต้องจ่ายหรือช าระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

72 มาตรา 15  ลูกจ้างซ่ึงได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) และ (2) และมาตรา 14 
เฉพาะงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้ างนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างนั้นและน าส่งเข้ากองทุน 
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 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 73 
  3.4.2.5 ก าหนดอายุใบอนุญาต 

อายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว มีอายุได้ไม่เกิน 2 ปี 74  ให้ต่ออายุได้อีก 2 ปี รวม
ระยะเวลาท างานไม่เกิน 4 ปี 75 เพื่อป้องกันการตั้งถิ่นฐานของคนท างานในราชอาณาจักร 

3.4.2.6 บทก าหนดโทษ 
       1) คนท างานที่ท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่

สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามความในมาตรา 51 
       2) กรณีคนท างานซึ่งถูกกล่าวหาว่าท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและยินยอมเดินทาง

ออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน  พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบ
ปรับ 

   3) คนท างานที่ท างานผิดเงื่อนไขตาม มาตรา 9 มาตร 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 26  มี
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามความในมาตรา 52  

  4) ผู้ประกอบการรับคนท างานเข้าท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
มาตรา  27  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากคนท างานท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน  มี
โทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนท างานที่จ้างหนึ่งคน ตามความในมาตรา 54 

  5) คนท างาน ไม่พกใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท างานในระหว่างเวลา
ท างานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตามความใน มาตรา 24   

                                                           
73 เพิ่มเติมตาม กฎกระทรวงก าหนดงานและจ านวนเงนิที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทนุเพื่อการส่งคนท างาน

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบ
แทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 128/ตอนที่ 2 ก/หนา้ 12/14 มกราคม 2554 

74 มาตรา 21  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก เว้นแต่
ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา 12 ให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานตาม
กฎหมายนั้นๆ 
                อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง 
 75 มาตรา 23  วรรคสาม การต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสองปี โดยให้กระท าเพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อป้องกันการตั้งถิ่นฐานของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร และกรณีคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (1) และ (2) 
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท างานติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกินส่ีปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอื่น
เป็นคราว ๆ ไป 
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 3.4.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการแสวง

ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงประโยชน์ทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน โดยอาศัยการหลอกลวง 
หรือการบีบบังคับ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนที่เสมือนการเอาคนลงเป็นทาส ส าหรับ
กรณีของเด็กนั้น ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการหลอกลวงและการบีบบังคับ เพียงชัดเจนว่าอยู่
ในกระบวนการแสวงประโยชน์ก็เพียงพอที่จะระบุว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้แล้วหากไม่
ค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์เป็นส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา
ว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรแล้ว การใช้ค านิยามข้างต้นโดยไม่ได้ค านึงถึงบริบท
ของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรอาจน าไปสู่การเข้าใจผิดได้ การค้ามนุษย์ในหลายกรณี
ไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 76 เช่น กรณีของเด็กท างานบ้าน ซึ่ง
ถูกค้ามาโดยบุคคล 1-2 คน หรือโดยครอบครัวหรือคนในชุมชน มากกว่าจะถูกค้าโดยองค์กร          
จัดตั้ง 77 

แรงงานข้ามชาติสองกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
ซึ่งให้ความคุ้มครองการย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานท าส าหรับแรงงานที่ไปท างานนอกประเทศของตน 
ดังนี้78 

1. ผู้ลี้ภัย (Refugee) คือบุคคลซึ่งอาศัยอยู่นอกประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่  ‚เหตุ
เพราะความกลัวอันมีเหตุสมควรว่าจะถูกลงทัณฑ์เพราะเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเป็น
สมาชิกกลุ่มสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถหรือไม่ต้องการจะอยู่ภายใต้ความ
คุ้มครองของประเทศนั้น‛  ผู้ลี้ภัยแตกต่างจากแรงงานข้ามชาติตรงที่แรงงานข้ามชาติเป็นผู้เลือกเอง
ที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอ่ืน แต่ผู้ลี้ภัย (หรือบุคคลพลัดถิ่น) ถูกกดดันให้ออกมาจากประเทศ
บ้านเกิดของตน หรือไม่สามารถกลับไปอย่างปลอดภัยได้  

     2. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
                    ผู้ที่เป็น ‚ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์‛ (Victim of Trafficking) คือบุคคลที่ถูกหลอกลวง

                                                           
76 หมายถึง กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตัง้ในลักษณะองค์กรข้ามชาติทีป่ระกอบด้วยบคุคลตัง้แต่สามคนขึ้น

ไป 
77  Dottridge, M. and Graça Machel. (2004). Kids as Commodities?: Child trafficking and what to do 

about it. Lausanne: International Federation Terre des Hommes. P.10. 
78 ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ. (2551). มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงาน

ข้ามชาต:ิ แนวทางส้าหรับผู้ก้าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัตใินเอเชียและแปซิฟิก. กรุงเทพฯ: องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ. หน้า 9. 
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หรือบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกหาประโยชน์ทางเพศหรือทางแรงงาน การค้ามนุษย์นั้นอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ บุคคลผู้ถูกน ามาค้ามนุษย์ข้ามประเทศถือว่าเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม มิใช่ผู้ร่วมสมคบในการก่ออาชญากรรมนั้น (เช่น มิใช่เป็นผู้ละเมิดกฎหมายตรวจคน
เข้าเมือง) บ่อยคร้ังที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นแรงงานย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ แต่ความ
แตกต่างในนิยามคือการที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่ถูกแสวงประโยชน์
มิได้เป็นไปไปโดยความยินยอมพร้อมใจหรือได้รับข้อมูล แต่เกิดจากการหลวงลวงหรือบีบบังคับ 
      นิยามและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของการค้ามนุษย์บัญญัติไว้ในพิธีสารว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพื่อเสริมอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2543 ((Palermo) Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the 
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000) ดังนี้  

(1) การค้ามนุษย์  หมายถึงการจัดหา ขนส่ง จัดส่ง ให้ที่พักพิง หรือรับไว้ซึ่งบุคคลด้วย 
การข่มขู่หรือใช้ก าลังหรือการบีบบังคับรูปแบบอ่ืน การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้
อ านาจในทางมิชอบหรือการหาประโยชน์จากภาวะเสี่ยงของผู้อ่ืน หรือการให้หรือรับเงินหรือ
ผลประโยชน์เพื่อท าตามความต้องการของบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงประโยชน์ การแสวง
ประโยชน์หมายรวมถึง ‚การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีผู้อ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ทาง
เพศรูปแบบอ่ืน การใช้แรงงานบังคับหรือบังคับให้บริการ การใช้แรงงานทาสหรือการปฏิบัติที่
คล้ายคลึง การบังคับให้เป็นข้ารับใช้ หรือการน าอวัยวะออกจากร่าง‛ เป็นอย่างน้อย  

(2) การที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยินยอมต่อการแสวงประโยชน์จะมิได้ลบล้างการ
แสวงประโยชน์นั้น หากได้มีการน าวิธีการข้างต้นวิธีใดวิธีหนึ่งมาใช้ เช่น การใช้อ านาจในทางมิ
ชอบ  
      (3)  ถือว่าการจัดหา ขนส่ง จัดส่ง ให้ที่พักพิง หรือรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสวงประโยชน์เป็น ‚การค้ามนุษย์‛ แม้จะมิได้เกี่ยวข้องกับวิธีการใดที่กล่าวถึงข้างต้น  
      (4)  ‛เด็ก‛ หมายถึงบุคคลใดที่มีอายต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มี
ดังนี้  
 1) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศหรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

 ‚แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ‛ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การ
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เอาคนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อ
การค้าหรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

 ‚การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ‛ หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้ 
บริการโดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อ่ืน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้น
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ (มาตรา 4)   
 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

      (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัด
ให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่  ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจ
โดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตน
ดูแล หรือ 

      (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัด
ให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 6)  

      2) ความผิดฐานค้ามนุษย์ 
      (1) สนับสนุนการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์   
      ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  

ได้แก่  สนับสนุนการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่
พ านักให้แก่ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม  เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ  และชักชวน ชี้แนะ หรือ
ติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ (มาตรา 7) 

   (2) การสมคบกันในการท าความผิด 
      ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 6 ต้อง

ระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท า
ความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกันผู้ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้อง
ระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย  ในกรณีที่ความผิดได้กระท า
ถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไป

DPU



 92 

ไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการขัดขวางนั้น
ต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้น
น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ (มาตรา 9)  

     (3) การกระท าความผิดที่กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป 
        การกระท าความผิดที่กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกของ
องค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง  ในกรณีที่สมาชิก
ขององค์กรอาชญากรรมได้กระท าความผิดตามมาตรา 6 สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมทุกคนที่
เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระท าความผิด และรู้เห็นหรือยินยอมกับการกระท าความผิดดังกล่าว ต้อง
ระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระท าความผิดนั้นเอง (มาตรา 10)  
                  (4) บทลงโทษการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

      กรณีบุคคล 
      การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่

แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
      ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบ

แปดปีต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนสี่หมื่นบาท 

     ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท (มาตรา 
52)  

กรณนีิติบุคคล 
                    นิติบุคคลที่ได้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาท 

     ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท าของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคล
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนสี่หมื่นบาท (มาตรา 53)  
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บทที ่4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เขา้มาท างาน 

เพ่ือปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
 

การวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมายเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานของคนทํางานที่ผิด
กฎหมายที่เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย   ปัญหาการควบคุมการเข้ามาทํางาน
ของคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  ได้แก่ การจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการนําเข้าแรงงานถูกกฎหมายตาม MOU  
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ การถือบัตรประจําตัวและบัตรอนุญาตทํางาน
ของแรงงาน ความปลอดภัยเน่ืองจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการ  และการจ้างงานของคนทํางาน
ที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าว
ต่อไปนี้ 

 
4.1 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานของคนท างานท่ีผิดกฎหมายท่ีเข้ามาท างานเพื่อปรับ
ให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  

การคุ้มครองคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประทศไทยเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย ย่อมได้รับการคุ้มครอง ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" (Universal 
Declaration of Human Rights) ตามข้อ 13 (2)  ปัญหาในการได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษย์ขั้น
พื้นฐาน เช่น สิทธิทางแพ่งในการทํางาน  สิทธิในสวัสดิการสังคม รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่
พึงจะมีมักจะถูกเลือกปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองเสรีภาพ และสิทธิมนุ ษยชนขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนถูกลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ที่แสดงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และโอกาสในการพัฒนาความ
เป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวของตนไว้   โดยสามารถแยกประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 
        4.1.1 การไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ ตามข้อกําหนดขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนงานย้ายถิ่น และสมาชิก
ครอบครัว  เช่น ปัญหาเร่ืองความเป็นอยู่ของคนทํางาน ในวันหยุดนั้น คนทํางานก็ไม่อยากจะอยู่
บ้าน เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐชอบมาค้นห้องพัก ทั้งที่ไม่มีหมายค้น อีกทั้งยังมีกรณีเจ้าหน้าที่บางคน
เดินเข้ามาในที่พัก พร้อมทั้งฉีกกระดาษ แล้วเขียนตัวเลข ก่อนยัดข้อหาว่าคนทํางานเหล่านี้ลักลอบ
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เล่นหวยเถื่อน ก็จะนําตัวไปโรงพักรีดไถเงินค่าปรับ แต่เมื่อหาเร่ืองคนทํางาน เหล่านี้ไม่ได้ ก็จะยึด
เอกสารที่ทางราชการออกให้คือ พาสปอร์ต แล้วก็เอาเอกสารไปโรงพักเพื่อจ่ายค่าปรับ 
 4.1.2  คนทํางาน จํานวนหนึ่งไม่รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการที่คนทํางาน 
หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาทํางานหนักและได้รับค่าตอบแทนต่ําเกิดขึ้นเนื่องจากความพึงพอใจของ
คนทํางาน เอง  ทําให้ละเลยประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงาน  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือการ
ทํางานที่ยาวนานต้ังแต่  8.00 – 23.00  ทํางานที่สกปรกมาก  อีกทั้งหักเงินค่าที่พักอาศัยเกินควร  และ
ไม่ได้ค่าแรงขั้นตํ่าตามกฎหมายไทย   
            4.1.3  ถูกเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ รัฐ รวมทั้งการถูกนายจ้างทั้งที่เป็นคนไทย และคน
ต่างประเทศกดขี่และเอาเปรียบด้านการจ้างงาน เช่น การไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ เหมือนแรงงาน
ไทย ดังนั้น สิ่งแรกที่รัฐบาลควรจะเข้ามาดูแลคนทํางานคือ ให้ความเป็นธรรมเร่ืองของกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เหมือนประเทศสาธารณรัฐมาเลเซียที่กําหนดไว้ในการคุ้มครองแรงงานทั้ง
คนทํางานในประเทศของตน และคนทํางานที่นําเข้ามา ได้ให้สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน  จากการ
สัมภาษณ์คนทํางานของบริษัท นวจิตร การก่อสร้าง ถึงเร่ืองค่าแรงขั้นต่ําที่รัฐบาลขึ้นให้ 300 บาท
นั้น พบว่าคนทํางานได้อัตราค่าจ้าง 250 บาท ซึ่งต่ํากว่าแรงงานไทย  ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  ที่รัฐบาลไทย ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน การประมง จึงต้องปรับ
ค่าจ้างให้เท่าเทียมกันเพื่อเตรียมการรองรับการเดินทางไปมาหาสู่กับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะจะมี
การเปิดเป็นภูมิภาคเดียวกัน เท่ากับว่าคนทํางานที่อยู่ในไทยที่มีอยู่หลายล้านคน จะต้องมีการ
วางแผนจัดการขึ้นทะเบียนให้เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้คนทํางานเก่าสามารถอยู่ได้ และ
รองรับกลุ่มใหม่ที่กําลังจะเดินทางเข้ามา1 

