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The objective of this research is to study the impacts of the Emergency Decree on
the Management of Foreign Workers, B.E. 2560, on entrepreneurs at Talard Mai Chonburi. The
participants providing significant information are 12 entrepreneurs at Talard Mai Chonburi. The
tools for collecting the data were structured interviews, investigating the data by Triangulation,
and analyzing the data by content analysis.
The findings indicate that this decree impacted entrepreneurs at Talard Mai
Chonburi in three ways. Firstly, it impacted the working procedure. It shows that the time for
declaration and for law enforcement are too short and caused entrepreneurs who want to register
for foreign labors or want to continue the work permit for foreign workers, do not have much time
to understand the decree. Moreover, there is no clear and certain process to receive service.
Therefore, it causes entrepreneurs to feel that their time is wasted and they loose income, so they
need to hire an agency instead. Secondly, it impacts positive and negative penalties. The positive
is that entrepreneurs can hire foreign workers to work legally in their workplace. The negative is
that they are afraid there are more risks of penalties. They also thought that severe penalties may
be a way for officials to take advantages of them. Thirdly, it impacts though high fees. Because of
high fees, entrepreneurs do not take responsibility for the fee and make foreign workers pay the
entire fee or some of it by themselves.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ
การคมนาคมขนส่ ง และสังคม มีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจลาดับต้น ๆ ในเอเชีย แต่เนื่ องจาก
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุและนโยบายทางด้านการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้คนมีการศึกษา
มากขึ้นส่ งผลให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทาให้ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานต่างด้าว
เป็ นจานวนมาก แต่เนื่ องจากการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ประเทศไทยมีท้ งั แรงงานต่าง
ด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย นอกจากนี้ค่าตอบแทนการทางานในประเทศไทยสู งกว่าประเทศ
เพื่อนบ้านทาให้เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในเมืองไทยซึ่งเป็ นทั้งผลดีและ
ผลเสี ย ผลดี คือ ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในอาชีพกรรมกรที่ใช้แรงงาน และ
กิจการประมง ซึ่ งเป็ นอาชีพที่คนไทยส่ วนใหญ่ไม่ทา ส่ วนผลเสี ย คือ มีการลักทรัพย์เกิดขึ้นใน
ชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอยูจ่ านวนมากกลายเป็ นปั ญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด และด้าน
ความมัน่ คง เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวที่ลกั ลอบเข้ามาทางานในประเทศไทยมีจานวนมาก และ
กระจัดกระจายอยูต่ ามพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ทาให้ยากแก่การควบคุม จึงส่ งผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าว
(ประภัสสร์ เทพชาตรี , 2557)
ในอดีตรัฐบาลมีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าว แต่ก็ยงั ไม่สามารถ
ควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมายได้ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว การเปิ ด
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติต่างด้าว นอกจากกฎหมายแล้วยังมีปัญหาจากระบบราชการที่มีการใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายในการเรี ยกรับผลประโยชน์ทาให้ไม่สามารถบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีการยึดอานาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นาโดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผูบ้ ญั ชาการทหารบกในขณะนั้น และได้จดั ตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมา มี
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติทาหน้าที่แทนรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับร่ างกฎหมายต่าง ๆ
โดยรัฐบาลได้เห็นความสาคัญของการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวตามมติ คณะรัฐมนตรี 23
กุมภาพันธ์ 2559
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ระบุวา่ มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ลาว กัมพูชา จานวน 1,202,347 คน (สานักงานบริ หารแรงงาน
ต่างด้าว, ม.ป.ป.) และได้มีการแก้ไขปั ญหาดังนี้ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา
ลาว และกัมพูชา), จดทะเบียนและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในงานประมงทะเล,
จัดระบบการจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ
หรื อตามฤดูกาล, นาเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจนมาถึงการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทนั สมัยและ
สามารถใช้บงั คับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หนึ่งในนั้นคือ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ให้ไว้วนั ที่ 17 มิถุนายน 2560 จานวน 145 มาตรา เหตุผลในการแก้ไขปรับปรุ ง
กฎหมายนี้ เนื่องจากพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวทั้งระบบทาให้ไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หากไม่มีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างเร่ งด่วน
จะส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คง ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความ
จาเป็ นเร่ งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551)
เนื่องจากตลาดใหม่ เมืองชลบุรี เป็ นแหล่งชุมชนและแหล่งซื้ อขายสิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภคของประชาชนในเขตชลบุรี และนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นทาให้ตลาดใหม่มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของชลบุรี ด้วยผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ที่เป็ นผูค้ า้ ขายสิ นค้ามีความจาเป็ นต้องใช้
แรงงานในการแบกหาม, ส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า, จัดวางสิ นค้า, รับเงินและทอนเงิน แต่ขาดแรงงาน
ไทยที่จะประกอบอาชีพดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าว จึงมีการจ้างงานทั้ง
แรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่ที่ผา่ นมากฎหมายเกี่ยวกับการลงทะเบียนแรงงาน, การ
เปลี่ยนนายจ้างที่มีการปรับแก้กฎหมายก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้
จากสถานการณ์ขา้ งต้นพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 เป็ นกฎหมายที่แก้ไขใหม่ จึงอาจมีผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูป้ ระกอบการและลูกจ้าง
(แรงงานต่างด้าว) ซึ่ งจังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจและมีการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งถูก
กฎหมาย และผิดกฎหมายจึงอาจทาให้ผปู ้ ระกอบการจานวนมากได้รับผลกระทบจากพระราช
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เช่น ขาดแรงงาน ค่าธรรมเนียมที่
เพิ่มขึ้น และขั้นตอนการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่าพระราช
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ
อย่างไรบ้าง
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยประเด็นที่ศึกษา คือ วิธีการ
ดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ), บทลงโทษ และค่าธรรมเนียม (พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, 2560)

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวที่
มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี
2. สามารถนาข้อมูลจากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับ
ผูป้ ระกอบการและจัดเตรี ยมแนวทางการพัฒนา, ปรับปรุ งระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าวที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี สาหรับประเด็นที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 3 ด้าน
ได้แก่ 1) วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ) 2) บทลงโทษ 3) ค่าธรรมเนียม
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรีที่จา้ งแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการ
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึกษานี้เริ่ มดาเนินการในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 และเสร็ จสิ้ นในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2561
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
พระราชกาหนด หมายถึง กฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารหรื อ
คณะรัฐมนตรี มีศกั ดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติทุกประการ ต่างกันแต่วธิ ี การตรากฎหมายเท่านั้น
แรงงานต่างด้าว หมายถึง แรงงานสัญญาชาติ ลาว, พม่า, กัมพูชา ที่เข้ามาทางานใน
ประเทศไทยทั้งที่เข้าเมืองมาถูกต้องและไม่ถูกต้อง
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้น
โดยฝ่ ายบริ หาร เพื่อกาหนดขั้นตอน กระบวนการในการนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน เพื่อให้มี
ความเป็ นระเบียบ ง่ายต่อการควบคุม
ผลกระทบ หมายถึง การที่ผปู ้ ระกอบการหรื อนายจ้างได้รับผลเชิงบวกและผลเชิงลบจาก
การถูกจากัดสิ ทธิ และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการในการดาเนินงานและวิธีการในการเลือกจ้าง