4.1.4  ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตการทํางานของคนทํางาน คนทํางานกลัวการถูกจับจากการ
หลบหนีเข้าเมือง  ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตการทํางานของคนทํางาน ทั้ง Passport และ Visa  บาง
ผู้ประกอบการไดย้ึดไว้เพราะกลัวว่าคนทํางานจะหลบหนี  เมื่อคนทํางานจําเป็นต้องเข้ารับการรักษา
ในคลีนิกเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งที่คนทํางานกลุ่มนี้ควรได้รับการคุ้มครอง
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ  และยัง
มีประเด็นในเร่ืองไม่ได้รับเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานอีกด้วย   ส่วนผู้หลบหนี
เข้าเมืองทําให้เข้าประเด็นของการค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาใช้แรงงานหรือบริการเป็น

                                                                                              

1 เวทีเสวนาแฉแรงงานต่างด้าว 2 ล้านคนยังไมข่ึ้นทะเบียน จนท.มีเอี่ยว. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2555, 
จาก http://m.thairath.co.th/content/region/205723 
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การบังคับใช้แรงงาน ซึ่ง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทํางานหรือให้ บริการโดยทําให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน โดยขู่
เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยทําให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัด
ขืนได้ กรณีตัวอย่างเช่น ตํารวจกรุงเก่าบุกจับกุมขบวนการค้ามนุษย์รายใหญ่ภาคกลาง โดยเจ้าหน้าที่
ตํารวจชุดสืบสวนและปรายปราม นํากําลังตํารวจเข้าสกัดจับกุมคนร้าย 3 คน ที่ขับขี่รถเก๋งฮอนด้า 
รุ่นแจ๊สสีเทา หมายเลขทะเบียน กข-9457 สุโขทัยซึ่งหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตม. 
อยุธยา เพราะเชื่อว่าก่อเหตุค้ามนุษย์ด้วยการจัดส่งแรง งานต่างด้าวในเขต อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา และหลบหนีการจับกุมเข้าในในเขต อ.นครหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา โดย
ตํารวจ สภ.นครหลวง สามารถจักกุมคนร้ายทั้ง 3คนได้ที่ถนนในเขต ม.6 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง 
ทั้งนี้ผู้ต้องหา พร้อมของกลางรถเก๋งฮอนด้า รุ่นแจ๊ส เงินสดจํานวน 34,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ  
จาการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาชุดดังกล่าวอยู่ จ.สุโขทัย และทําอาชีพเป็นนายหน้าส่งแรงงานต่าง
ด้าวเข้าท่าเรือและโรงงานรวมถึงนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศพม่าซึ่งทําเป็นเครือข่ายขบวนการใหญ่ในภาคกลาง ถือเป็นการค้ามนุษย์อันเป็นการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย โดยล่าสุดได้ขับรถไปที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และรับคนงาน โดยคุมรถยนต์อีกคันที่
บรรทุกแรงงานกว่า 30 คนมาส่งในเขต อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา  ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย 
ที่คุมการค้ามนุษย์ ได้แหกวงล้อมการจับกุม และขับรถหลบหนีจากอ.บางปะหัน มุ่งหน้าเข้ามาใน
เขต อ.นครหลวง จนกระทั่งถูกจับกุม2  ทําให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ว่า เป็นส่วนหนึ่งของ
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และเป็นปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคง
ของมนุษย์ การที่องค์การสหประชาชาติรับรองเอาพิธีสารเร่ืองการป้องกันปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติเมื่อ พ.ศ. 2543 ถือได้ว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประชาคมโลกในอันที่จะร่วมมือ
กันปราบปรามแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปในศตวรรษที่  21 นี้แม้กระนั้นก็ตามในการดําเนินงานก็ยัง
ประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากความซับซ้อนของสาเหตุและปัจจัยที่ผลักดัน
ให้มนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็กต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งในและนอกประเทศ ความ
แตกต่างในเร่ืองกรอบแนวความคิด ตลอดจนถึงหลักการและวิธีการดําเนินงาน รวมถึงความเข้าใจ
ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องระหว่างการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่น การลักลอบพาคนเข้าเมืองและการลี้ภัย  

                                                                                              

2 ทลายแก๊งค้ามนุษยร์ายใหญ่. (6 เมษายน 2554). โพสต์ทูเดย์. สืบคน้เมื่อ 3 เมษายน 2555, จาก 
www.statelessperson.com/www/?q=node/ 
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4.1.5 การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าวมักเกิดจากความไมเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ จึงทําให้การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของแรงงานต่างด้าวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งปัญหาที่ เกิดขึ้นบ่อยๆคือ   การที่
ผู้ประกอบการเก็บใบอนุญาตทํางานของคนทํางานไว้ที่ตนเอง  ทําให้คนทํางานดังกล่าวถูกจับกุม
และถูกส่งกลับ   

หากมองตามสถานการณ์ความเป็นจริงในระบบอุตสาหกรรมต่างๆล้ วนแล้วแต่มี
คนทํางานเข้ามาทํางานในงานที่ต้องห้าม  เช่น  งานก่อสร้าง  งานกรรมกร  ผู้ประกอบการมีการจ้าง
คนทํางานมากกว่าแรงงานไทย  เนื่องจากคนทํางานไม่มีอํานาจต่อรองในเร่ืองสวัสดิการ ตาม
กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน และคนทํางานต้องได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ตามกฎหมาย
ประกันสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริษัท นวจิตร การก่อสร้าง พบว่า ยัง
เข้าระบบประกันสังคมไม่ได้ เพราะยังไม่มีเลข 13 หลัก และทางสํานักงานฯ ก็มีแต่การใบเสร็จ ทํา
ให้คนทํางานก็ยังไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมดังกล่าว   นอกจากนี้มี
คนทํางานที่ยังหลบหนีเข้าเมืองอยู่ ทําให้คนทํางานขาดความมั่นคง และต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ 
มีคุณภาพชีวิตที่ตํ่า และบางคร้ังนํามาสู่การเกิดอาชญากรรม รัฐควรเปลี่ยนสถานะของคนกลุ่มนี้ให้
เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้ถือว่าเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของ
สังคมไทย คนทํางานเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมาก และเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ แต่กลับพบว่าเขาเหล่านั้นมีสภาพการทํางาน คุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยสู้ดี
นัก และปัจจุบันรัฐไทยยังไม่มีมาตรการในการดูแลเร่ืองการจ้างงาน และสวัสดิการสังคมให้คน
กลุ่มนี้แต่อย่างใด ในการที่ประเทศไทยมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น 300 บาท/วัน ทําให้เป็นแรงดึงดูด
ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการบางส่วนก็มี
ความต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยใน
อนาคต และการที่มีคนทํางานเข้ามาจํานวนมากอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม เมื่อมีการทําผิดกฎหมาย
แล้วหลบหนี ยากแก่การติดตามตัว ซึ่งเกิดจากไม่มีมาตรการควบคุม หรือการระบุตัวตนที่แน่นอน3 

                                                                                              

3 ชัยพงษ์ สําเนียง. แรงงานต่างด้าว : มนุษย์ล่องหนในประเทศไทย. สืบค้นเมือ่  2 มิถุนายน 2556, จาก 
www.bangkokbiznews.com/.../แรงงานต่างด้าว-:-มนุ. 
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 ดังนั้นภาครัฐอาจกําหนดสัดส่วนของคนทํางานในการประกอบกิจการดังกล่าวใน
สัดส่วนที่น้อยลงแต่ไม่จําเป็นต้องห้ามเด็ดขาด  เพราะอุตสาหกรรมในไทยไม่อาจดําเนินต่อไปได้
เลย อย่างเช่นในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ได้กําหนดการลดสัดส่วนการนําเข้าคนทํางาน   และ
ดูแลให้เป็นคนทํางานที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งคุ้มครองแรงงานคนทํางานให้เสมอเท่าเทียม เป็นต้น    
และส่วนหนึ่งที่คนทํางานไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอเมื่อเทียบกับแรงงงานภายในชาติของ
ไทย  อันก่อให้เกิดปัญหามากมาย  เช่น  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การเลือกปฏิบัติ การกดขี่ข่ม
เหง  การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย    
 เน่ืองจากปัญหาคนทํางานที่ไม่ได้รับสิทธิทั้งด้านค่าแรง สวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่
แตกต่างกันนั้น  เพื่อให้มีการคุ้มครองแรงงานคนทํางาน  จึงมีองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO)  ส่วนใหญ่เป็นคนทํางานที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในระดับอาเซียน  และมีปฏิญญาสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนทํางาน คือต้อง
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทํางาน  ส่งเสริมสวัสดิการ  และที่สําคัญคือปฏิญญาดังกล่าวไม่
เพียงคุ้มครองคนทํางานในไทยเท่านั้น  ยังคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศด้วย   กรณี
ไทยยังมีนโยบายการคุ้มครองคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประทศไทยเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมายย่อมได้รับการคุ้มครอง และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิ
มนุษยชน แต่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยที่ไม่อาจสามารถคุ้มครองคนทํางานได้ตามกฎหมาย  
และไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน ที่
ต้องแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบเพื่อลูกจ้างจะได้รับสิทธิจากกองทุน
เงินทดแทนได้ ยกเว้นคนทํางานที่มีเอกสาร ท.ร. 38/1 ที่กรมการปกครองออกให้และได้รับ
ใบอนุญาตทํางานจากกรมจัดหางาน โดยไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลก็ไม่สามารถเข้าระบบ
ประกันสังคมได้ เมื่อคนทํางานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานผู้ประกอบการต้อง
รับผิดชอบ และหากผู้ประกอบการละเลยเจ้าหน้าที่มีอํานาจบังคับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 ได้   
  
4.2 ปัญหาการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน 

ปัญหาการควบคุมการเข้ามาทํางานของคนทํางานเป็นการวิเคราะห์ประเด็นในเร่ืองการ
จดทะเบียนคนทํางาน ระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการนําเข้าคนทํางานถูกกฎหมายตาม MOU 
ดังนี้ 
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4.2.1  การจดทะเบียนคนทํางาน 
                               1)  ความไม่สอดคล้องของการเปิดอนุญาตให้จ้างงานในบางกิจการกับความต้องการจ้าง
งานที่แท้จริง 

     นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อาชีพที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้คนทํางาน 3 สัญชาติทํางาน
ได้ มีเพียงสองประเภทใหญ่ คือ งานกรรมกร และงานคนรับใช้ในบ้านเท่านั้น ทํางานในภาคเกษตร 
ประมง ก่อสร้าง และภาคบริการ  ซึ่งในความเป็นจริงพบว่ามีการจ้างคนทํางานทํางานในกิจการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ดังที่พบในงานประเภทบริการทางสังคม เช่น ภาคธุรกิจให้บริการต่าง 
ๆ เช่น โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ที่พบว่ามีการจ้างคนทํางานทํางานเป็นคนงานจัดสวนในโรงแรม รี
สอร์ท ทํางานในร้านขายอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น  
พนักงานบริการในสถานบันเทิง เรือนําเที่ยว ให้เช่าเก้าอ้ีชายหาด ฯลฯ เป็นต้น แต่อาชีพเหล่านี้ก็ไม่
ถูกระบุไว้ในอาชีพที่อนุญาตให้มีการจ้างงาน แม้มีการเปิดช่องให้คณะกรรมการบริหารแรงงานต่าง
ด้าวระดับจังหวัด พิจารณาผ่อนผันประเภทกิจการเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว แต่ลักษณะงานก็ยังต้องเป็น
งานที่ใช้แรงงานเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้ เป็นการใช้แรงงานเพื่อการการทํางานเท่านั้น   

     2)  การเปิดจดทะเบียนที่สั้นเกินไป และขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการจดทะเบียน 
จนมีผลต่อการเข้าถึงการจดทะเบียนของคนทํางาน 