แรงงานต่างด้าวในด้านต่าง ๆ ดังนี้ วิธีการดาเนินงาน, บทลงโทษ และค่าธรรมเนียม
เพศ หมายถึง เพศของผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ แบ่งเป็ น ชาย, หญิง
อายุ หมายถึง อายุของผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่
ประเภทกิจการ หมายถึง ประเภทของการดาเนินธุ รกิจต่าง ๆ บริ เวณพื้นที่ตลาดใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าว
ระยะเวลาประกอบกิจการ หมายถึง จานวนปี ตั้งแต่เริ่ มประกอบกิจการจนถึงปั จจุบนั
จานวนแรงงานต่างด้าว หมายถึง จานวนของแรงงานต่างด้าวที่ผปู ้ ระกอบการจ้าง
ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
หมายถึง ผลเชิงบวกและผลเชิงลบที่มีต่อผูป้ ระกอบการเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในการวิจยั นี้ จะพิจารณา 3 ประเด็น คือ
(1) วิธีการดาเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานต่างด้าว
(2) บทลงโทษ หมายถึง มาตรการที่หน่วยงานของรัฐออกมาเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกรอบกฎหมายและเกิดความปลอดภัยในสังคม
(3) ค่าธรรมเนียม หมายถึง หมายถึง ค่าบริ การที่จ่ายให้กบั หน่วยงานของรัฐในการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน, การนาเข้าแรงงาน, การต่อใบอนุ ญาต หรื อค่าบริ การอื่น ๆ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ประกอบกับการศึกษาในครั้งนี้
ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
3. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
4. ข้อมูลทัว่ ไปของตลาดใหม่ชลบุรี
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับผลกระทบ
ความหมายของผลกระทบ
ผลกระทบ หมายถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งจากสภาพที่เป็ นอยูใ่ นช่วง
ระยะเวลาหนึ่งของการดาเนิ นงานตามโครงการ ไปสู่ อีกสภาพหนึ่งในทางบวกและทางลบ
(สุ คนธา จันทรุ ปราคากุล, 2551)
ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์หรื อผลเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งโดยตรง (เบญจมาศ สุ ขสิ งห์, 2559)
สรุ ป ผลเกิดจากการปรับปรุ งสิ่ งเดิม ๆ ให้ดีข้ ึนจากของเดิม มีท้ งั ผมกระทบที่เป็ น
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบในทางเสี ยหายจากการปรับปรุ ง
ผลกระทบของการออกกฎหมาย
ในระบอบการปกครองประเทศที่ได้รับการยอมรับคือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่ งให้ความสาคัญกับหลักการสาคัญที่เรี ยกว่า นิติรัฐ (Legal State) หรื อนิติธรรม
(The rule of law) มุ่งหมายในการจากัดอานาจรัฐและคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของปัจเจกชน
เพราะฉะนั้น ประเทศใดที่ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยตามหลักการดังกล่าวแล้วจะพบว่า การ
กระทาใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบอยูเ่ สมอ ดังนั้น รัฐจึง
ต้องอาศัยเครื่ องมือที่มีความชอบธรรมในการกระทาการบางอย่าง ไม่สามารถกระทาตามอาเภอใจ
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หรื อปราศจากอานาจที่ได้รับการรับรองได้ ด้วยเหตุน้ ี บรรดากฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งหลายจึงเป็ น
เครื่ องมือสาคัญที่ถูกนาไปใช้บริ หารราชการแผ่นดินให้บรรลุผลตามภารกิจของรัฐที่ตอ้ งกระทา
หรื อพึงกระทา ซึ่ งภารกิจของรัฐในปั จจุบนั มีอยูจ่ านวนมากและหลากหลายจึงทาให้กฎหมายที่
บัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้มีหลายประเภทตามหลักการ เหตุผล และมีกลไกการบังคับใช้ที่
แตกต่างกัน (เลิศศักดิ์ ต้นโต, 2559)
ในอดีตที่ผา่ นมา การบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้จะมีลกั ษณะที่รัฐเป็ นผูค้ วบคุม
หมายความว่า จะได้ตอ้ งได้รับความยินยอมจากรัฐเสี ยก่อน ต่อมาสถานการณ์ในประเทศและ
ต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป มีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากยิง่ ขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวตั น์
และการบริ หารจัดการที่ดีภาครัฐที่ตอ้ งมีการมีส่วนร่ วมจากประชาชน จึงทาให้แนวคิดเช่นว่านี้
ส่ งผลต่อการออกกฎหมาย ก่อให้เกิดข้อที่จะต้องพิจารณาตามมาหลายประการในการยกร่ าง
กฎหมาย ดังนี้ (เลิศศักดิ์ ต้นโต, 2559)
1. ผลกระทบที่มีต่อประชาชน กล่าวคือ โดยหลักการแล้วเมื่อมีการบัญญัติกฎหมาย
ออกมาบังคับใช้หนึ่งฉบับย่อมหมายถึงการที่ประชาชนถูกจากัดสิ ทธิ ไปแล้วหนึ่งเรื่ องเช่นกัน ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่จะต้อง ชัง่ น้ าหนักในการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้ให้เกิดดุลยภาพระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะกับผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน และต้องไม่เป็ นภาระต่อประชาชนจนเกิน
สมควร
2. ผลกระทบที่มีต่อคน กล่าวคือ กาลังบุคลาการที่จะต้องมีในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง
ในเรื่ องของปริ มาณและคุณภาพ
3. ผลกระทบที่มีต่องบประมาณ กล่าวคือ ในการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้ที่ผา่ น
มา กฎหมายหลายฉบับมีเนื้อหาสาระและวางมาตรการไว้ค่อนข้างดี แต่ปรากฏว่าการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายนั้นได้จะต้องใช้งบประมาณจานวนมหาศาลและอัตรากาลังคนจานวนมาก เช่น กฎหมาย
หลายฉบับเสนอให้มีการตั้งกองทุน หรื อตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ ส่ งผลให้งบประมาณส่ วนใหญ่
ของประเทศต้องไปจมลงกับเรื่ องเหล่านี้ ทาให้รัฐไม่มีเงินเพียงพอนาไปจัดทาบริ การสาธารณะ
อย่างอื่น
4. ผลกระทบที่มีต่อกฎหมายอื่นหรื อในระบบกฎหมายด้วยกัน กล่าวคือ เป็ นกรณี เรื่ อง
เดียวกันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยูห่ ลายฉบับ ฉะนั้นการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้จาเป็ นต้อง
พิจารณาผลกระทบทั้งระบบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย เพราะถ้าไม่ได้วเิ คราะห์ผลกระทบของ
กฎหมาย หรื อวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายไม่ละเอียดรอบคอบ หรื อวิเคราะห์แบบเกรงใจ แบบ
เอาใจกัน จะส่ งผลให้กฎหมายนั้นสร้างความขัดแย้ง ซ้ าซ้อน นาไปปฏิบตั ิได้ยาก ปฏิบตั ิไม่ได้ใน
ความเป็ นจริ ง และไม่สอดคล้อง (Consistency) หรื อเชื่ อมโยงกับกฎหมายอื่น
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5. ผลกระทบที่มีต่อพันธกรณี ระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็ นกรณี ที่ประเทศไทยอาจจะ
เคยไปทาสนธิ สัญญาหรื อทาความร่ วมมือตกลงระหว่างประเทศไว้ เช่น FTA WTO เป็ นต้น ดังนั้น
การบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้จะขัดหรื อแย้งกับสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้ หากขัดหรื อแย้งจะต้องแก้ไข
ปรับปรุ ง เพื่อให้สอดรับกับข้อผูกพันดังกล่าว
6. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้จะต้อง
พิจารณา ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย เช่น จะทาให้คนตกงานหรื อการลงทุนถดถอยหรื อไม่ จะ
ทาให้มีการย้ายฐาน การลงทุนไปอยูป่ ระเทศอื่นหรื อไม่ (Foreign direct investment) เป็ นต้น
7. ผลกระทบทางสังคม หรื อที่เรี ยกว่า Moral hazard ผลกระทบข้อนี้สาคัญมาก เพราะ
คาว่าสังคมมีความหมายค่อนข้างกว้าง หมายความรวมถึงผลกระทบทางศีลธรรม วัฒนธรรม
ค่านิยมด้วย เช่น จะต้องพิจารณาว่าการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้หนึ่งฉบับจะทาให้คนสู บ
บุหรี่ หรื อดื่มเหล้าเพิ่มมากขึ้น หรื อไม่ ขัดกับวัฒนธรรมของไทยหรื อไม่ จะทาให้คนเห็นแก่ตวั มาก
ขึ้นหรื อไม่ หรื อจะทาให้คนทาผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นหรื อไม่
8. ผลกระทบทางการเมืองการปกครอง กล่าวคือ การที่จะบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับ
ใช้จะต้อง พิจารณาว่ากระทบอานาจอธิ ปไตยหรื อไม่ กฎหมายนั้นเมื่อบังคับใช้แล้วจะมีผล
ครอบคลุมทุกพื้นที่ท้ งั ประเทศ หรื อแค่บางพื้นที่เท่านั้น หรื อกระทบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
หรื อไม่ เพราะหากเกิดเรื่ องที่มีลกั ษณะอันตรายร้ายแรงเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาได้ เป็ นต้น
สรุ ป ผลกระทบของการออกกฎหมาย คือ ผลกระทบที่มีต่อประชาชน คน
งบประมาณ กฎหมายอื่นหรื อในระบบกฎหมายด้วยกัน พันธกรณี ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง ผลกระทบนี้อาจเกิดจากการออกกฎหมายหลายฉบับ อย่าไงก็ตามในการวิจยั
ฉบับนี้ ผลกระทบของกฎหมายจะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อประชาชนเท่านั้น
ผลกระทบจากการจ้ างแรงงานข้ ามชาติผดิ กฎหมาย
กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) การย้ายถิ่นข้ามชาติผดิ กฎหมายเป็ นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบาย เพราะทาให้เกิดผลกระทบหลายประการในประเทศ
ปลายทาง ผลกระทบบางด้านอาจสะท้อนกลับไปยังประเทศต้นทาง ปริ มณฑลของผลกระทบขึ้นอยู่
กับปริ มาณและลักษณะของผูย้ า้ ยถิ่นยิง่ มีจานวนมากผลกระทบก็จะสู งตามไปด้วย สามารถแบ่ง
ผลกระทบออกเป็ น 5 ด้าน คือ
1. ผลกระทบด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศที่เป็ นทางผ่าน ในด้านเศรษฐกิจ การติดต่อ
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การค้าและการช่วยเหลือต่อกัน ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดความตึงเครี ยดของความสัมพันธ์ข้ ึนได้ และอาจ
ส่ งผลต่อความมัน่ คงของภูมิภาคนั้น ๆ
2. ผลกระทบด้านประชากร คือ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้างประชากรใน
แง่อายุและเพศ อัตราพึ่งพิงทางประชากร อัตราการเกิด และอัตราการตาย อัตราความแออัดทาง
ประชากรในเขตเมือง หรื อเขตอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้อาจมากหรื อน้อยขึ้นอยู่
กับจานวนและคุณลักษณะของผูย้ า้ ยถิ่น
3. ผลกระทบด้านแรงงานและอัตราการมีงานทา
ในด้านบวก แรงงานต่างชาติอาจเข้าช่วยทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการ
ผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะงานในระดับล่างที่เป็ นงานสกปรก อันตราย และเสี่ ยง ซึ่ งคนท้องถิ่นหลีกเลี่ยง
ที่จะทา
ในด้านลบ การมีแรงงานต่างชาติทาให้เกิดภาวะการกดค่าแรงของแรงงานท้องถิ่น
และอานาจในการต่อรองและสิ ทธิ แรงงานของคนงานท้องถิ่นน้อยลงเพราะนายจ้างมีตวั เลือกมาก
ซึ่ งอาจส่ งผลถึงเงื่อนไขการทางานและการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบด้วย
4. ผลกระทบทางด้านสังคม ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมที่ประเทศปลายทางต้องแบก
รับภาระจากผลการเปลี่ยนแปลงในด้านอัตราการเกิด การเข้าเรี ยนของเด็กที่ติดตาม หรื อเด็กเกิด
ใหม่ การใช้บริ การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งใช้จ่ายจากฐานระบบภาษีของประชาชนในประเทศ
ปลายทาง
5. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุ ข ซึ่ งอาจมีการนาพยาธิ สภาพเดิมก่อนย้ายเข้ามา
โดยเฉพาะโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นชัดเจนคือการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ในขณะเดี่ยวกันผู ้
ย้ายก็อาจติดโรคจากคนท้องถิ่นเองด้วย และถ้าเดินทางกลับก็อาจไปแพร่ โรคในประเทศของตน
ต่อไป
6. ผลกระทบต่อความมัน่ คงภายในประเทศ ซึ่ งเป็ นความกังวลใจหลักของประเทศ
ปลายทางที่รับผูย้ า้ ยถิ่นข้ามชาติผดิ กฎหมายจานวนมาก ผูย้ า้ ยถิ่นผิดกฎหมายจะสร้างให้เกิดความไม่
สงบเรี ยบร้อยขึ้นในสังคมปลายทาง ในอีกด้านหนึ่งของเหรี ยญผูย้ า้ ยถิ่นกลุ่มนี้ นับเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส
ขาดอานาจในการต่อรอง จึงสามารถถูกรังแก ถูกเอาเปรี ยบ และถูกละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนได้ง่ายทุก
รู ปแบบ ความเปราะบางของคนกลุ่มนี้จึงอาจนาไปสู่ การถูกทาร้ายหลายประการ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่สนใจดูแล หรื อในบางกรณี ก็เข้าร่ วมซ้ าเติม นอกจากนี้ ประเด็นผลกระทบต่อความมัน่ คงยังมี
ความซับซ้อน ไม่อาจดูได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง อาจตีความได้วา่ ผลที่ได้เป็ นบวกหรื อลบต่อสังคม
ปลายทาง เรื่ องผลกระทบต่อความมัน่ คงจึงเป็ นด้านที่ใหญ่มากที่สุด
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สรุ ป ผลกระทบจากการจ้างแรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมายที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กบั ชุมชน สังคม ด้านทรัพยากรของประเทศที่ตอ้ งแบ่งให้กบั แรงงาน เช่น ที่อยูอ่ าศัย,
โรคระบาด, การรักษาพยาบาล, การเข้ามาแย่งงานของคนไทย และรายได้ที่ไหลออกนอกประเทศ
เป็ นต้น ทาให้ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนต้องเปลี่ยนไปจากเดิม

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจ้ างแรงงาน
ทฤษฎีการจ้ างแรงงาน
การว่าจ้างทางาน หมายถึง การที่บุคคลที่อยูใ่ นวัยทางานมีความสามารถที่จะทางานและ
ต้องการทางาน ได้รับการว่างจ้างให้ทางานความแตกต่างระหว่างจานวนแรงงานที่ประเทศมีอยู่
เรี ยกว่า “กาลังแรงงาน” และจานวนแรงงานที่มีงานทาก็คือ จานวนแรงงานที่วา่ งงาน (ทรงชัย
ทิพย์เสภา, 2554, หน้า 25)
การจ้างงานตามทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ ทฤษฎีการจ้างงาน
ตามแนวคิดของสานักคลาสสิ ก และทฤษฎีการจ้างงานตามทฤษฎีเคนส์
ทฤษฎีการจ้ างงานของสานักคลาสสิ ก
วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย (2551 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551) ยกตัวอย่าง นัก
เศรษฐศาสตร์ ของสานักคลาสสิ ก เช่น อาดัม สมิธ, ริ คาร์ โด, มิลล์, พิกู ว่าได้พยายามอธิบายถึงการ
ทางานของระบบเศรษฐกิจนายทุน ซึ่ งมีเอกชนเป็ นเจ้าของทรัพย์สินและปั จจัยการผลิต การแข่งขัน
เป็ นไปอย่างเสรี ซึ่ งนักเศรษฐศาสตร์ ในสานักนี้มีขอ้ สมมติฐานสาคัญ 2 ประการ คือมนุ ษย์เป็ นผูม้ ี
เหตุผล (Rational) ไม่วา่ มนุษย์จะตัดสิ น ใจกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดต้องเปรี ยบเทียบระหว่างผลได้และ
ผลเสี ยเสมอ โดยจะเลือกกระทาในสิ่ งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดและเสี ยประโยชน์นอ้ ยที่สุด และข้อที่
สองคือธุ รกิจทั้งหลายอยูภ่ ายใต้การแข่งขันอย่างแท้จริ ง (Pure competition) ทฤษฎีการจ้างงานของ
สานักนี้ได้อธิ บายไว้วา่ ค่าจ้างงานจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของแรงงานโดยที่อุปสงค์
ของแรงงาน (Demand for labor) ที่แสดงถึงจานวนความต้องการจ้างแรงงานของนายจ้าง ซึ่งจะ
แปรผกผันกับค่าจ้าง กล่าวคือเมื่อค่าจ้างแรงงานสู ง นายจ้างจะจ้างแรงงานต่า แต่เมื่อค่าจ้างแรงงาน
ลดลง ความต้องการจ้างงานของนายจ้างจะสู งขึ้นอุปทานของแรงงาน (Supply of labor) ซึ่งแสดงถึง
จานวนแรงงานที่แสดงความต้องการจะทางานของลูกจ้าง ซึ่ งจะแปรผันในทิศทางเดียวกันกับค่าจ้าง
กล่าวคือเมื่อค่าจ้างแรงงานต่า ลูกจ้างจะไม่อยากทางาน แต่เมื่อค่าจ้างสู งขึ้น ลูกจ้างก็จะแสดงความ
จานงที่จะทางานมากขึ้น
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ทฤษฎีการจ้ างงานของเคนส์
วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย (2551 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551) อธิบายทฤษฎี
การจ้างงานของเคนส์ ไว้วา่ การจ้างงานที่ระดับดุลยภาพจะถูกกาหนดโดยค่าใช้จ่ายมวลรวมและ
อุปทานมวลรวม โดยการจ้างงานดุลยภาพจะเกิด ขึ้น ณ ระดับที่อตั ราของค่าใช้จ่ายมวลรวมเท่ากับ
อุปทานมวลรวม และการจ้างงานดุลยภาพไม่ได้หมายความว่ามีการจ้างงานเต็มที่ (Full
employment) กล่าวคือถ้าเมื่อใดก็ตามที่อุปทานมวลรวมน้อยกว่าค่าใช้จ่ายมวลรวม หมายความว่า
สิ นค้าและบริ การผลิตออกมามากเกินความต้องการจึงเกิดการว่างงานเกิดขึ้น ดังนั้นถ้าประสงค์จะ
ให้ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่ ก็จะต้องแก้ไขโดยใช้นโยบายเพื่อเพิ่มอุปสงค์มวลรวมให้
สู งขึ้น เช่นการใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลังเพื่อกระตุน้ ในองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายมวล
รวมขยายตัวขึ้น
สุ ณี ฉัตราคม (2524 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551) อธิ บายว่าการจ้างงานยัง
เกี่ยวข้องกับค่าจ้างโดย นักเศรษฐศาสตร์ ได้พยายามที่จะทาการ ศึกษาถึงปั จจัยและมาตรการต่าง ๆ
ในการกาหนดค่าจ้าง ทฤษฎีค่าจ้างจึงเป็ นแนวคิดที่อธิ บายถึงอัตราค่าจ้างว่า ทาไมอัตราค่าจ้างจึงเป็ น
เท่านั้นเท่านี้หรื ออยูใ่ นระดับนั้นระดับนี้ ซึ่ งทฤษฎีค่าจ้างจะได้กล่าวถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การกาหนดค่าจ้างและเนื่องมาจากค่าจ้างเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็ น
อย่างยิง่ มาเป็ นเวลาช้านานแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ สานักต่าง ๆ ได้ทาการศึกษาวิจยั และตั้งทฤษฎี
ค่าจ้างไว้มากมาย ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวเพียงบางทฤษฎีที่มีความสาคัญเท่านั้น
1. ทฤษฎีค่าจ้างพอประทังชี พ (Subsistence wage theory)
นักเศรษฐศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสกลุ่มฟิ ซี โอแครท (Physiocrats) คือ เทอร์โกท์ (Turgot) และ
เกอเนย์ (Quesney) ซึ่ งเป็ นผูว้ างรากฐานทฤษฎีค่าจ้างระดับพอดารงชีพ ประมาณคริ สต์ศตวรรษที่
18 ในช่วงที่อุตสาหกรรมขยายตัวในยุโรป โดยกล่าวไว้วา่ ค่าจ้างของแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม
จะมีแนวโน้มที่จะอยูใ่ นระดับที่ไม่แตกต่างจากระดับพอประทังชีพเสมอ คือแรงงานมีแนวโน้มจะ
ได้รับค่าจ้างเพียงจานวนเท่าที่จาเป็ นที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีลูกหลานสื บต่อไปสาหรับ
เป็ นกาลังแรงงานที่เพียงพอแก่สังคมในอนาคตเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่อตั ราค่าจ้างได้อยูส่ ู งกว่าระดับ
พอประทังชีพ ก็จะทาให้ขนาดครอบครัวขยายออกไป ชนชั้นแรงงานจะเพิ่มขึ้น ทาให้ปริ มาณเสนอ
ขายแรงงานที่มีมากขึ้นและค่อย ๆ ดึงเอาอัตราค่าจ้างลงมาสู่ ระดับพอประทังชีพเช่นเดิม และในทาง
ตรงกันข้ามถ้าอัตราค่าจ้างอยูร่ ะดับต่ากว่าระดับพอประทังชีพแล้ว ปริ มาณเสนอขายแรงงานจะ
ลดลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บ การขาดอาหาร และอัตราการเกิดที่ต่าจนอัตราค่าจ้างค่อย ๆ สู งขึ้นมาจนถึง
ระดับพอประทังชีพอีกครั้ง แนวคิดเรื่ องค่าจ้างระดับพอประทังชีพได้ถูกปรับปรุ งแก้ไขโดยนัก
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เศรษฐศาสตร์คนที่สาคัญ ๆ เช่น Adam Smith, Thomas R. Malthus และผูม้ ีบทบาทสาคัญมากที่สุด
คือ David Ricardo (จินตนา สมสวัสดิ์, 2551 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551)
ปั จจุบนั ทฤษฎีค่าจ้างพอประทังชีพมีขอ้ บกพร่ องที่สาคัญอยูบ่ างประการซึ่ งการที่คิด
ว่าเมื่อค่าจ้างสู งขึ้น ขนาดของครอบครัวจะขยายออกไปจนทาให้มีจานวนแรงงานมากเกินไป แต่
ปรากฏว่าสังคมสมัยใหม่ เมื่อมีรายได้สูงขึ้นนอกจากบุคคลจะแสวงหาความสุ ขทางวัตถุให้กบั
ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังพยายามรักษาขนาดครอบครัวให้พอเหมาะด้วย ทาให้ประชากรไม่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนเกิดผลเสี ยอย่างที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ปริ มาณอาหารได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วเนื่ องจากมีการพัฒนาทางการเกษตร ทาให้ความกลัวว่าจานวนแรงงานจะมีปริ มาณเพิ่มขึ้น
เร็ วกว่าอาหารจนก่อให้เกิดความอดอยากนั้น ไม่เป็ นความจริ งตามที่คาดคิดกันไว้ (จินตนา
สมสวัสดิ์, 2551 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551)
2. ทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง (Wages fund theory)
ทฤษฎีน้ ีนกั เศรษฐศาสตร์ ในสมัยกลางคริ สต์ ศตวรรษที่ 19 อธิ บายไว้วา่ อัตราค่าจ้างถูก
กาหนดโดยเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งเจ้าของธุ รกิจได้ทาการกันเอาไว้กอ้ นหนึ่งสาหรับค่าจ้าง เงิน