     การจดทะเบียนที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นไปและรูปแบบการเปิดจดทะเบียนไม่สอดคล้อง
กับคนทํางานที่ทํางานในกิจการบางประเภท เช่น ประมงทะเล กิจการจ้างงานตามฤดูกาล (เกษตร 
ทําไร่) และการจ้างงานพื้นที่ชายแดนที่มีลักษณะเป็นแรงงานไปเช้า-เย็นกลับ ทําให้คนทํางานใน
ภาคกิจการเหล่านี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้  และการกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินการจดทะเบียนที่มีความยุ่งยาก คนทํางานต้องเดินทางไปดําเนินการในสถานที่ต่างกันหลาย
แห่ง คือ เร่ิมต้นจากที่สํานักงานอําเภอ/สํานักงานเขตเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) หลังจาก
นั้นไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล จึงจะไปสํานักงานจัดหางานขอใบอนุญาตทํางาน ซึ่งทั้ง 3 
ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาหลายวัน เป็นอุปสรรคทั้งในด้านสื่อสารและการเดินทางต่อของคนทํางาน
และผู้ประกอบการ กระบวนการที่ยุ่งยากนี้ก่อให้เกิดขบวนการนายหน้าหาแสวงหาผลประโยชน์
จากขั้นตอนการจดทะเบียน เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐยังดําเนินการได้ไม่เต็มที่และไม่
ครอบคลุมถึงทุกกลุ่ม ภาษาในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังคนทํางานยังเป็นแค่ภาษาไทย 
เท่านั้น ทําให้คนทํางานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีความล่าช้าในการดําเนินการ ทําให้
คนทํางานและผู้ประกอบการไม่เข้าใจแนวทางการจดทะเบียนที่ชัดเจน จนทําให้คนทํางานไม่
สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ตามกําหนดเวลา  ทําให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
มีความสับสนอยู่มาก มีความเข้าใจต่อการจดทะเบียนไม่ตรงกัน สร้างปัญหาต่อคนทํางานที่ไปขึ้น
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ทะเบียนค่อนข้างมาก เช่น  แนวทางการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ยังไม่ตรงกัน ทําให้คนทํางานบาง
พื้นที่คนทํางานต้องนํารูปถ่ายติดตัวไปด้วย แต่บางพื้นที่ก็สามารถดําเนินการถ่ายรูปบัตรแรงงานได้
โดยตรง  นอกจากนั้นบางพื้นที่ยังพบว่าคนทํางานบางส่วนไปใช้ระบบการจ้างกลุ่มคนอ่ืนๆ มาเป็น
ผู้ประกอบการและเป็นเจ้าของบ้านให้ ทําให้เกิดระบบนายหน้าให้ผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียน
คนทํางาน  
       3)  การขึ้นทะเบียนผู้ติดตามและบุตรของคนทํางาน 
                    นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธาน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้
สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น กล่าวถึงการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ มีคนทํางานที่มา
ลงทะเบียนประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งถือว่ายังเป็นจํานวนที่น้อยกว่าตัวเลขจริงถึง 2 ล้านคน ทั้งนี้ 
สําหรับปัญหาหลักของคนทํางานพบว่าผู้ติดตามและบุตรของคนทํางาน ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของ
การขึ้นทะเบียนคนทํางาน ส่งผลให้ระบบไม่เปิดช่องให้เข้ารับสิทธิการคุ้มครองดูแลในการ
รักษาพยาบาล และสิทธิที่จะอยู่ในเมืองไทยร่วมกับคนทํางาน นอกจากนี้ถ้าให้ผู้ติดตามและบุตร
ของคนทํางานอาจเป็นปัญหาการเปลี่ยนผู้ประกอบการไม่มีความคล่องตัวได้4 
                    ส่วนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลต้องให้ความกระจ่าง
ในเร่ืองของมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2554 ที่ ครม.เห็นชอบการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ให้แรงงานข้ามชาติอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถจดทะเบียนขอใบอนุญาต
ทํางานได้ และให้ผู้ติดตามสามารถจดทะเบียนราษฎรต่างด้าว หรือทะเบียน ทร .38/1 กับ
กระทรวงมหาดไทย ในช่วงวันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. 2554 ในส่วนแรงงานที่เข้ามาอยู่ในไทยก่อนปี 
พ.ศ.2554 ก่อนที่จะมีมติ ครม.ออกมานั้น กลับยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับว่าสามารถจดทะเบียน 
ทร.38/1 กับกระทรวงมหาดไทยได้ 
      4.2.2 ระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการนําเข้าคนทํางานถูกกฎหมายตาม MOU 

      นับตั้งแต่ปี 2543 ที่รัฐบาลไทยเร่ิมมีแนวคิดที่จะมีนโยบายการนําเข้าคนทํางานที่ผิด
กฎหมายที่เข้ามาทํางานในประทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยให้ยุติการจ้างเป็น
คราวๆ ไป และเห็นควรจัดตั้งองค์กรเพื่อแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ  ต่อมาในปี 2544 รัฐบาลได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง (กบร.) ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานคน
ต่างด้าวทั้งระบบ โดยเปิดโอกาสให้คนทํางานสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาวที่ลักลอบเข้ามาทํางาน 
มารายงานตัวเพื่อทราบจํานวนที่แท้จริงทั้งหมด หลังจากนั้นในปี 2546 รัฐบาลไทยได้มีการลงนาม

                                                                                              

4
 เวทีเสวนาแฉแรงงานต่างด้าว 2 ล้านคนยังไม่ขึ้นทะเบียน จนท.มีเอ่ียว. สืบค้นเมื่อ 3 

เมษายน 2555, จาก http://m.thairath.co.th/content/region/205723 
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ว่าด้วยการจ้างคนทํางานกับประเทศต้นทางครบทั้ง 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยมี
กระทรวงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานประสานการเจรจากับทั้ง 3 ประเทศ เพื่อเร่งรัดการพิสูจน์
สัญชาติแรงงาน และกําหนดแนวทางการนําคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประทศไทย
เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายควบคู่กันไป พบว่า เกิดปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลมาจากระบบ
การพิสูจน์สัญชาติ และการนําเข้าคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประทศไทยเพื่อปรับให้
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ตาม MOU 

    1)  การพิสูจน์สัญชาติ 
                   การจัดการปัญหาสถานะของบุคคลซึ่งเป็นคนทํางานและได้เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยนั้น หากไม่นับรวมคนทํางานซึ่งมีสัญชาติของประเทศต้นทางอย่างชัดเจนและเข้ามาด้วย
กระบวนการที่ถูกกฎหมาย จะเหลือบุคคลอีกเพียงกลุ่มเดียวคือ คนทํางานซึ่งหลบหนีเข้าเมืองโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว เท่ านั้นที่สามารถพัฒนา
สถานะต่อไปได้ เช่น ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติฯ ประเภท
ต่างๆ เป็นต้น แต่หากเป็นเพียงคนทํางานที่หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่มีสถานะใดๆ ต่อเนื่อง เช่น 
คนทํางานซึ่งไม่ได้เข้ารับการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทํางาน หรือชาวโฮรินญา  เป็นต้น โดย
หลักหากเจ้าหน้าที่ของรัฐพบ ก็จะถูกควบคุมตัวเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและพลักดันออกนอก
ประเทศ  
                   การพิสูจน์สัญชาติ จะได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุ 3 ปี ประทับตรา VISA 
ประเภท NON-LA สามารถทํางานได้จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี และคนทํางานที่ได้รับหนังสือเดินทาง 
(Passport) จะได้รับการเปลี่ยนสถานะ จากเดิมเป็นคนทํางานหลบหนีเข้าเมือง มาเป็นคนทํางานที่
ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย และยังได้รับสิทธิใน
การเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร หากต้องการเดินทางไป – มา ระหว่างประเทศ สามารถไปติดต่อขอ
ประทับตราวีซ่าประเภท Re-Entry VISA ได้ที่สํานักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น คนต่างด้าวที่ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติโดยมีหนังสือเดินทาง (Passport) และวีซ่าแล้ว ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน 
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อจะได้ เปลี่ยนใบอนุญาตทํางานจากบัตรสีชมพูเป็นบัตรสีเขียวโดย
ทันที 
                   การพิสูจน์สถานะและการพัฒนามีความสําคัญต่อบุคคลต่างๆ ที่มีสถานะในทาง
กฎหมายยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ ดังที่ทราบว่าบุคคลที่มีสถานะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ
ไทยหรือเป็นคนทํางาน ทุกคนจะถูกสันนิษฐานทั้งหมดว่าเป็นคนทํางานตามกฎหมายคนเข้าเมือง
มาตรา 57   อีกทั้งเมื่อมิได้มีหลักฐานแสดงการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็ย่อมถูก
สันนิษฐานว่าเป็นคนหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งหากบุคคลนั้นๆ ไม่ได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติฯ และ
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บัตรประจําตัวประเภทต่างๆ ไว้ ซึ่งได้รับผลดีการจากผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวแล้ว 
หากบุคคลนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับ ก็จะถูกแจ้งข้อหา "คนทํางานหลบหนีเข้าเมือง" แล้ว
ดําเนินการส่งฟ้องศาลเพื่อผลักดันออกนอกประเทศไทยทันที   หรือแม้แต่บุคคลที่ได้รับการจัดทํา
ทะเบียนฯ และบัตรไว้ การใช้สิทธิประเภทต่างๆ ก็ถูกจํากัดอย่างมาก จนในบางกรณีไม่อาจดําเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางนั้นก็จะถูกจํากัดเพียงในเขตพื้นที่ออกบัตร
ประจําตัว (อําเภอ)  
 นอกจากนี้คนทํางานและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลอย่าง
ชัดเจนในเร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ  เช่น  รายละเอียด ขั้นตอน ค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการพิสูจน์
สัญชาติ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานรัฐในทุกระดับ รวมถึงแม้หน่วยงานรัฐมี
การออกไปดําเนินการพิสูจน์สัญชาติในพื้นที่ ก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์อยู่เช่นเดิม    นอกจากนี้ยัง
มีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สัญชาติเป็นจํานวนเงินที่สูงมาก เมื่อเทียบกับรายได้ที่คนทํางานได้รับจาก
การทํางานดังกล่าว  
 แม้ว่าคนทํางานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีเอกสารรับรองบุคคลแล้ว ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังพบว่าเมื่อคนทํางานกลับประเทศแล้ว ยังได้รับการ
ปฏิบัติเสมือนเป็นคนทํางานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ถูกรีดไถ อยู่เช่นเดิม กระบวนดังกล่าวไม่ได้มี
หลักประกันให้กับคนทํางานว่าจะได้รับความปลอดภัยหรือไม่จากการถูกรีดไถ  
                  คนทํางานที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และเข้ามาทํางานโดยผ่านกระบวนการ MOU จะ
สามารถทํางานอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 4 ปี และต้องกลับไปประเทศของตน 3 ปี ก่อน ถึงจะเข้า
มาทํางานได้ใหม่ในประเทศไทย พบว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเร่ืองความต้องการจ้างงาน
ของผู้ประกอบการ และความต้องการในการทํางานของคนทํางาน และนอกจากนี้ปัญหาสําคัญ
ประการหนึ่งที่พบคือ การออกหนังสือเดินทางให้คนทํางาน  ซึ่งการประสานกับทางฝ่ายไทยมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เกรงว่าจะไม่สามารถรองรับแรงงานจํานวนมากที่จะหลั่งไหลเข้ามาใน
อนาคต จึงอยากเสนอให้มีการปรับลดขั้นตอนให้สะดวกและง่ายขึ้น 
                2) กระบวนการนําเข้าคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมายตาม MOU 
     ในระเบียบที่รัฐบาลไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับประเทศเพื่อนบ้าน
คือ คนทํางานที่มาลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทํางานในประเทศไทยได้ 2 ปี และเมื่อ
หมดอายุแล้วสามารถต่ออายุการทํางานได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี หลังจากนั้นต้องกลับประเทศเดิม
ของตนเอง 3 ปี จึงจะกลับมาทํางานต่อในประเทศไทยใหม่ได้ 
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                   ทั้งนี้ตามข้อตกลงมีขั้นตอนการขอวีซ่าใช้เวลาดําเนินการนานถึง 1-3 เดือน ซึ่งเมื่อเทียบ
กับการข้ามพรมแดนแบบผิดกฎหมายจะใช้เวลาน้อยกว่า  สะดวกมากกว่า ทําให้คนทํางานนิยมใช้
ช่องทางอ่ืนแทน  และคนทํางานที่ถือพาสปอร์ตยังถูกเจ้าหน้าที่บางคนจับกุม มีการเรียกรับเงิน
สินบน รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานอย่างเต็มที่  และไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัดจากฝ่ายผู้ประกอบการ  เกิดการคอร์รัปชั่นในขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่บางคน 
มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น เกิดบริษัทจัดหางานเถื่อนที่หลอกลวง
ผู้ประกอบการและคนทํางาน เพื่อรับดําเนินการนําเข้าคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประ
ทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ตาม MOU  
                   ทางกระทรวงแรงงานได้เสนอให้รัฐบาลปรับแก้เอ็มโอยู ขยายเวลาเป็น 5 ปี และ
กลับไปประเทศของตนเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของคนทํางานและผู้ประกอบการ 
เน่ืองจากมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเกรงว่า หากมีการปรับแก้ขยายเวลาแล้ว กลุ่มคนทํางานเหล่านี้
จะตั้งรกรากจนอาจทําให้เกิดปัญหาเร่ืองการร้องเรียนต่างๆ ตามมา เช่น การขอสัญชาติไทย และ
เร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 
4.3  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเข้าถึงประกันสังคมของคนท างาน  