หมุนเวียนก้อนนี้ได้มาจากเงินที่ผปู ้ ระกอบการสะสมไว้ต้ งั แต่ปีก่อน ๆ และจะต้องนามาใช้จ่ายใน
ด้านต่าง ๆ เช่น จ่ายค่าดอกเบี้ยและค่าเช่า ค่าการจัดซื้ อวัตถุ และกันไว้ส่วนหนึ่งสาหรับจ่ายค่าจ้าง
คนงาน แนวคิดที่วา่ ค่าจ้างขึ้นอยูก่ บั เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่เห็นด้วย
กับการเจรจาต่อรองเรื่ องค่าจ้างระหว่างฝ่ ายจัดการกับฝ่ ายลูกจ้าง นักเศรษฐศาสตร์ที่มีบทบาทสาคัญ
กับทฤษฎีน้ ีคือ John Stuart Mill (จินตนา สมสวัสดิ์, 2551 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551)
3. ทฤษฎีผลิตผลหน่วยสุ ดท้ายแรงงาน (Marginal productivity theory)
เป็ นทฤษฎีที่เน้นหนักในด้านอุปสงค์แรงงาน คือนายจ้างยังคงจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น
จนกระทัง่ ถึงหน่วยสุ ดท้าย ซึ่ งมูลค่าของผลผลิตที่ได้จากคน งานที่จา้ งเพิ่มขึ้นนั้นมีค่าเท่ากับค่าจ้าง
คนงานนัน่ เอง หรื อพูดอีกนัยหนึ่งก็คือค่าจ้างที่คนงานได้รับเท่ากับค่าของผลผลิตที่เขาผลิตได้ และ
เมื่อถึงจุดนี้แล้วนายจ้างจะไม่จา้ งคนงานเพิ่มขึ้นอีกเพราะจะทาให้ค่าจ้างสู งกว่ามูลค่าของผลผลิตนั้น
และเมื่ออัตราค่าจ้างสู งขึ้นจะทาให้นายจ้างลดจานวนคนงานลงหรื ออาจนาเครื่ องจักรมาใช้แทน
แรงงานคนมากขึ้น ทฤษฎีน้ ีได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ ชาวอเมริ กนั คือ Francis A. Walker
(จินตนา สมสวัสดิ์, 2551 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น, 2551)
สรุ ป การทางานของระบบเศรษฐกิจนายจ้าง ซึ่ งมีเอกชนเป็ นเจ้าของทรัพย์สินและ
ปัจจัยการผลิต การแข่งขันเป็ นไปอย่างเสรี ฉะนั้นการจ้างงานเศรษฐกิจดีจะมีการจ้างงานมากขึ้น ถ้า
เศรษฐกิจถดถอยการจ้างงานจะลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ การจ้างจะจ่ายเป็ นตัวเงินหรื ออาจาทางาน
แลกสิ่ งของหรื อปั จจัย 4 ในการดารงชีวติ
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นโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงงานต่ างด้ าว
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ถ้อยแถลงหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงนโยบายต่อสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ มีตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นนโยบายที่ 2.1 เรื่ องการรักษาความมัน่ คงของรัฐและการ
ต่างประเทศ ว่า “ในระยะเร่ งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริ หารจัดการชายแดน การสร้างความ
มัน่ คงทางทะเล การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อน
บ้าน และการเสริ มสร้างศักยภาพในการปฏิบตั ิการทางทหารร่ วมกันของอาเซี ยน เป็ นปั ญหาเฉพาะ
หน้าที่ตอ้ งได้รับการป้ องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปั ญหาอื่น ๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่ องให้เบ็ดเสร็ จ เช่น ปั ญหาสถานะและสิ ทธิของบุคคล การปรับปรุ งระบบการเข้า
เมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็ นต้น”
หลังจากนั้นแนวนโยบายต่างๆผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องจึงปรากฏออกมา
อย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ น วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ข้อสัง่ การของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เรื่ องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปั ญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อทาหน้าที่จดั
ระเบียบและแก้ไขปั ญหาแรงงานทั้งระบบด้วยการบูรณาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และในวันที่ 22
มิถุนายน 2557 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้มีนโยบายเปิ ดศูนย์การ
บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One stop service) ตามจังหวัดต่าง ๆ วันที่ 20
มกราคม 2558 ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี เรื่ องให้กระทรวงแรงงานพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาเรื่ องการครบกาหนดเวลาที่ใบอนุญาตทางานชัว่ คราวที่ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวแบบเบ็ดเสร็ จออกให้แก่แรงงานต่างด้าวจะหมดอายุ แต่กระบวนการตรวจสัญชาติอาจไม่
สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็ จได้ทนั ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ในวันที่ 3
มีนาคม 2558 เห็นชอบการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31
มีนาคม 2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม
2559 กาหนดให้สิ้นสุ ดการทางานในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเร่ งรัดการบริ หารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวให้อยูภ่ ายใต้ระบบการนาเข้าภายใต้ขอ้ ตกลง (MOU) รวมทั้งให้ยกระดับสานักบริ หารแรงงาน
ต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็ นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริ หารจัดการแรงงาน จนถึง
ปัจจุบนั เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุ เบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
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การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 มิ.ย. 2560 เป็ นต้นไป
(บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2560)
ภายหลังจากที่พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ได้มีผลบังคับใช้ ได้สร้างความแตกตื่น-ตระหนก-ตกใจให้กบั ทั้งตัวนายจ้างและลูกจ้างที่เป็ น
แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา อย่างมหาศาล จนนามาสู่ ปรากฏการณ์
“ลอยแพ-ถีบหัวส่ ง-ผลักไสลูกจ้างที่ผดิ กฎหมาย” “มีการเรี ยกรับเงินใต้โต๊ะมากขึ้นถ้านายจ้างคน
ไหนยังอยากจ้างคนงานผิดกฎหมายอยู”่ กระทัง่ การออกแถลงการณ์จากภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนายจ้างและองค์กรพัฒนาเอกชน (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2559)
สาหรับ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็ น
การปรับปรุ งจากกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการทางนของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ
พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยมีการปรับปรุ ง
กฎหมายให้บทบัญญัติครอบคลุมการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวทั้งระบบ โดยเน้นการ
ให้ความคุม้ ครอง อานวยความสะดวกให้กบั ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว รวมถึงมีการเพิ่มโทษ
นายจ้างที่กระทาผิดกฎหมาย พร้อมดึงประชาคนเข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อป้ องกันการค้ามนุ ษย์ดา้ น
แรงงาน
สาหรับสาระสาคัญของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 คือ การเพิ่มโทษให้มีอตั ราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะโทษปรับ “นายจ้าง” จากเดิมหากกระทาผิด
เกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ไม่วา่ จะทาผิดต่อแรงงานต่างด้าวกี่คนจะรับรวมเป็ นกรณี เดียว
แต่พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จะปรับนายจ้างแยกตาม
จานวนแรงงานต่างด้าวรายคนทาให้โทษสู งขึ้น เช่น นายจ้างที่จา้ งต่างด้าวทางานที่หา้ มคนต่างด้าว
ทา หรื อรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน หรื อรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้า
ทางาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จา้ ง 1 คน หรื อนายจ้างให้คนต่าง
ด้าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน
เป็ นต้น
ส่ วนโทษของแรงงานต่างด้าวก็มีเพิ่มขึ้น เช่น คนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้ทางานหรื อทางานที่หา้ มคนต่างด้าวทา มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 2,000-100,000
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ คนต่างด้าวที่ทางานจาเป็ นและเร่ งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน มีโทษปรับตั้ง
แต่ 20,000-100,000 บาท คนต่างด้าวทางานแตกต่างจากที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่
เกิน 100,000 บาท
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สาหรับการคุม้ ครองแรงงานต่างด้าว เพื่อป้ องกันการค้ามนุษย์น้ นั พบว่า หากนายจ้าง
หรื อผูใ้ ดยึดใบอนุ ญาตทางานหรื อเอกสารสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว มีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ ื่นว่าสามารถนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจาคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 600,000-1,000,000 บาท
ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรื อทั้งจาทั้งปรับ และผูใ้ ดประกอบธุ รกิจนาคนต่างด้าวมาทางาน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากอธิ บดีกรมการจัดหางาน มีโทษจาคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 200,000-600,000
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังเพิ่มกลไกการร้องทุกข์และเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์สาหรับ
คนต่างด้าวที่ได้รับความเสี ยหายจากการที่นายจ้างหรื อผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน ไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกาหนด โดยตามพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ แรงงาน และเจ้าหน้าที่ มีดงั ต่อไปนี้
วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบัติ)
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศโดยผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว
มาทางานหรื อนายจ้างจะต้องทาตามเขื่อนไข ตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง และห้ามผูใ้ ด
โฆษณาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่ได้รับอนุ ญาต (มาตรา 24 และ
มาตรา 25)
ในส่ วนของการประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ห้ามผูใ้ ดประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
อธิ บดี โดยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางานให้เป็ นไปตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนด
ผูข้ ออนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็ นบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน
จากัด และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
1,000,000 ล้านบาท
(2) มีทุนเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนทุนทั้งหมด
และจะต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด ยกเว้น
ที่มีสนธิ สัญญาที่ประเทศไทยเป็ นภาคีหรื อมีความผูกพันตามพันธกรณี ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาล ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิ สัญญาหรื อความผูกพันตาม
พันธกรณี น้ นั
(3) มีสานักงานอยูใ่ นที่ต้ งั ที่เป็ นสัดส่ วน เปิ ดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน และไม่เป็ น
สถานที่ตอ้ งห้าม ตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
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(4) ไม่เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต นาคนต่างด้าวมาทางาน หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ตาม
พระราชกาหนดนี้
(5) ไม่เป็ นผูร้ ับอนุญาต ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาต หรื อไม่เคยถูกเพิก
ถอน ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
(6) ไม่เป็ นผูร้ ับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหา
งาน หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
(7) มีผจู ้ ดั การซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่งมี คุณสมบัติและ
ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
(ค) ไม่เป็ นกรรมการ หุ น้ ส่ วน หรื อผูจ้ ดั การของนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูร้ ับอนุ ญาตให้นา
คนต่างด้าวมาทางาน หรื อในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน
ตามพระราชกาหนดนี้
(ง) ไม่เป็ นกรรมการ หุ น้ ส่ วน หรื อผูจ้ ดั การของนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูร้ ับอนุ ญาต หรื อ
ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครอง
คนหางาน
(จ) ไม่เป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน หรื อผูจ้ ดั การของนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูร้ ับใบอนุญาต
จัดหางาน หรื อในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตจัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล
(ฉ) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(ช) ไม่เป็ นผูม้ ีหรื อเคยมีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(ซ) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการ
กระทาโดยทุจริ ตเป็ นองค์ประกอบ หรื อในความผิดตามพระราชกาหนดนี้ กฎหมายว่าด้วยการจัดหา
งาน และคุม้ ครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล หรื อกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (มาตรา 26 และมาตรา 27)
ผูข้ ออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยไม่นอ้ ยกว่า
5,000,000 ล้านบาทไว้กบั อธิ บดี เพื่อประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการนาคนต่างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศ ก่อนที่อธิ บดีจะอนุ ญาต ในกรณี ที่หลักประกันที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่าง
ด้าวมาทางานวางไว้ลดลง เพราะได้จ่ายไปแล้ว ให้อธิ บดีสั่งเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคน
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ต่างด้าวมาทางาน วางหลักประกันเพิ่มจนครบจานวนเงินที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
คาสั่ง การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่นายจ้างหรื อคนต่างด้าวในกรณี ที่เกิดความ
เสี ยหาย จากการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ การเรี ยกหลักประกันเพิ่ม การวาง
หลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 28)
ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานให้มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาตนาคนต่าง
ด้าวมาทางาน ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานซึ่ งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่าง
ด้าว มาทางานให้ยนื่ คาขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และเมื่อได้ยนื่ คาขอดังกล่าว
แล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากอธิ บดี การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานและการอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 30)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ในกรณี ที่นายจ้างซึ่ งได้รับอนุ ญาต เลิกจ้างคนต่างด้าวโดย
มีเหตุผลอันสมควร คนต่างด้าวลาออกจากงานอันมิใช่เนื่องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรื อฝ่ าฝื น
กฎหมาย หรื อคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างจนครบกาหนดตามสัญญาจ้างกับนายจ้างในประเทศ
นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิ บดีและต้องจัดส่ งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยัง ประเทศต้นทางภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่คนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับนายจ้าง และเมื่อจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว
ให้นายจ้างแจ้ง ต่ออธิ บดีภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และ
นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิ บดีตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) นายจ้างไม่สามารถดาเนิ นกิจการต่อไปได้
(3) คนต่างด้าวลาออกจากงานอันเนื่องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย
หากคนต่างด้าวประสงค์จะทางานกับนายจ้างรายอื่น นายจ้างรายอื่น ซึ่ งประสงค์จะนา
คนต่างด้าวมาทางานกับตนนั้นต้องวางหลักประกันและคนต่างด้าวนั้นต้องทางานกับนายจ้างรายอื่น
ภายใน สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่เลิกทางานกับนายจ้างรายเดิม ในกรณี ที่คนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับ
นายจ้างรายอื่นภายในเวลาที่กาหนดให้นายจ้างรายเดิมจัดส่ งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้น
ทางภายใน 7 วัน ในกรณี ที่นายจ้างไม่ดาเนินการจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศ ให้อธิ บดี
ดาเนินการจัดส่ งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยัง ประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่
นายจ้างได้วางไว้ (มาตรา 50 ,มาตรา 51 และมาตรา 52)
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ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานได้นาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศแต่นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้น เข้าทางาน หรื อคนต่างด้าวไม่ยนิ ยอมทางานกับ
นายจ้างนั้น หรื อคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างในประเทศ ตามสัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศแล้ว แต่นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวหรื อคนต่างด้าวได้ลาออกจากงานก่อนครบ
อายุสัญญา ให้นายจ้างแจ้งผูร้ ับอนุญาต ให้นาคนต่างด้าวมาทางานภายใน 7 วันนับ ในกรณี ที่
นายจ้างไม่รับคนต่างด้าว นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผล นายจ้างไม่สามารถดาเนิ นกิจการต่อไปได้
คนต่างด้าวลาออกจากงานเพราะนายจ้างผิดสัญญาจ้าง และคนต่างด้าวนั้นประสงค์จะทางานกับ
นายจ้างรายอื่น ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานอาจจัดให้คนต่างด้าวทางานภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่นายจ้างไม่รับเข้าทางาน ทั้งนี้ คนต่างด้าว สามารถทางานกับนายจ้างรายอื่นได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนด และห้ามผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สิน
อื่นใดในการจัดให้ คนต่างด้าวทางานกับนายจ้างรายอื่น (มาตรา 53)
ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่นาคนต่างด้าวมาทางาน ตาม
สัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
คืนค่าบริ การและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากนายจ้างไปแล้วทั้งหมดให้แก่นายจ้างภายใน 30 วันนับแต่
วันที่นายจ้างขอรับค่าบริ การและค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืน และเมื่อคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างจนครบ
กาหนดตามสัญญา หรื อไม่ได้ทางานกับนายจ้างแล้ว นายจ้างต้องแจ้งผูร้ ับอนุญาตให้นา คนต่างด้าว
มาทางานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนด และในกรณี เลิกประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ ให้นายจ้างแจ้ง ต่ออธิ บดีเพื่อดาเนินการจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่ายจากหลักประกัน คนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาทางานต้องถูกส่ งตัวกลับไป
ยังประเทศต้นทางคนเข้าเมืองหรื อกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่ดาเนิ นการส่ งคนต่างด้าว กลับไปยัง
ประเทศต้นทางเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการจากนายจ้างหรื อผูร้ ับอนุญาต และมิได้
ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิ บดีหกั เงินจานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้เพื่อคืน