ในประเด็นนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาการถือบัตรประจําตัวและบัตรอนุญาตทํางานของ
คนทํางาน  ความปลอดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการ มีผลอย่างไรกับการได้รับการ
คุ้มครองแรงงานและการเข้าถึงประกันสังคมตามการบังคับใช้กฎหมายคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่
เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
 4.3.1 การถือบัตรประจําตัวและบัตรอนุญาตทํางานของคนทํางาน 
                    โดยทั่วไปแล้ว แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน (ซึ่งไม่มีสิทธิทํางานและอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย) นั้น ต้องเผชิญและทนอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เลวร้าย ชั่วโมงการทํางานที่
ยาวนานต่อเนื่อง และขาดเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเมื่อเทียบกับคนทํางานที่จดทะเบียน
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าคนทํางานจดทะเบียนจํานวนมากมายไม่ได้ถือบัตรอนุญาต
ทํางานไว้เอง นั่นคือคนทํางานถูกจํากัดเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหน และการถูกคุกคามโดย
เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะบุกจับคนทํางานที่หลบหนีเข้าเมืองและผลักดันให้กลับประเทศของตน   

      ชี้ให้เห็นว่าเป้าประสงค์ข้อหนึ่งของการจดทะเบียนคนทํางานที่จะทําให้คนทํางานรู้สึก
ถึงปลอดภัยขึ้นและได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยนั้นไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างใด ยิ่งไป
กว่านั้น ผู้ประกอบการก็มักจะเป็นผู้ทําให้ระบบการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองแรงงานล้มเหลว โดย
การยึดบัตรอนุญาตทํางานของแรงงานไปเก็บไว้เอง  
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      การถือบัตรประจําตัวและบัตรอนุญาตทํางานของคนทํางาน เป็นไปตามการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติการทํางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  พบว่า ผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งมักจะยึด
บัตรประจําตัวและใบอนุญาตทํางานของคนทํางานเอาไว้ ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อคนทํางานจําเป็นต้อง
ออกไปนอกที่พักหรือสถานที่ทํางาน เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและไม่สามารถแสดงบัตรได้ ก็ย่อม
ทําให้คนทํางานเหล่านี้มีความผิดทางกฎหมาย หรือเมื่อต้องไปติดต่อหรือรับบริการต่างๆ เช่น การ
ไปใช้บริการสถานพยาบาล ซึ่งคนทํางานมีสิทธิที่จะใช้บริการในลักษณะของหลักประกันสุขภาพ 
คือจ่ายเพียงสามสิบบาทต่อคร้ังก็อาจจะทําให้คนทํางานต้องจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง ทั้งนี้ตาม
กฎหมายแล้วระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคนทํางานจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรเอง นอกจากนั้นปัญหาเร่ืองการ
ออกบัตรล่าช้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่งผลกระทบในลักษณะเดียวกัน และมักจะถูกเจ้าหน้าที่
รัฐบางคนอาศัยช่องว่างดังกล่าวเรียกรับเงินสินบนจากคนทํางานได้ 

      การบังคับใช้คนทํางานจํานวนมากซึ่งยอมทําสัญญาทํางานในประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นงาน
ที่ใช้ทักษะน้อยในภาคการก่อสร้าง การผลิต การเกษตร และการเป็นผู้รับใช้ตามบ้าน คนทํางาน
เหล่านี้ต่างจากผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมักถูกนําเข้าประเทศอย่างไม่ถูกต้องตรงที่พวกเขา
จะได้รับการสรรหามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่มีพัฒนาการน้อยกว่า และเดินทางไปยังประเทศที่มั่งคั่งมากกว่าซึ่งมีความต้องการ
คนทํางานที่มีต้นทุนต่ํา หลังจากที่เดินทางมาถึง คนทํางานเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะต้องเผชิญกับองค์กร
จัดหาแรงงานหรือผู้ประกอบการที่ไร้มโนธรรมซึ่งทําให้คนทํางานตกอยู่ในสภาพของการถูกบังคับ
ให้ทํางาน การกระทําเช่นน้ีอาจจะอยู่ในรูปของแรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่
ใช้บังคับคนทํางานให้เข้าไปสู่หรือคงอยู่ในสภาพของแรงงานบังคับต่อไป มีกลเม็ดต่าง ๆ มากมาย
ที่ตัวแทนจัดหาแรงงานหรือผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนเงื่อนไขของ
การจ้างงานให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งคนทํางานได้ลงชื่อไว้แล้วก่อนที่จะออกจาก
ประเทศบ้านเกิดของตน เช่น การยึดและการเก็บเอกสารเดินทางเอาไว้ (หนังสือเดินทาง ตั๋ว
เคร่ืองบิน และบัตรประชาชนของผู้มีภูมิลําเนาที่เป็นคนทํางาน) การกักขัง การใช้กําลังข่มขู่ และ
การอายัดค่าจ้าง ทําให้คนทํางานไม่ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงาน 
 4.3.2 การให้ความคุ้มครองคนทํางานจากความปลอดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุในสถาน
ประกอบการ 

หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองคนทํางานที่เข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมาย หาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากทํางานให้ผู้ประกอบการสามารถรับสิทธิกองทุนเงินทดแทน
ได้ ต่อเมื่อเป็นผู้ประกันตนแล้ว ซึ่งการสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของคนทํางานได้ต้องเป็น
คนทํางานที่มิได้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือหากเป็นคนทํางานที่ได้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ต้อง
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เป็นคนทํางานที่ได้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรอการส่งตัวกลับ ที่มีการผ่อนผันให้อยู่และทํางานตาม
กฎหมายที่ยังไม่หมดอายุ  
 หากเป็นคนทํางานที่ได้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่และ
ทํางานตามกฎหมายที่ยังไม่หมดอายุ จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ได้  และหาก
เจ็บป่วยคนทํางานต้องจ่ายค่ารักษาเอง แต่คนทํางานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องทําประกัน
สุขภาพ เข้าประกันสังคมได้เลย 

      สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม ได้ร่วมหารือกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เร่ืองสิทธิการได้รับความคุ้มครองของ คนทํางาน กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน ซึ่งการหารือระหว่างหน่วยงานดังกล่าว 
สืบเนื่องจากบัตรประกันสุขภาพคนทํางานไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทํางานของคนทํางานซึ่งตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ตามมาตรา 5 “ลูกจ้าง” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่ง
ทํางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ดังนั้นโดยนัยของความหมายนี้
ลูกจ้าง “ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร” ก็หมายถึงการให้ความคุ้มครองชาวต่างชาติทั่วไปที่เข้าประเทศ
ไทยถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทํางาน (Work permit) และหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
ใบสําคัญประจําตัวคนทํางานและชาวต่างชาติที่เป็นคนทํางานเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่ได้รับ
การผ่อนผันมีเอกสาร ท.ร.38/1 ที่กรมการปกครองออกให้ และได้รับใบอนุญาตทํางานจาก
กรมการจัดหางาน พร้อมทั้งผ่านการพิสูจน์สัญชาติ โดยมีหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary 
Passport) ที่ออกให้โดยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือมีใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าว ซึ่งเรียกว่า เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ซึ่งออกให้โดยประเทศ
กัมพูชา โดยคนทํางานกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าระบบประกันสังคม เมื่อประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
โดยลูกจ้างสามารถรับเงินทดแทนได้จากกองทุนเงินทดแทน 

  ทั้งนี้ตามนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานเกี่ยวกับการให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 
โดยให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกัน
ความมั่นคงในการทํางานแก่คนทํางาน การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครอง และส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของคนทํางานรวมทั้งการเตรียมการรองรับ
การเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 โดยเน้นระบบบริหาร
จัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวก และมาตรการการกํากับดูแล 
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ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภท5 สาธารณสุขจึงเห็นความจําเป็นของการจัดการดูแล
ทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนทํางานโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ และสามารถป้องกันควบคุมโรคที่มากับคนทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในกรณีนี้คนทํางานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ไม่มี
เอกสารแสดงสถานะบุคคลซึ่งตามกฎหมาย จะไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ หากคนทํางาน
ดังกล่าวประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน และผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบจ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่ลูกจ้าง  ดังกรณีตัวอย่าง หลังประสบอุบัติเหตุจากการทํางานก่อสร้างในอาคาร
โรงงาน CP จนบาดเจ็บสาหัสลําไส้ใหญ่แตก กระดูกหัก นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่าสามเดือน 
เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2555 ศาลแรงงานกลางนัดพร้อมคู่ความเพื่อไกล่เกลี่ยคดีกรณีที่นายชาลี              
ดีอยู่  คนทํางานชาวพม่า ยื่นฟ้องนายธารา ริตแตง, ห้างหุ้นส่วนจํากัด NSV Supply, และบริษัทซีพี
ค้าปลีกและการตลาดจํากัด เพื่อเรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุจากการทํางานก่อสร้างในบริเวณอาคาร
โรงงาน CP ซึ่งมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของนายธาราและ หจก. NSV Supply ในฐานะ
นายจ้างผู้รับเหมา และบริษัทซีพีค้าปลีกในฐานะเจ้าของอาคารโรงงานและสถานที่ก่อสร้างซึ่งว่าให้ 
หจก. NSV Supply ร้ือถอนและดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงงาน แต่กลับละเลยมิได้ใช้ความ
ระมัดระวังในการหาผู้รับจ้างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพก่อสร้าง และไม่ได้ควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยจนเกิดอุบัตเหตุเป็นเหตุให้นายชาลี ดีอยู่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ลําไส้ใหญ่แตก กระดูก
สะโพกและขาหัก นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่าสามเดือน ปัจจุบันสภาพร่างกายยังอ่อนแอและ
ไม่สามารถทํางานได้ตามเดิม ทั้งนี้ มีเพียงทนายของบริษัทซีพีค้าปลีกและการตลาดจํากัดจําเลยที่ 4 
มาศาล แต่นายจ้างและผู้รับเหมาซึ่งเป็นจําเลยที่ 1 และ 2 ไม่มาศาล เป็นเหตุให้ทนายของบริษัทซีพี
ยุติการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยให้เหตุผลว่า หากนายจ้างและผู้รับเหมาะไม่มาปรากฏตัวเพื่อร่วมไกล่
เกลี่ยและร่วมรับผิด บริษัทซีพีจึงไม่สามารถรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแทนจําเลยทั้งสองได้ ศาลจึงนัด
สืบพยานในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยในคดีนี้ นายชาลีเรียกค่าเสียหายเพื่อชดเชยค่าใช่จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ที่ไม่สามารถทํางานได้เมื่อระหว่างรักษาตัวจนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดจน
ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตและค่าขาดรายได้ในอนาคตอีกรวมเป็นเงิน 1,327,335 บาท อีกทั้ง
เนื่องจากชาลี มีสิทธิอาศัยชั่วคราวในประเทศไทย และยังไม่สามารถหางานทําได้ตามปกติอันเป็น
อุปสรรคในการต่อใบอนุญาตทํางาน เมื่อการเจรจาไกลเกลี่ยไม่บรรลุผล คดีจึงต้องยืดเยื้อต่อไป ซึ่ง
                                                                                              