ให้แก่หน่วยงาน คนต่างด้าวซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากนายจ้างหรื อผูร้ ับอนุ ญาตอาจยืน่ คาร้องต่อ
อธิ บดีเพื่อดาเนิ นการหักหลักประกันที่วางไว้ เพื่อชดใช้ค่าเสี ยหาย (มาตรา 54 ,มาตรา 55 ,มาตรา 56
และมาตรา 57)
ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิ ให้อธิ บดีหกั หลักประกันที่วาง
ไว้เพื่อคืนค่าบริ การและ ค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง หรื อคืนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่ งกลับให้
อธิ บดีแจ้งให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานทราบและผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมา
ทางานไม่ดาเนิ นการจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง ให้อธิ บดีดาเนิ นการจัดส่ งคนต่าง
ด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับ
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และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจาเป็ น จากหลักประกันของผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
(มาตรา 58)
การทางานของคนต่างด้าวงานใดที่มิได้หา้ มไว้ในประกาศ คนต่างด้าวจะทาได้ตอ้ ง
ได้รับอนุญาตให้ทางานจากนายทะเบียน ยกเว้นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการ
ชัว่ คราวเพื่อทางานอันจาเป็ นและเร่ งด่วนตามที่อธิ บดีประกาศกาหนดซึ่ งมีระยะเวลาทางานให้เสร็ จ
สิ้ นภายใน 15 วัน คนต่างด้าวซึ่ งขออนุ ญาตทางานต้องมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรหรื อได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุ ญาตให้
เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ดินทางผ่าน และเมื่อผูใ้ ดประสงค์จะจ้างคนต่างให้ยนื่ คาขอ
อนุญาตทางานต่อนายทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวเมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายการส่ งเสริ มการลงทุน การปิ โตรเลียม หรื อกฎหมาย
อื่น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชกั ช้าโดยการแจ้งให้เป็ นไปตามที่อธิ บดี
ประกาศกาหนด ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทางานให้แก่คนต่างด้าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้ง ในกรณี คนต่างด้าวที่ไม่อาจขออนุ ญาตเพราะอาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทางาน
ตามประเภทที่คณะรัฐมนตรี กาหนดโดยคานึงถึงความมัน่ คงของชาติและผลกระทบต่อสังคม
(มาตรา 59, มาตรา 60, มาตรา 61, มาตรา 62 และมาตรา 63)
(1) ถูกเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการ
เนรเทศหรื ออยูใ่ นระหว่างรอการเนรเทศ
(2) เข้ามาหรื ออยูโ่ ดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่ งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(3) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 หรื อตามกฎหมายอื่น
(4) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(5) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
การขออนุญาตทางานและการออกใบอนุญาตทางานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง คนต่างด้าวที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรจะต้องมีบตั รผ่านแดนหรื อเอกสารราชการที่ประเทศต้นทางอาจได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนให้ทางานเป็ นการชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาหรื อตามฤดูกาลและในท้องที่ และแบบ
ใบอนุญาตทางานเป็ นใบอนุ ญาตทางานที่ออกให้ตามพระราชกาหนดนี้ให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่
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วันที่ออก อายุใบอนุ ญาตทางานไม่มีผลเป็ นการขยายระยะเวลาอยูใ่ นราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานซึ่ งประสงค์จะทางานต่อไปให้ยนื่ คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ทางานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตทางานจะสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คาให้ผขู ้ อต่ออายุใบอนุญาต
ทางานนั้นทางานไปพลางก่อน จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาตทางาน การต่อ
อายุใบอนุ ญาตทางานให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานต้องมีใบอนุญาตทางานอยู่
กับตัวหรื ออยู่ ถ้าใบอนุญาตทางานสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้ผรู ้ ับอนุญาต ให้
ทางานยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทราบ ห้าม
ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานทางานแตกต่างจากประเภทงาน ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานผูใ้ ดประสงค์จะ
เปลี่ยนหรื อเพิม่ รายการดังต่อไปนี้
(1) ประเภทงาน
(2) นายจ้าง
(3) ท้องที่
(4) เงื่อนไขในการทางาน
ห้ามผูใ้ ดรับคนต่างด้าวซึ่ งไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้าทางาน ห้ามผูใ้ ดให้คนต่าง
ด้าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน และให้นายจ้างแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้ทางาน ออกจากงานไม่วา่ ด้วยเหตุใด (มาตรา 64, มาตรา 65,
มาตรา 67, มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 70 ,มาตรา 71, มาตรา 72, มาตรา 73 และมาตรา 74)
การคุ้มครองแรงงาน (กองทุน)
กองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นใน
กรมการจัดหางาน เรี ยกว่า “กองทุนเพื่อการบริ หารจัดการ การทางานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นทุน
หมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ให้กองทุน
ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (มาตรา 75, มาตรา 76 และมาตรา 77)
(1) เงินหรื อทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(2) เงินเพิ่ม
(3) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้
(4) เงินค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บได้ตามพระราชกาหนดนี้ ตามที่กระทรวงการคลัง
อนุญาต ให้นาไปใช้จ่ายได้โดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
(5) ดอกผลของเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุน
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จดั สรรให้ตามความจาเป็ น
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(7) เงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่วา่ กรณี ใด เงินและทรัพย์สินตามวรรค
หนึ่งให้นาส่ งเข้ากองทุนโดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาทางานตามพระราชกาหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ตาม
กฎหมายด้านแรงงาน
(2) ส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(3) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรื อ
แผนงาน ในการดาเนินการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการทางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การ
สาธารณสุ ข และ การให้ความคุม้ ครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว
(4) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดาเนินการ
(5) บริ หารกองทุน
(6) บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดนี้
บทลงโทษ
มาตรการทางปกครอง การพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน การเพิกถอน
ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานและการเพิกถอนใบอนุ ญาตทางาน ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นา
คนต่างด้าวมาทางานขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะหรื อไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามพระราช
กาหนดให้อธิ บดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานไม่เกิน 120 วัน ผูร้ ับอนุญาตให้นาคน
ต่างด้าวมาทางานกระทาความผิด ตามพระราชกาหนดนี้และอยูร่ ะหว่างการดาเนินคดี ให้อธิ บดีสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าว มาทางานจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้อธิ บดีสงั่ เพิกถอนใบอนุ ญาต
เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิหรื อจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
คาสั่งของอธิ บดี
(2) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางานมาแล้ว ยังไม่เกิน 1 ปี หรื อเคยถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานมาแล้ว 2 ครั้ง
(3) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศต้นทาง มีส่วนรู ้เห็นหรื อเป็ นผูส้ นับสนุน อธิ บดีได้มีหนังสื อแจ้งเตือนให้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ทางานไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อแจ้งเตือนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ หนังสื อแจ้ง
เตือนนั้น
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(4) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานฝ่ าฝื น
(5) อธิ บดีเห็นว่าการที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่
ถูกต้องเป็ นกรณี ที่ร้ายแรง
(6) อธิ บดีเห็นว่าผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่สามารถปฏิบตั ิตามพระ
ราชกาหนดนี้
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็ นหนังสื อ
และแจ้ง ในกรณี ที่ไม่พบตัวผูร้ ับอนุ ญาตให้ปิดคาสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผยซึ่ งเห็นได้ง่าย ณ
สานักงาน ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ห้ามมิให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางาน
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ (มาตรา 86, มาตรา 87,
มาตรา 88 และมาตรา 89)
การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ในกรณี ที่อธิ บดีไม่อนุ ญาต นายจ้างมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรี ได้ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานซึ่ งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้