 5 มติ ครม. วันที่ 15 มกราคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน) เรื่อง  การผ่อนผันแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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อาจส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมและการได้รับการเยียวยาของชาลีในคดีนี้ กรณี
ดังกล่าว เกิดมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 นายชาลี ถูกผนังปูนหล่นทับ ระหว่างทํางานก่อสร้างให้
ผู้รับเหมา ซึ่งทําการร้ือถอน ดัดแปลง และต่อเติมห้องทํางานวิศวกรภายในอาคารโรงงานบริษัท ซีพี 
ค้าปลีกและการตลาด จํากัด ในอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยขณะเกิดเหตุผู้รับเหมาได้
ทําการทุบผนังอิฐก่อที่มีความกว้าง 4.80 เมตร สูง 2 เมตร และเป็นผนังที่ไม่มีเหล็กยึดรับน้ําหนัก 
โดยมิได้มีการจัดอุปกรณ์หรือโครงสร้างชั่วคราวที่ความเหมาะสม และมิได้ปรับระดับพื้นที่ยืน
ปฏิบัติงานให้สามารถทําการทุบผนังอิฐที่ระดับความสูง 2 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ตามคําวินิจฉัยของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน นายชาลีถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลปทุมธานี ต่อมาโรงพยาบาลเเจ้งตํารวจให้เข้า
ควบคุมตัวนายชาลี ด้วยข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเกือบถูกส่งกลับประเทศพม่าทั้งที่ยังป่วย
หนัก แต่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาได้เข้าให้ความช่วยเหลือ นายชาลีจึงถูกส่งตัวมา
รักษาที่โรงพยาบาลตํารวจ ที่ซึ่งนายชาลีถูกล่ามโซ่ไว้กับเตียงในสถานะผู้ป่วยต้องกัก ต่อมาวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2554 ศาลอาญากรุงเทพฯใต้ได้มีคําสั่งให้ปล่อยตัวนายนาชาลี เและให้สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองชดเชยค่าเสียหายจากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันเเม้นายชาลีจะ
ได้รับการผ่าตัดนําลําไส้กลับเข้าช่องท้องและต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการตลอดมา
เป็นเวลา 1 ปี จนอาการดีขึ้นตามลําดับ แต่ชาลียังคงต้องดามเหล็กเพื่อรักษากระดูกสะโพกและขาที่
หัก โดยที่ปัจจุบันชาลียังคงไม่สามารถทํางานได้อย่างปกติตามเดิม และมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถ
กลับไปทํางานใช้แรงงานหนักได้อีก กรณีนายชาลี เนื่องจากเป็นคนทํางานที่ยังมิได้ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ จึงถูกปฏิเสธสิทธิที่จะได้รับการดูแลเยียวยาการบาดเจ็บจากการทํางาน จากกองทุนเงินทด
เเทน แม้สํานักงานประกันสังคมจะเข้ามาดูแลเป็นตัวกลางในการมีคําสั่งให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ดูแลค่ารักษาพยาบาลสําหรับนายชาลี แต่วิธีปฏิบัติเช่นนี้ เช่นเดียวกับในกรณีอ่ืนๆ กลับมีปัญหา
อุปสรรคในการบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคําสั่ง ส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นคนทํางานไม่
สามารถได้รับการเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีและเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามสิทธิที่ตนควรได้รับ6 

 สํานักงานประกันสังคมมีสิทธิดําเนินการตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 
มาตรา 50 ที่กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสอบสวน และออกคําสั่งให้นายจ้างของแรงงาน
ต่างด้าวนั้น เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างโดยตรง ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างขึ้น

                                                                                              

6 แรงงานข้ามชาติชาวพม่าร้องศาลแรงงาน ขอบริษทัซีพีชดเชยความเสียหาย (3 มีนาคม 2555).  สืบค้น
เมื่อ 2 เมษายน 2555, จาก  http://prachatai.com/journal/2012/03/39464 
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ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวและของ
นายจ้างเอง 

     สํานักงานประกันสังคม (สปส.) กําหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และการให้ความ
คุ้มครอง คนทํางานสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทํางานถูก
กฎหมาย ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบ รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี 
                   สํานักงานประกันสังคม (สปส.) ให้นายจ้างที่มีคนทํางานสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่า 
ที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย ต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีเอกสารใบอนุญาต
ทํางาน (Work Permit) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง แจ้ง
ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และเป็นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับหลักฐานเอกสาร
ครบถ้วน โดยจะยกเว้นไม่ขึ้นทะเบียน กรณีเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยง
สัตว์  ซึ่ งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี  และไม่มีงานลักษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย กรณี คนทํางานของ
ผู้ประกอบการที่จ้างไว้เพื่อทํางานอันมีลักษณะเป็นคร้ังคราว เป็นงานจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล 
กรณคีนทํางานของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่คนทํางานทํานั้นมิได้มีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยู่ด้วย กรณีเป็นคนทํางานของผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบการค้าเร่ หรือการค้าแผงลอย 
กรณีเป็นคนทํางานซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จากกรณีนี้
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลเน่ืองจากเป็นบุคคลธรรมดา 

 การได้รับค่าชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน  เนื่องจากคนทํางานส่วนใหญ่
ทํางานอยู่ในกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างมาก เช่น 
ก่อสร้าง ประมงทะเล พบว่าก่อนการเข้าไปทํางาน คนทํางานไม่ได้รับการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์
การทํางาน หรือ วิธีการทํางานอย่างไรให้ปลอดภัย ทําให้หลายคร้ังคนทํางานจํานวนมากมักจะ
ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน ทําให้สูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต   

     โดยปกติแล้วคนทํางานสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้จากกองทุนเงินทดแทนที่
ผู้ประกอบการจ่ายสมทบในกองทุน แต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนให้กับคนทํางานเลย ซึ่งกระบวนการบังคับใช้ตามกฎหมายที่จะทําให้ผู้ประกอบการจะต้อง
จ่ายเงินสมทบก็ถูกละเลยด้วยเช่นกัน  มีมาตรการในทางปฏิบัติที่เข้าไปปิดกั้นการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนดังกล่าว คือ การออกหนังสือเวียนสํานักงานประกันสังคม ฉบับ รส 0711/ว751 ลงวันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เร่ือง การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน โดยในข้อ 2 ของแนวปฏิบัติได้ระบุถึงหลักฐานที่แรงงาน
ต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ต้องมีหลักฐานดังนี้  
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  (1) มีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทํางาน (Work Permit) ที่ทางราชการออกให้
มาแสดงประกอบกับหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  

(2) นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ํากว่าค่าจ้างขั้นต่ํา 
     ทั้งนี้คนทํางานที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศ

ไทยอีกด้วย  ทําให้หนังสือเวียนดังกล่าวเป็นการกีดกันไม่ให้คนทํางานเข้าถึงสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนเงินทดแทน และเข้าถึงระบบประกันสังคม   

     ผู้เขียนเห็นว่าการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะคุ้มครอง
คนทํางานผู้ที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ผ่านการรับรอง
เอกสารและทางการไทยจะออกวีซ่า  ใบอนุญาตการทํางาน ด้วยเหตุนี้คนทํางานที่เข้าเมืองถูก
กฎหมายจึงต้องจ่ายเงินสมทบตามที่กฎหมายกําหนดขณะเดียวกันผู้ประกอบการและรัฐบาลต้อง
จ่ายเงินสมทบเช่นกัน ทั้งนี้จะเรียกเก็บเงินสมทบเฉพาะคนทํางานตามประเภทที่กฎหมายกําหนด  
ส่วนแรงงานนอกระบบและแรงงานประเภทที่กฎหมายยกเว้นไว้ เช่น คนรับใช้ในบ้าน กฎหมายไม่
คุ้มครอง จะให้สิทธิรักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพแทน 
 4.3.3  การจ้างงานของคนทํางานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย 

4.3.3.1 การให้ที่พักอาศัยแก่คนทํางาน 
                    ปัญหาความไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่นํา
คนทํางานที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับการผ่อนผันให้คนทํางานเข้ามาทํามาหากินในราชอาณาจักร หรือ
ขึ้นทะเบียนคนทํางานแล้ว แต่ก็จะอาจจะกระทําผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยให้ที่พัก
อาศัย ดังตัวอย่าง การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง 
ผู้กระทําจะต้องรู้ว่า มีคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
แล้วได้ให้พักอาศัย ซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนทํางานพ้นจากการจับกุม การที่
จําเลยเพียงแต่นําอาหารไปให้คนทํางานโดยโจทก์ไม่ได้นําสืบพฤติการณ์อ่ืนเลยว่า จําเลยเป็นผู้ให้
คนทํางานพักอาศัยหรือเป็นผู้ซ่อนเร้นคนทํางานเพื่อให้พ้นจากการถูกจับกุม แต่กลับได้ความว่า ทาง
ราชการผ่อนผันให้คนทํางานเข้ามาทํามาหากินในราชอาณาจักรได้ในรัศมี 16 กิโลเมตร และที่เกิด
เหตุก็อยู่ในรัศมี 16 กิโลเมตร ดังนั้น แม้จําเลยจะเป็นผู้พาคนทํางานไปไว้ในโรงไม้ที่เกิดเหตุและนํา
อาหารไปส่งให้ ก็ยังไม่พอให้ฟังว่าจําเลยกระทําไปเพื่อให้คนทํางานพ้นจากการจับกุม เพราะเมื่อ
ทางราชการผ่อนผันให้แล้ว เจ้าพนักงานตํารวจก็ไม่สามารถจับกุมคนต่างด้าวนั้นได้ 7 หรือจําเลย
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อุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงที่จําเลยให้การรับสารภาพว่า คนทํางานที่จําเลยให้ความช่วยเหลือเป็น
คนทํางานที่ผู้ประประกอบการนําไปขึ้นทะเบียน จึงมีสิทธิที่จะประกอบอาชีพในราชอาณาจักร เป็น
การอุทธรณ์ว่าการกระทําของจําเลยขาดองค์ประกอบความผิด เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย จําเลยยกขึ้นอุทธรณ์ได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นตาม ป .วิ.อ. มาตรา 
195 วรรคสอง คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ที่ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจําเลยจึงไม่ชอบด้วย                
ป.วิ.อ. มาตรา 186 (6) ประกอบมาตรา 215 โจทก์ฟ้องว่าจําเลยให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวจํานวน 
18 คน ให้พ้นจากการจับกุมแม้เอกสารแนบท้ายอุทธรณ์จะรับฟังได้ว่าคนต่างด้าวจํานวน 4 คน เข้า
มาในราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาต และขณะเกิดเหตุยังอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้
ทํางานตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 มีผลทําให้การกระทําของจําเลยเกี่ยวกับคน
ต่างด้าว 4 คน ดังกล่าว ขาดองค์ประกอบความผิดตามฟ้อง แต่ยังคงรับฟังได้ว่าคนต่างด้าวอีก 14 คน 
ที่จําเลยให้ความช่วยเหลือนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จําเลยจึงยังมีความผิดตาม
ฟ้อง8 
                   4.3.3.2  คนทํางานหลบหนีไปทํางานที่อ่ืน 

      ปัญหาการจ้างงานของผู้ประกอบการและการย้ ายงานของคนทํางาน โดยที่
ผู้ประกอบการเมื่อนําคนทํางานไปขึ้นทะเบียนแลว  คนทํางานได้หนีไปทํางานที่อ่ืนต่อมาคนทํางาน
ไปทํางานที่อ่ืน ทําให้ผู้ประกอบการ เสียเงินเสียแรงงานที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจ   ส่วน
คนทํางานที่หนีไปทํางานกับผู้ประกอบการใหม่ก็ไม่มีใบขออนุญาตจ้างคนทํางาน  จึงเป็นแรงงานที่
ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และตามพระราชบัญญัติการทํางานคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551  และประกาศ คําสั่งต่าง ๆ  ที่ออกมา  ก็มิได้กําหนดถึงการย้ายงาน  เปลี่ยนงาน
ของคนทํางานที่ขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด 

 4.3.3.3 ผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
      คนทํางานส่วนหนึ่งที่ เข้ามาอย่างถูกกฎหมายยังคงอยู่ ในระบบการจ้างงานที่

ผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น คนทํางานส่วนใหญ่ยังมี
ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาและสวัสดิการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา  จากการ
สัมภาษณ์ บริษัท นวจิตร การก่อสร้าง พบว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
คนทํางานดังกล่าวยังไม่ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของ
คนทํางาน การจัดรถรับส่ง การให้ที่พัก ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลา                  
เป็นต้น  ทําให้คนทํางานทั้งที่ได้มีการจดทะเบียนโดยถูกกฎหมายแล้วก็ตาม  ยังไม่ได้รับสวัสดิการ
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ที่เพียงพอกับเงินเดือนที่ได้รับ เหมือนอย่างสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการตรวจสุขภาพให้คนทํางานต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพระหว่างระยะเวลาการอบรมการจ้างตามระเบียบการของพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม การประกันการบาดเจ็บ  หรือ สหพันธรัฐมาเลเซียได้
กําหนดสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของคนทํางานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจ้างงาน
แห่งชาติ ค.ศ.1955 โดยผู้ประกอบการต้องทําประกันชีวิตให้กับคนทํางาน และตามพระราชบัญญัติ
แรงงาน  ปี1955 ได้กําหนดไว้ให้ทํางานล่วงเวลา ผู้ประกอบการไม่อนุญาตให้คนงานทํางาน
มากกว่า 64 ชั่วโมงในหน่ึงเดือน 
 

4.4 แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) เร่ืองการคุ้มครองคนท างานท่ีผิดกฎหมายที่เข้ามา
ท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
 

ในส่วนของผู้ประกอบการจ านวน 5 คน 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริษัทก่อสร้าง ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 เพศของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ หมายเหตุ 
ชาย 3 60  
หญิง 2 40  
รวม 5 100  

 
วิเคราะห์จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศชาย ร้อยละ 100 

สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ หมายเหตุ 
31-45 ปี 2 40  
46-60 ปี 3 60  

รวม 5 100  
 

วิเคราะห์จากตารางที่ 4.2  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 46-
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลาคืออายุระหว่าง 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 46-60 ป ี
 
ตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาขั้นตอนการน าแรงงานต่างด้าวเข้า
มาประเทศไทยตามการบันทึกข้อตกลง 
  

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.มีปัญหาขั้นตอนการน า
แรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประเทศไทยตามการ
บันทึกข้อตกลง 

5 100 ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการพิสูจน์
สัญชาต ิและการแจ้ง 90 วัน ที่
คนต่างด้าวต้องไปแจ้ง ตม.ทุกๆ 
90 วัน ซึ่งเสียเวลาเน่ืองจากใน
แต่ละวันมีคนต่างด้าวไปแจ้ง
จ านวนมาก ท าให้ยุ่งยากและต้อง
หยุดงาน ทั้งยังเสียค่าเดินทาง   

2.ไม่มีปัญหาขั้นตอนการ
น าแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประเทศไทยตามการ
บันทึกข้อตกลง 

0 0  

รวม 5 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.3  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีปัญหาขั้นตอนการน า
แรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยตามการบันทึกข้อตกลง ร้อยละ 100  
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 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติและการ
แจ้ง 90 วัน ที่คนต่างด้าวต้องไปแจ้ง ตม.ทุกๆ 90 วัน ซึ่งเสียเวลาเน่ืองจากในแต่ละวันมีคนต่างด้าว
ไปแจ้งจ านวนมาก ท าให้ยุ่งยากและต้องหยุดงาน ทั้งยังเสียค่าเดินทาง   

 
ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้สวัสดิการในการคุ้มครองแรงงาน 
และการรักษาพยาบาล 
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.การให้สวัสดิการในการ
คุ้มครองแรงงาน และการ
รักษาพยาบาล 

0 0  

2.ไม่ได้ให้สวัสดิการในการ
คุ้มครองแรงงาน และการ
รักษาพยาบาล 
 

5 100 คนทํางานย่อมได้รับสิทธิใน
สวัสดิการจากการคุ้มครอง
แรงงาน และการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะการดูแลเร่ืองสุขภาพ
และการประกันภัย  แต่ต้องมีการ
ดูแลที่มากกว่าคนไทย เช่น การ
ต้องหาล่ามไปแปล ในยาม
เจ็บป่วย 

รวม 5 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.4  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้ให้สวัสดิการในการ
คุ้มครองแรงงาน และการรักษาพยาบาล ร้อยละ 100  

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นควรให้รัฐจัดสวัสดิการในการคุ้มครองแรงงาน 
และการรักษาพยาบาล เพื่อการช่วยเหลือเร่ืองสุขภาพและการประกันภัย ทั้งนี้คนทํางานย่อมได้รับ
สิทธิในสวัสดิการจากการคุ้มครองแรงงาน และการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการดูแลเร่ืองสุขภาพ
และการประกันภัย  แต่ต้องมีการดูแลที่มากกว่าคนไทย เช่น การต้องหาล่ามไปแปล ในยามเจ็บป่วย 
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ตารางท่ี 4.5 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามมาตรฐานขั้นตํ่า  
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.ได้รับค่าตอบแทนตาม
มาตรฐานขั้นต่ํา 

2 40  

2.ไม่ได้รับค่าตอบแทนตาม
มาตรฐานขั้นต่ํา 

3 60 ได้รับค่าตอบแทนต่ํากว่า
มาตรฐานขั้นต่ํา ประเภทที่
ใช้แรงงานได้รับ 250 บาท 

รวม 5 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.5  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้รับค่าตอบแทนตาม
มาตรฐานขั้นต่ําร้อยละ 60  รองลงมา ได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานขั้นต่ําร้อยละ 40   

สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรให้รัฐต้องให้คนทํางานได้รับค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานขั้นตํ่า 300 บาท ตามที่กําหนดไว้ 
 
ตารางท่ี 4.6 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนประกันสังคม  
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.ได้ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม 

0 0  

2.ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน
ประกันสังคม 

5 100 ไม่ไดข้ึน้ทะเบียนประกันสังคม เพราะ 
ใบอนุญาตทํางาน ออกล่าช้ามาก ทําให้ยัง
ไม่สามารถไปทําประกันสังคมได้ 
เน่ืองจากยังไม่มีต้นฉบับใบอนุญาตทํางาน 

รวม 5 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่  4.6  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมร้อยละ 100   

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ งหมดเห็นควรให้รัฐหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของคนทํางาน  
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ตารางท่ี 4.7 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการต่างๆ กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ 
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.ควรออกกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการต่างๆ กับแรงงาน
ต่างด้าวโดยเฉพาะ 

4 80 ควรให้รัฐจัดให้หลักประกันสุขภาพเฉพาะ
แรงงานต่างด้าว และการคุ้มครองแรงงาน
ควรจัดให้มีการกําหนดค่าตอบแทนที่เท่า
เทียมกัน และให้สวัสดิการค่าที่พัก 
ค่าอาหาร เป็นต้น 

2.ไม่ควรออกกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการต่างๆ กับแรงงาน
ต่างด้าวโดยเฉพาะ 

1 20 กฎหมายที่มีอยู่ยุ่งยากพอแล้ว และควรลด
ขั้นตอนตามกฎหมายคนเข้าเมือง  เช่น การ
ลดการแจ้งของคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  90 วัน ลดการตรวจ
โรคเพื่อขอต่อใบอนุญาตท างานในปี ที่ 2 
และปี ต่อๆไป 

รวม 5 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.7  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ควรออกกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและสวัสดิการต่างๆ กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ ร้อยละ 100   

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ควรออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
ต่างๆ กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ โดยให้รัฐจัดให้มีหลักประกันสุขภาพเฉพาะแรงงานต่างด้าว 
และการคุ้มครองแรงงานควรจัดให้มีการกําหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และให้สวัสดิการค่าที่
พัก ค่าอาหาร เป็นต้นโดยเฉพาะเร่ืองหลักประกันสุขภาพ  
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ตารางท่ี 4.8 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของ
แรงงานต่างด้าว 
  

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.มีแนวทางในการป้องกัน
การหลบหนีของแรงงาน
ต่างด้าว 

5 100 ควรมีการปิดด่านชายแดนให้ชัดเจน หรือยึด
หนังสือเดินทาง และให้สวัสดิการที่ดีแก่
คนท างาน ส าหรับพม่านั้นเจ้าหน้าที่แรงงาน
พม่า บังคับมิให้คนงานเปลี่ยนนายจ้าง หาก
เปลี่ยนจะได้รับโทษ ปัญหาการหลบหนีจึงมี
น้อย 

2.ไม่มีแนวทางในการ
ป้องกันการหลบหนีของ
แรงงานต่างด้าว 

0 0  

รวม 5 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.8  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการ
ป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 100   

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของแรงงาน
ต่างด้าว โดยมีความเห็นว่าควรมีการปิดด่านชายแดนให้ชัดเจน หรือยึดหนังสือเดินทาง และให้
สวัสดิการที่ดีแก่คนท างาน ส าหรับพม่านั้นเจ้าหน้าที่แรงงานพม่า บังคับมิให้คนงานเปลี่ยนนายจ้าง 
หากเปลี่ยนจะได้รับโทษ ปัญหาการหลบหนีจึงมีน้อย 

 
ในส่วนของคนท างานจ านวน 10 คน 

 
ตารางท่ี 4.9 เพศของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ หมายเหตุ 
ชาย 6 60  
หญิง 4 40  

รวม 10 100  
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 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.9 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 
รองลงมาเพศหญิง ร้อยละ 40  สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
 
ตารางท่ี 4.10 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ หมายเหตุ 
15-20  ปี 3 30  
21-30 ปี 7 70  

รวม 10 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.10 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-
30 ปคีิดเป็นร้อยละ 70 อายุระหว่าง 15-20  ปี คิดเป็นร้อยละ 30 

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ป ี
 
ตารางท่ี 4.11 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาของคนท างาน 
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
อัตราค่าจ้าง 
1. 250-300 บาท/วัน 

 
5 

 
50 

 

2.มากกว่า 300บาท /วัน 5 50 เป็นแรงงานที่มีฝีมือ 
รวม 10 100  

ค่าล่วงเวลา 
1. ต่ํากว่า 30 บาท/ชั่วโมง 

 
6 

 
60 

 

2.มากกว่า 30 บาท/ชั่วโมง 4 40 เป็นแรงงานที่มีฝีมือ 
รวม 10 100  

  
วิเคราะห์จากตารางที่ 4.11  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีอัตราค่าจ้าง 250-300 

บาท/วัน และมากกว่า 300บาท /วัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 50  ส่วนค่าล่วงเวลา พบว่าต่ํากว่า 
30 บาท/ชั่วโมง ร้อยละ 60 รองลงมาคือ มากกว่า 30 บาท/ชั่วโมง ร้อยละ 40 
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สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอัตราค่าจ้าง 250-300 บาท/วัน และมากกว่า 300
บาท /วัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 50 และส่วนใหญ่ได้รับค่าล่วงเวลาต่ํากว่า 30 บาท/ชั่วโมง               
ร้อยละ 60 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้เหตุผลว่าที่ได้ค่าจ้างและค่าล่วงเวลาน้อยเนื่องจากไม่มี
ประสบการณ์ในการทํางาน เป็นคนทํางานที่ไร้ฝีมือ  

 
ตารางท่ี 4.12 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านสวัสดิการที่พัก  

 
 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 

1. ให้สวัสดิการด้านที่พัก 9 90 พักที่สถานที่ก่อสร้าง โดยที่
นายจ้างจัดหาที่พักให้ หรือ
เช่าที่พัก โดยนายจ้างออกให้ 

2.ไม่ได้ให้สวัสดิการด้านที่พัก 1 10 เช่าห้องอยู่ ค่าห้องพักต้อง
ออกเอง 

รวม 10 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.12  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ให้สวัสดิการด้านที่พัก 
ร้อยละ 90 รองลงมาไม่ได้ให้สวัสดิการด้านที่พัก  ร้อยละ 10 

สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้สวัสดิการด้านที่พัก พร้อมทั้งได้ให้เหตุผลว่า 
พักที่สถานที่ก่อสร้าง โดยที่นายจ้างจัดหาที่พักให้ หรือเช่าที่พัก โดยนายจ้างออกให้ 

 
ตารางท่ี 4.13 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านสวัสดิการค่าอาหาร  
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1. ได้รับสวัสดิการค่าอาหาร 1 10 นายจ้างจัดหาอาหารให้ 
2.ไม่ได้รับสวัสดิการค่าอาหาร 9 90 จัดหาซื้ออาหารรับประทาน

กันเอง 
รวม 10 100  

 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.13  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้รับสวัสดิการ
ค่าอาหารร้อยละ 90  รองลงมาไม่ได้ให้สวัสดิการด้านค่าอาหาร  ร้อยละ 10 
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สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับได้รับสวัสดิการค่าอาหาร โดยให้เหตุผลว่า
คนท างานต้องจัดหาซื้ออาหารรับประทานกันเอง 
 
ตารางท่ี 4.14 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล  
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1. ได้รับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลตามหลักประกัน
สุขภาพ 

8 80 คนท างานมีสิทธิรักษาพยาบาลตาม
หลักประกันสุขภาพ และ
ผู้ประกอบการได้น าตัวท่านไป
รักษาพยาบาล 

2. ไม่ได้รับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลตามหลักประกัน
สุขภาพ 

2 20 ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลให้คนท างาน 

รวม 10 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.14  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้รับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 80 รองลงมา คือไม่ได้ รับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ 

 สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามหลักประกัน
สุขภาพ  แต่ในส่วนที่หลบหนีเข้าเมืองมานายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 
 
ตารางท่ี 4.15  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม 
  

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1. การขึ้นทะเบียนกับ
ประกันสังคม 

0 0  

2. ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกับ
ประกันสังคม 

10 10 เน่ืองจากเป็นคนท างานที่เข้ามาอย่าง
ผิดกฎหมายที่รอส่งตัวกลับท าให้ขึ้น
ทะเบียนกับประกันสังคมไม่ได้  

รวม 10 100  
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 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.15  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
ประกันสังคมร้อยละ 100 

สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม โดยให้เหตุผลว่าเป็น
คนท างานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่รอส่งตัวกลับ แต่ได้รับการรักษาพยาบาลตามหลักประกัน
สุขภาพ  
 
ตารางท่ี 4.16 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทางออกจากสถาน
ประกอบการ 
 

 จํานวน ร้อยละ เหตุผล 
1.มีเสรีภาพในการเดินทางออกจาก
สถานประกอบการ 

10 100 เน่ืองจากมีบัตรประจําตัวของ
แรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว 

2.ไม่มีเสรีภาพในการเดินทางออกจาก
สถานประกอบการ 

0 0  

รวม 10 100  
 
 วิเคราะห์จากตารางที่ 4.16 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีเสรีภาพในการเดินทาง
ออกจากสถานประกอบการ ร้อยละ 100   

สรุปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีเสรีภาพในการเดินทางออกจากสถานประกอบการ โดยให้
เหตุผลว่ามีบัตรประจําตัวของแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว 