ภายใน 30 วัน และในกรณี ที่นายทะเบียนไม่อนุ ญาตหรื อไม่ต่ออายุใบอนุญาตทางานหรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตทางานคนต่างด้าวซึ่ งขออนุ ญาตทางานมีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้ภายใน 30 วัน เมื่อ
รัฐมนตรี ได้รับคาอุทธรณ์ให้พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผูอ้ ุทธรณ์โดยไม่ชกั ช้า แต่ตอ้ งไม่เกิน 30
วันนับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็ นให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ ไม่เกิน
30 วัน (มาตรา 93, มาตรา 94, มาตรา 95, และมาตรา 96)
ในส่ วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้นายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสื อเรี ยกหรื อสัง่ ให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ ง
(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศในระหว่าง
เวลาทาการ เพื่อตรวจสอบให้การเป็ นไปตามพระราชกาหนดนี้
(3) เข้าไปในสถานประกอบการซึ่ งรับคนต่างด้าวจากผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมา
ทางาน ในระหว่างเวลาทาการเพื่อตรวจสอบให้การเป็ นไปตามพระราชกาหนดนี้
(4) ค้นในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศหรื อมี
คนต่างด้าว ทางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อค้นเพื่อหาและช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่ งตกเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจาก การกระทาที่ฝ่าฝื นพระราชกาหนดนี้ การค้นต้องมีหมายค้น ยกเว้นมีเหตุอนั ควรเชื่อ
ว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ คนต่างด้าวนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรื อซ่อนเร้น
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หรื อพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น ทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรื อถูก
ทาลายไปเสี ยก่อน ให้ดาเนินการค้นได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายค้น
(5) ยึดหรื ออายัด เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การนาคนต่างด้าวมา
ทางาน ในประเทศ ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวตามแบบที่รัฐมนตรี กาหนด
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดง บัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผูก้ ระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้
(มาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100)
บทลงโทษคนต่างด้าวผูเ้ สี ยหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ผใู ้ ดฝ่ าฝื นตามมาตรา 8 ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อ
ปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ในกรณี ที่คนต่างด้าวซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดยินยอมเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวนกาหนด และ
ไม่ชา้ กว่า 30 วัน พนักงานสอบสวนจะเปรี ยบเทียบปรับก็ได้ และเมื่อได้ดาเนิ นการให้คนต่างด้าว
นั้นเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ถือว่าสิ้ นสุ ดคดีตามประมวลกฎหมายอาญา และผูใ้ ด
รับคนต่างด้าวเข้าทางานโดยฝ่ าฝื นมาตรา 9 ต้องโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อคนต่าง
ด้าวที่จา้ งหนึ่งคน (มาตรา 101 และมาตรา 102)
ผูใ้ ดนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศโดยไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 24 ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 25 ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 26 วรรคหนึ่ ง ต้องโทษจาคุกตั้งแต่ 13 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าว
มาทางานผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 29 ต้องโทษจาคุก ไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 32
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง มาตรา 35 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง มาตรา 37 วรรคสอง
หรื อวรรคสาม มาตรา 40 วรรคสอง มาตรา 41 มาตรา 42 วรรคสาม มาตรา 43 หรื อมาตรา 44
ต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 103, มาตรา 104, มาตรา 105, มาตรา106 และมาตรา 107)
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 35 วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรื อลูกจ้างซึ่งจด
ทะเบียน ตามมาตรา 35 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม หรื อมาตรา 40 วรรค
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หนึ่ง ต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และผูใ้ ดไม่ได้เป็ นลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่าง
ด้าวมาทางานกับนายจ้าง ในประเทศที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 35 แต่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการนา
คนต่างด้าวมาทางานกับ นายจ้างในประเทศ ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 600,000
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 42 วรรคหนึ่งหรื อ
วรรคสอง ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับ 5 เท่าของเงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่นที่เรี ยกหรื อรับไว้
จากนายจ้าง หรื อคนต่างด้าวหรื อค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเกินกว่าอัตราที่อธิ บดีประกาศ
กาหนด ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 45 ต้องโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่ นายจ้างผูใ้ ดนาคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อการนาคนต่าง
ด้าวมาทางานหนึ่งคน หรื อทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 108, มาตรา 109, มาตรา 110, มาตรา 111, มาตรา
112 และมาตรา 113)
นายจ้างผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 49 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน
100,000 บาทต่อการเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินใด ๆ จากคนต่างด้าวหนึ่งคน หรื อทั้งจาทั้งปรับ
นายจ้างผูใ้ ดไม่แจ้งต่ออธิ บดีเมื่อคนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับตนแล้ว ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรื อ
มาตรา 51 วรรคหนึ่ง ต้องโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน นายจ้างผูใ้ ดไม่แจ้ง
ต่ออธิ บดีภายหลังจากที่ได้จดั ส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง
หรื อมาตรา 51 วรรคสาม ต้องโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน นายจ้างผูใ้ ดไม่
จัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 51 วรรคสาม
ต้องโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
ผูใ้ ดไม่แจ้งต่ออธิ บดีภายหลังจากที่ได้ส่ง คนต่างด้าวซึ่ งไม่ได้ทางานกับนายจ้างกลับไปยังประเทศ
ต้นทางแล้วตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ต้องโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน ผูร้ ับ
อนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่จดั ส่ งคนต่างด้าวซึ่ งไม่ได้ทางาน กับนายจ้างกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ต้องโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
(มาตรา 114, มาตรา 115, มาตรา 116, มาตรา 117 และมาตรา 118)
คนต่างด้าวผูใ้ ดทางานโดยไม่ได้มีหนังสื อแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 59
วรรคหนึ่ง ต้องโทษปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท (มาตรา 119)
ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 68 ต้องโทษปรับ ไม่เกิน 10,000บาท
ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานผูใ้ ดทางานอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 70 ต้องโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
(มาตรา 120 และมาตรา 121)
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ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 72 ต้องโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จา้ ง
หนึ่งคน (มาตรา 122)
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 73 ต้องโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาทต่อคนต่างด้าว หนึ่งคน
นายจ้างผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 74 ต้องโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ผูใ้ ดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริ ง
หรื อไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานตามมาตรา 98 (1) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่
เกิน 100,000 บาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 98 (2) (3) (4) หรื อ (5)
ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 200,00 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ผูใ้ ดไม่อานวยความ
สะดวกตามมาตรา 98 วรรคสาม ต้องโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ ื่นว่าสามารถ
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ หรื อสามารถหาลูกจ้างซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวให้กบั
นายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่ งเงิน หรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูถ้ ูก
หลอกลวง ต้องโทษจาคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 600,000-1,000,000 บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่ง
คน หรื อทั้งจาทั้งปรับ ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ ง ได้กระทาโดยร่ วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