สรุปวิเคราะห์จากตารางแบบสัมภาษณ์เจาะลึกเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมายของทั้ง 2 ฝ่ายสามารถสรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ในส่วนของผู้ประกอบการผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46-
60 ปี ปัญหาขั้นตอนการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยตามการบันทึกข้อตกลง  ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์นั้นมปีัญหาเร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ และการแจ้ง 90 วัน ที่คนต่างด้าวต้องไปแจ้ง ตม.ทุกๆ 
90 วัน ซึ่งเสียเวลาเนื่องจากในแต่ละวันมีคนต่างด้าวไปแจ้งจ านวนมาก ท าให้ยุ่งยากและต้องหยุด
งาน ทั้งยังเสียค่าเดินทาง  และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่าจะได้ MOU (แสดงในภาคผนวก)  
ในส่วนความคิดเห็นการให้สวัสดิการในการคุ้มครองแรงงาน และการรักษาพยาบาลผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ไม่ได้ให้สวัสดิการในการคุ้มครองแรงงาน และการรักษาพยาบาล โดยให้เหตุผลว่า
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คนทํางานย่อมได้รับสิทธิในสวัสดิการจากการคุ้มครองแรงงาน และการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ
การดูแลเร่ืองสุขภาพและการประกันภัย  แต่ต้องมีการดูแลที่มากกว่าคนไทย เช่น การต้องหาล่ามไป
แปล ในยามเจ็บป่วย  ในด้านค่าตอบแทนตามมาตรฐานขั้นต่ําผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนตามมาตรฐานขั้นต่ํา โดยคนทํางานส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ํา 
ประเภทที่ใช้แรงงานได้รับค่าแรง 250 บาท ทั้งนี้เห็นควรให้รัฐต้องให้คนทํางานได้รับค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานขั้นต่ํา 300 บาท ตามที่กําหนดไว้ ความคิดเห็นการขึ้นทะเบียนประกันสังคมผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพราะใบอนุญาตทํางาน ออกล่าช้ามาก ทําให้ยังไม่
สามารถไปทําประกันสังคมได้ เนื่องจากยังไม่มีต้นฉบับใบอนุญาตทํางาน  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมดเห็นควรให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ของคนทํางาน  ในส่วนการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการต่างๆ กับแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
ต่างๆ กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ควรให้รัฐจัดให้หลักประกันสุขภาพเฉพาะแรงงานต่าง
ด้าว และการคุ้มครองแรงงานควรจัดให้มีการกําหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และให้สวัสดิการ
ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น และมีส่วนน้อยไม่ควรออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการต่างๆ 
กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ เพราะกฎหมายที่มีอยู่ยุ่งยากพอแล้ว และควรลดขั้นตอนตามกฎหมาย
คนเข้าเมือง  เช่น การลดการแจ้งของคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  90 วัน ลดการ
ตรวจโรคเพื่อขอต่อใบอนุญาตท างานในปี ที่ 2 และปี ต่อๆไป ส่วนแนวทางในการป้องกันการ
หลบหนีของแรงงานต่างด้าวผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เห็นว่ามีแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของ
แรงงานต่างด้าว โดยควรมีการปิดด่านชายแดนให้ชัดเจน หรือยึดหนังสือเดินทาง และให้สวัสดิการ
ที่ดีแก่คนท างาน ส าหรับพม่านั้นเจ้าหน้าที่แรงงานพม่า บังคับมิให้คนงานเปลี่ยนนายจ้าง หาก
เปลี่ยนจะได้รับโทษ ปัญหาการหลบหนีจึงมีน้อย 
 ในส่วนคนท างานผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีอตัราค่าจ้าง 250-300 บาท/วัน และมากกว่า 300บาท /วัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
และส่วนใหญ่ได้รับค่าล่วงเวลาต่ํากว่า 30 บาท/ชั่วโมง  โดยให้เหตุผลว่าที่ได้ค่าจ้างและค่าล่วงเวลา
น้อยเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน เป็นคนทํางานที่ไร้ฝีมือหรือเป็นกรรมกร  ด้าน
สวัสดิการที่พัก ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้สวัสดิการด้านที่พัก พร้อมทั้งได้ให้เหตุผลว่า 
พักที่สถานที่ก่อสร้าง โดยที่นายจ้างจัดหาที่พักให้ หรือเช่าที่พัก โดยนายจ้างออกให้  ส่วนด้าน
สวัสดิการค่าอาหาร ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับได้รับสวัสดิการค่าอาหาร โดยให้
เหตุผลว่าคนท างานต้องจัดหาซื้ออาหารรับประทานกันเอง  ในด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพคนท างาน โดย
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คนท างานมีสิทธิรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ และผู้ประกอบการได้น าตัวท่านไป
รักษาพยาบาล ส่วนที่ไม่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์เห็นว่าผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้คนท างาน  ในส่วนการขึ้น
ทะเบียนกับประกันสังคมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเนื่องจากเป็น
คนท างานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่รอส่งตัวกลับท าให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมไม่ได้แต่ได้รับ
การรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ ส าหรับ เสรีภาพในการเดินทางออกจากสถาน
ประกอบการผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีเสรีภาพในการเดินทางออกจากสถานประกอบการเนื่องจากมี
บัตรประจําตัวของแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
ในการคุ้มครองสิทธิการท างานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศ

ไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย เป็นการศึกษาถึงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ  
การคุ้มครองคนท างานตามอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ  และอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  มาตรการการคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมายตามกฎหมายต่างประเทศ  ได้แก่ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  และกฎหมายในการคุ้มครองคนท างานที่ ผิด
กฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551    ใน
การควบคุมและด าเนินการคนท างาน แม้รัฐจะประกาศว่า คนท างานที่ได้จดทะเบียนและได้รับบัตร
อนุญาตท างานแล้วจะได้รับค่าแรงตามสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541  รวมถึงสวัสดิการและมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ามีคนท างานจ านวนมากที่ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ า
ตามกฎหมายที่ต้องท างานเกินวันละ 8  ชั่วโมง การที่ท างานเกินถือว่าเป็นค่าล่วงเวลา ถ้าใครลาป่วย
หรือมีเหตุจ าเป็นต้องลากิจ ก็จะไม่ได้ค่าจ้างหรืออาจถูกเลิกจ้างต่อไป นอกจากนี้คนท างานจ านวน
มากไม่ได้รับสวัสดิการใดๆและไม่มีสิทธิลาหยุดตามกฎหมาย โดยสวัสดิการซึ่งคนท างานควรจะ
ได้รับทั้งที่ตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองแรงงานก็คือ การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนท างาน
ทุกคนต้องได้รับตามกฎหมายเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด และจะมี
รูปแบบการจ้างงานอย่างใด ส าหรับคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย คนท างานจ านวนมากเข้าใจว่า เมื่อคนท างานที่เข้าเมืองมาตามพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ย่อมไม่มีสิทธิหรือไม่สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งหลักการและเงื่อนไขในการใช้
บังคับเกี่ยวกับการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน ผู้เขียนได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย

 

DPU



123 

ในการคุ้มครองคนท างานที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาการ
คุ้มครองคนท างานที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในด้านปัญหาการควบคุมการเข้ามา
ท างานของคนท างาน ได้แก่ การจดทะเบียนคนท างานและระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการน าเข้า
คนท างานที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม MOU  รวมถึงวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน อาทิ การถือบัตรประจ าตัวและบัตรอนุญาตท างานของคนท างาน  การจ้างงานของ
คนท างานตามกฎหมาย รวมทั้งความปลอดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการของ
คนท างาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความเสมอภาคกันตามสิทธิการคุ้มครองคนท างาน 
 จากการศึกษาพบว่าการคุ้มครองคนท างานที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย  ยังไม่มีบทบัญญัติออกมาเพื่อให้ความคุ้มครอง
คนท างาน ท าให้มาตรฐานการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างาน
ในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิด
ปัญหา คือ คนท างานไม่ได้รับความเป็นธรรมในการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน ท าให้
เกิดการแสวงหาประโยชน์กับการบังคับใช้แรงงาน  และกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ให้สิทธิใน
ด้านการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับบางกิจการ ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ า รวมถึงการให้สวัสดิการ  และ
ความปลอดภัยอันเน่ืองมาจากการท างาน โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างาน
เพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  

         การคุ้มครองคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในประทศไทยเพื่อปรับให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย ย่อมได้รับการคุ้มครอง ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยสามารถ
แยกประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 
                     1.1 การไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ ตามข้อก าหนดขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนงานย้ายถิ่น และสมาชิก
ครอบครัว  เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกระท าที่เป็นการข่มขู่ เร่ืองความเป็นอยู่ของคนท างานใน
วันหยุด เช่น การขอไปไปค้นในห้องพัก เป็นต้น 
          1.2 คนท างาน จ านวนหนึ่งไมรูถึงสิทธิที่ตนพึงได คนท างานส่วนใหญ่เข้าว่าการที่
คนท างาน หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาท างานหนักและได้รับค่าตอบแทนที่ ท าใหคนท างานละเลย
ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงาน  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือการท างานที่ยาวนานตั้งแต่   8.00 –
23.00  ท างานที่สกปรกมาก   อีกทั้งหักเงินค่าที่พักอาศัยเกินควร   และไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ าตาม
กฎหมายไทย    
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                   1.3  ถูกเลือกปฏิบัติโดยเจาหน้าที่รัฐ รวมทั้งการถูกผู้ประกอบการทั้งที่เป็นคนไทย 
และคนต่างประเทศกดขี่และเอาเปรียบด้านการจ้างงาน เช่น การไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ เหมือน
แรงงานไทย  

      1.4  ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตการท างานของคนท างาน คนท างานกลัวการถูกจับจาก
การหลบหนีเข้าเมือง  ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตการท างานของคนท างาน ทั้ง passport และ visa  บาง
ผู้ประกอบการได้ยึดไว้เพราะกลัวว่าคนท างานจะหลบหนี  เมื่อคนท างานจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษา
ในคลินิกเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งที่คนท างานกลุ่มนี้ควรไดรับการคุ้มครอง
สิทธิ  ด้านการรักษาพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรไดรับ  และ
ยังมีประเด็นในเร่ืองไม่ได้รับเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการท างานอีกด้วย  ส่วนผู้หลบหนี
เข้าเมืองท าให้เข้าประเด็นของการค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาใช้แรงงานหรือบริการเป็น
การบังคับใช้แรงงาน ซึ่ง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้ บริการโดยท าให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน โดยขู่
เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัด
ขืนได้ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง  

   1.5 การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนท างานมักเกิดจากความไมเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสวัสดิการของคนท างานที่มีอยู่ จึงท าให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของคนท างานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือ  การที่ผู้ประกอบการ
เก็บใบอนุญาตท างานของคนท างานไว้ที่ตนเอง  ท าให้คนท างานดังกล่าวอาจไม่ได้รับสวัสดิการใน
การรักษาพยาบาล   

2. ปัญหาการควบคุมการเข้ามาท างานของคนท างาน 
           2.1  การจดทะเบียนคนท างาน เกิดจากความไม่สอดคล้องของการเปิดอนุญาตให้จ้าง

งานในบางกิจการกับความต้องการจ้างงานที่แท้จริง  และการเปิดจดทะเบียนที่สั้นเกินไป และ
ขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการจดทะเบียน จนมีผลต่อการเข้าถึงการจดทะเบียนของคนท างาน 
นอกจากนี้   การขึ้นทะเบียนผู้ติดตามและบุตรของคนท างาน  ปัญหาหลักของคนท างานพบว่า
ผู้ติดตามและบุตรของคนท างาน ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนคนท างาน ส่งผลให้ระบบ
ไม่เปิดช่องให้เข้ารับสิทธิการคุ้มครองดูแลในการรักษาพยาบาล และสิทธิที่จะอยู่ในเมืองไทย
ร่วมกับคนท างาน นอกจากนี้ถ้าให้ผู้ติดตามและบุตรของคนท างานอาจเป็นปัญหาการเปลี่ยน
ผู้ประกอบการไม่มีความคล่องตัวได้ 
              2.2 ระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการน าเข้าคนท างานถูกกฎหมายตาม MOU 

DPU



125 

ปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลมาจากระบบการพิสูจน์สัญชาติ และการน าเข้าคนท างานที่ผิด
กฎหมายที่เข้ามาท างานในประทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ตาม MOU ดังนี ้

1)  การพิสูจน์สัญชาติ 
การพิสูจน์สถานะและการพัฒนามีความส าคัญต่อบุคคลต่างๆ ที่มีสถานะในทาง

กฎหมายยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ บุคคลที่มีสถานะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือเป็น
คนท างาน ทุกคนจะถูกสันนิษฐานทั้งหมดว่าเป็นคนท างานตามกฎหมายคนเข้าเมืองมาตรา 57   อีก
ทั้งเมื่อมิได้มีหลักฐานแสดงการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็ย่อมถูกสันนิษฐานว่าเป็นคน
หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งหากบุคคลนั้นๆ ไม่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติฯ และบัตรประจ าตัว
ประเภทต่างๆ ไว้ ซึ่งได้รับผลดีการจากผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวแล้ว หากบุคคลนั้น
ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับ ก็จะถูกแจ้งข้อหา "คนท างานหลบหนีเข้าเมือง" แล้วด าเนินการส่งฟ้องศาล
เพื่อผลักดันออกนอกประเทศไทยทันที  หรือแม้แต่บุคคลที่ได้รับการจัดท าทะเบียนฯ และบัตรไว้ 
การใช้สิทธิประเภทต่างๆ ก็ถูกจ ากัดอย่างมาก จนในบางกรณีไม่อาจด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ 

นอกจากนี้คนท างานและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลอย่าง
ชัดเจนในเร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ  เช่น  รายละเอียด ขั้นตอน ค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการพิสูจน์
สัญชาติ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานรัฐในทุกระดับ แม้ว่าคนท างานที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติ และมีเอกสารรับรองบุคคลแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 
แต่ยังพบว่าเมื่อคนท างานกลับประเทศแล้ว ยังได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นคนท างานที่เข้าเมืองผิด
กฎหมาย ถูกรีดไถ อยู่เช่นเดิม กระบวนดังกล่าวไม่ได้มีหลักประกันให้กับคนท างานว่าจะได้รับ
ความปลอดภัยหรือไม่จากการถูกรีดไถ 

2) กระบวนการน าเข้าคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมายตาม MOU 

ตามข้อตกลง MOU มีขั้นตอนการขอวีซ่าใช้เวลาด าเนินการนานถึง 1-3 เดือน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับการข้ามพรมแดนแบบผิดกฎหมายจะใช้เวลาน้อยกว่า สะดวกมากกว่า ท าให้คนท างานนิยม
ใช้ช่องทางอ่ืนแทน  และคนท างานที่ถือพาสปอร์ตยังถูกเจ้าหน้าที่บางคนจับกุม มีการเรียกรับเงิน
สินบน รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานอย่างเต็มที่ และไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัดจากฝ่ายผู้ประกอบการ  และการขยายเวลาเป็น 5 ปี และกลับไปประเทศของตนเพียง 1-2 
เดือนเท่านั้น ท าให้กลุ่มคนท างานเหล่านี้อาจจะตั้งรกรากจนอาจท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการร้องเรียน
ต่างๆ ตามมา เช่น การขอสัญชาติไทย และเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

3.  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเข้าถึงประกันสังคมของ
คนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
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      ในประเด็นนี้จากการวิเคราะห์ปัญหาการถือบัตรประจ าตัวและบัตรอนุญาตท างานของ
คนท างาน พบว่า คนท างานที่ไม่มีบัตรอนุญาตท างาน เช่น การยึดบัตรของผู้ประกอบการไว้ เช่นนี้
เป็นการจ ากัดเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหน และการถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ   
                  ส่วนความปลอดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการ พบว่าคนท างานย่อมได้รับ
สิทธิการคุ้มครองแรงงานและการเข้าถึงระบบประกันสังคม แต่ทั้งนี้จะเห็นว่าคนท างานไม่ได้รับ
สวัสดิการต่างๆ เนื่องจากการไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
หรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เนื่องจากความล่าช้าในการใบอนุญาตที่มีเลข 13 หลัก 

     ในการจ้างงานของคนท างานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย จะเห็นว่า คนท างานส่วนหนึ่งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายยังคงอยู่ในระบบการจ้างงานที่
ผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น คนท างานส่วนใหญ่ยังมี
ชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาและสวัสดิการต่างๆ ท าให้คนท างานทั้งที่ได้มีการ
จดทะเบียนโดยถูกกฎหมายแล้วก็ตาม  ยังไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอกับเงินเดือนที่ได้รับ เหมือน
อย่างสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการตรวจสุขภาพ  คนท างานต้องได้รับการตรวจสุขภาพระหว่าง
ระยะเวลาการอบรมการจ้างตามระเบียบการของพระราชบัญญัติความปลอดภัยและพลานามัยใน
อุตสาหกรรม การประกันการบาดเจ็บ  หรือ สหพันธรัฐมาเลเซียได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการของคนท างานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจ้างงานแห่งชาติ ค .ศ.1955 โดย
ผู้ประกอบการต้องท าประกันชีวิตให้กับคนท างาน  

4. จากการสัมภาษณ์เจาะลึกทั้ง 2 ฝ่ายสามารถสรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
        4.1  ผู้ประกอบการมีปัญหาเร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ และคนต่างด้าวต้องไปแจ้ง กอง

ตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน ซึ่งเสียเวลาเน่ืองจากในแต่ละวันมีคนต่างด้าวไปแจ้งจ านวนมาก ท าให้
ยุ่งยากและต้องหยุดงาน ทั้งยังเสียค่าเดินทาง  และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากในการท าตามระเบียบของ  
MOU  นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังไม่ได้ให้สวัสดิการในการคุ้มครองแรงงาน และการ
รักษาพยาบาล  และคนท างานส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ า  และยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม ผู้ประกอบการเห็นว่าควรออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการต่างๆ 
กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ควรให้รัฐจัดให้หลักประกันสุขภาพเฉพาะแรงงานต่างด้าว และ
การคุ้มครองแรงงานควรจัดให้มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และให้สวัสดิการค่าที่พัก 
ค่าอาหาร เป็นต้น ส่วนแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวควรมีการปิดด่าน
ชายแดนให้ชัดเจน หรือยึดหนังสือเดินทาง และให้สวัสดิการที่ดีแก่คนท างาน 

    4.2  คนท างานไม่ได้ค่าตอบแทนตามมาตรฐานขั้นต่ า และไม่ไดรั้บสวัสดิการด้านที่
พัก สวัสดิการค่าอาหาร การรักษาพยาบาล 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
ผู้เขียนมีประเด็นในการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้เพิ่มเติมในค า

ว่า  
ลูกจ้าง ในมาตรา 5 "ลูกจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ให้รวมถึง
แรงงานต่างด้าวที่ได้ผ่านการบันทึกข้อตกลง (MOU)  ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร  

        และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ให้เพิ่มเติมในค าว่า ลูกจ้าง ในมาตรา 5 
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งท างานใหนายจางโดยรับคาจาง ให้รวมถึงแรงงานต่างด้าวท่ีได้ผ่านการ
บันทึกข้อตกลง (MOU) ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึงลูกจาง ซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบาน 
อัน          มิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

2. ในการจัดสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลให้แก่คนท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควร 
ให้คนท างานได้ท าประกันชีวิตเช่นเดียวกับสหพันธรัฐมาเลเซีย 

3. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551 ควร
แก้ไข 
เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้นายทะเบียนมีอ านาจในการเพิกถอนโควต้าผู้ประกอบการ กรณีพบว่า 
ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานคนท างานละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกกฎหมายการคุ้มครองแรงงานส าหรับคนท างานที่ผิด
กฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายโดยเฉพาะเพื่อให้
คนท างานดังกล่าวเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้องต่อไป 

5.ในประเด็นเกี่ยวกับ MOU นั้น  ภาครัฐควรอ านวยความสะดวกแก่คนท างานจาก
ประเทศ 
เพื่อนบ้านที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายให้สามารถขอใบอนุญาตท างานในประเทศได้สะดวกมากขึ้น 
เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการน าเข้าคนท างานจากประเทศลาว กัมพูชา และพม่า และเร่งจัดตั้ง
ระบบ One Stop Service ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกสัญชาติ ตั้งแต่กระบวนการพิสูจน์
สัญชาติ การตรวจลงตรา การขอใบอนุญาตท างาน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้ง
มีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานประเภทมาเช้าเย็นกลับและแรงงานตาม
ฤดูกาล 
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6. ควรให้รัฐหรือกรมการจัดหางานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตท างานเพื่อ
ไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมของคนท างานให้มีความรวดเร็วขึ้น 

7. ควรให้คนท างานที่เข้ามาท างานช่วยส่งเสริมประเทศ มิใช่มาแย่งงานของคนไทย เช่น 
งานสกปรก งานอันตราย งานทุรกันดาร และงานล าบาก 

8. ควรมีการจ ากัดการเข้ามาท างานของคนท างานไม่ใช่เปิดเสรี เช่น ต้องผ่านบริษัท
จัดหางาน จ ากัดประเภทของงาน เป็นต้น  

9. ผู้ประกอบการควรให้คนท างานได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานขั้นต่ า 300 บาท 
ตามที่ก าหนดไว้ 
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แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเร่ือง 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
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ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 
(ในส่วนของผู้ประกอบการ) 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาปริญญาโท สาขา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ในส่วนของผู้ประกอบการ 
ข้อ 1  เพศ        ชาย              หญิง 
 
ข้อ 2 อายุ          15-30         31-45         46-60        61 ปีขึ้นไป 
 
ข้อ 3  ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัญหาขั้นตอนการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยตาม
การบันทึกข้อตกลงท่าน ถ้ามีมีในขั้นตอนตอนใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 4 ในด้านการคุ้มครองแรงงาน ท่านได้ให้สวัสดิการในด้านใดบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 5ในด้านค่าตอบแทน ปัจจุบันท่านได้ให้ค่าตอบแทนอย่างไร สมควรจะปรับหรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 6  ท่านได้มีการน าแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือไม่ เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 7 ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการต่างๆ กับแรงงาน 
ต่างด้าวโดยเฉพาะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 8 ท่านมีแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวอย่างไร 

DPU



 139 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

******************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเร่ือง 
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 

(ในส่วนของแรงงานต่างด้าว) 
 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาปริญญาโท สาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ในส่วนของแรงงานต่างด้าว 
 
ข้อ 1  เพศ        ชาย              หญิง 
 
ข้อ 2  อายุ          15-20         21-30         30 ปีขึ้นไป 
 
ข้อ 3  ด้านอัตราค่าจ้าง ท่านได้ค่าจ้างเท่าไร ค่าล่วงเวลาเท่าไร 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 4  ด้านสวัสดิการที่พัก ท่านพักที่ใด ใครเป็นคนออกค่าที่พักให้ เป็นสวัสดิการ หรือคนท างาน 
ออกเอง 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 5  ด้านสวัสดิการค่าอาหาร ท่านได้รับสวัสดิการค่าอาหารหรือไม่ เป็นสวัสดิการ หรือคนท างาน
ออกเอง 
.............................................................................................................................................................
ข้อ 6 ด้านการรักษาพยาบาล ผู้ประกอบการได้น าตัวท่านไปรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ
หรือไม่  
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 7  ท่านทราบหรือไม่ว่าได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมแล้ว 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 8  ท่านมีเสรีภาพในการเดินทางออกจากสถานประกอบการหรือไม่ ถ้าไม่มีเสรีภาพเพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเร่ือง 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 

(ในส่วนของผู้ประกอบการ) 
 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาปริญญาโท สาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ในส่วนของผู้ประกอบการ 
ข้อ 1  เพศ        ชาย              หญิง 
ข้อ 2 อายุ          15-30         31-45         46-60        61 ปีขึ้นไป 
ข้อ 3  ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัญหาขั้นตอนการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยตาม
การบันทึกข้อตกลงท่าน ถ้ามีมีในขั้นตอนตอนใด 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 4 ในด้านการคุ้มครองแรงงาน ท่านได้ให้สวัสดิการในด้านใดบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 5ในด้านค่าตอบแทน ปัจจุบันท่านได้ให้ค่าตอบแทนอย่างไร สมควรจะปรับหรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 6  ท่านได้มีการน าแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือไม่ เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 7 ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการต่างๆ กับแรงงาน 
ต่างด้าวโดยเฉพาะ 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 8 ท่านมีแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวอย่างไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเร่ือง 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 

(ในส่วนของแรงงานต่างด้าว) 
 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาปริญญาโท สาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ในส่วนของแรงงานต่างด้าว 
 
ข้อ 1  เพศ        ชาย              หญิง 
 
ข้อ 2  อายุ          15-20         21-30         30 ปีขึ้นไป 
 
ข้อ 3  ด้านอัตราค่าจ้าง ท่านได้ค่าจ้างเท่าไร ค่าล่วงเวลาเท่าไร 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 4  ด้านสวัสดิการที่พัก ท่านพักที่ใด ใครเป็นคนออกค่าที่พักให้ เป็นสวัสดิการ หรือคนท างาน 
ออกเอง 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 5  ด้านสวัสดิการค่าอาหาร ท่านได้รับสวัสดิการค่าอาหารหรือไม่ เป็นสวัสดิการ หรือคนท างาน
ออกเอง 
.............................................................................................................................................................
ข้อ 6 ด้านการรักษาพยาบาล ผู้ประกอบการได้น าตัวท่านไปรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ
หรือไม่  
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 7  ท่านทราบหรือไม่ว่าได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมแล้ว 
............................................................................................................................................................. 
ข้อ 8  ท่านมีเสรีภาพในการเดินทางออกจากสถานประกอบการหรือไม่ ถ้าไม่มีเสรีภาพเพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายเรืองเดช นวสันติ 
วุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2539   ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
   จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
   ปีการศึกษา 2540  ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
   ปีการศึกษา 2542  ปริญญาตรีคณะบัญชี 
   จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน วิศวกรโยธา ทนายความที่ปรึกษา ผู้ท าบัญชี 
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