หรื อโดยสมาชิก ขององค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ต้องโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ ึงหนึ่ ง (มาตรา 123, มาตรา 124, มาตรา 125,
มาตรา 126, มาตรา 127 และมาตรา 128)
ผูใ้ ดสนับสนุนการกระทาความผิดตามมาตรา 128 ไม่วา่ การกระทาของตัวการ จะได้
กระทานอกราชอาณาจักรหรื อไม่ ต้องโทษจาคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ การเรี ยกร้องทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปเนื่องจากการกระทาความผิด ตาม
มาตรา 128 หรื อมาตรา 129 แทนผูเ้ สี ยหาย พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญา หรื อจะยืน่
คาร้องในภายหลังขณะที่คดีอาญานั้นยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตดั
สิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายที่จะยืน่ คาร้องเพื่อเรี ยกร้องทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปเพิ่มเติมได้ตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ก่อนที่ศาลจะมีคาวินิจฉัยชี้ขาดคดี ในกรณี ที่ไม่มีคาขอให้
ใช้ทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปตามวรรคหนึ่ง หากศาลมีคาพิพากษา ลงโทษจาเลย ศาลจะสั่งใน
คาพิพากษาคดีอาญาให้จาเลยใช้ทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปแก่ผเู ้ สี ยหาย ตามที่เห็นสมควรก็ได้
คาสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายในอันที่จะฟ้องจาเลยเป็ นคดีแพ่ง เพื่อเรี ยกเอา
ทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปในส่ วนที่ยงั ขาดอยู่ (มาตรา 129 และ มาตรา 130)
ผูใ้ ดยึดใบอนุ ญาตทางานหรื อเอกสารสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวไว้ ต้องโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิด
เป็ นนิ ติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของ
บุคคลใด หรื อไม่สั่งการ หรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทา ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อ
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บุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิ ติบุคคลนั้น ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษ ตามที่บญั ญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย บรรดาความผิดตามพระราชกาหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดี
หรื อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจเปรี ยบเทียบดังต่อไปนี้
(1) อธิ บดีสาหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
(2) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสาหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น
ในกรณี ที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทาความผิดตาม
พระราชกาหนดนี้ ที่มีโทษอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะทาการเปรี ยบเทียบได้ และบุคคลนั้นยินยอมให้
เปรี ยบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน ส่ งเรื่ องให้อธิ บดีหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 7
วันนับแต่วนั ที่บุคคลนั้นยินยอม ให้เปรี ยบเทียบ
เมื่อผูก้ ระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรี ยบเทียบภายในเวลาที่กาหนดแต่
ไม่เกิน 30 วันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บทเฉพาะกาล
(มาตรา 131, มาตรา 132 และมาตรา 133)
บทเฉพาะการ ในระหว่างที่ยงั มิได้มีประกาศที่ออกตามมาตรา 7 ให้นายทะเบียน
อนุญาต ให้คนต่างด้าวทางานใด ๆ ได้ เว้นแต่งานที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 คนต่างด้าวผูใ้ ดได้รับใบอนุญาต
ทางานหรื อได้รับการผ่อนผันให้ทางาน ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
อยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้รับใบอนุ ญาตทางานหรื อได้รับการผ่อน
ผันให้ทางานตามพระราชกาหนดนี้ ใบอนุญาตทางานที่ออกให้ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นอายุใบอนุญาตทางานนั้น
นายจ้างผูใ้ ดได้รับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศ ตามพระราชกาหนดการนา
คนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ให้ดาเนินการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
ตนเองในประเทศได้ต่อไป (มาตรา 134, มาตรา 135 และมาตรา 136)
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระราช
กาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 อยูก่ ่อนวันที่ พระราชกาหนด
นี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานตามพระราชกาหนดนี้ ในกรณี ที่ผู ้
ได้รับใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศตามวรรคหนึ่งประสงค์ จะนาคนต่าง
ด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศภายหลังจากวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับต้องปฏิบตั ิ ตาม
พระราชกาหนดนี้ก่อนนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ บรรดาคาขอที่ได้ยนื่ ไว้ตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นคาขอที่
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ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชกาหนดนี้ และให้อธิ บดีเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐาน ประกอบคาขอที่กาหนดไว้
ตามพระราชกาหนดนี้ให้ครบถ้วน บรรดาคาอุทธรณ์ที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชบัญญัติการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.
2559 ก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นคาอุทธรณ์ที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชกาหนดนี้
(มาตรา 137, มาตรา 138 และมาตรา 139)
ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิ ทธิ ความรับผิด ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของกองทุนเพื่อ
การส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 ไปเป็ นของกองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนด
นี้ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา 17 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามพระราชกาหนด
นี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 120 วันนับแต่วนั ที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ ในวาระเริ่ มแรก ให้
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางาน ของคนต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดย
ตาแหน่งตามมาตรา 78 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 120 วันนับแต่วนั ที่พระราชกาหนดนี้
ใช้บงั คับ (มาตรา 140, มาตรา 141 และมาตรา 142)
ลูกจ้างซึ่ งถูกหักเงินค่าจ้างและนาส่ งเข้ากองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าว กลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่ พระราช
กาหนดนี้ใช้บงั คับ และเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินที่ถูกหักไว้คืนภายใน 2 ปี นับจากวันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม่ขอรับเงิน
คืน ภายในเวลาที่กาหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็ นของกองทุน บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับและเป็ นความผิดที่
สามารถเปรี ยบเทียบได้ ให้คณะกรรมการ เปรี ยบเทียบซึ่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการทางาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการแต่งตั้งอยูก่ ่อน
วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับมีอานาจ เปรี ยบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ บรรดาความผิดตาม
พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับและเป็ นความผิดที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ ให้อธิ บดี กรมการจัดหางาน
หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 61 แห่ งพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีอานาจเปรี ยบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ บรรดากฎ
หรื อคาสั่งใด ๆ ที่ได้ออกหรื อสั่งโดยอาศัยอานาจตามความ พระราชบัญญัติการทางานของคนต่าง
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ด้าว พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้
ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อ แย้งกับพระราชกาหนดนี้ จนกว่าจะมีกฎ
หรื อคาสัง่ ใด ๆ ที่ออกตามพระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ (มาตรา 143, มาตรา 144 และมาตรา 145)
(พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, 2560)
เมื่อสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ การกาหนดหลักเกณฑ์การนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศไทย และงานที่คนต่างด้าวสามารถทาได้ แต่อย่างไรก็ตามกลับพบ
ปั ญหาในตัวกฎหมาย ดังนี้
1. แรงงานข้ามชาติที่ผดิ กฎหมายอย่างน้อย 1 ล้านคนที่มีการจ้างงานอยูใ่ นขณะนี้ ?
จะดาเนินการอย่างไร เพื่อให้เข้าสู่ ระบบอย่างถูกต้อง การเลิกจ้างโดยฉับพลันโดยไม่มีกลไกด้าน
แรงงานใดๆคุม้ ครองแม้แต่นอ้ ย มันคือการละเมิดสิ ทธิ แรงงานดี ๆ นี้เอง เช่น ไม่จ่ายค่าจ้าง
ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ หรื อนี้คือ “ใบอนุญาตเลิกจ้างแรงงานข้ามชาติโดยชอบธรรม”
2. รัฐบาลไทยยืนยันว่าไม่มีการจดทะเบียนใหม่แน่นอน โดยผลักดันให้นายจ้างไปใช้
การจ้างงานแบบระบบ MOU คือ การจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่ งก็พบปั ญหาการติดขัดในขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน ใช้เวลาไม่ต่ากว่าครึ่ งปี กว่าจะได้จา้ งแรงงานคนหนึ่ง ๆ อีกทั้งบาง
ประเทศ ระบบ MOU ก็ไม่อนุญาตให้คนธรรมดานาเข้าเอง และบางกิจการก็นาเข้าไม่ได้ เช่น งาน
รับใช้ในบ้าน เป็ นต้น
3. มีนายจ้างจานวนมากที่จา้ งงานแรงงานข้ามชาติ แต่ชื่อนายจ้างที่จา้ งงานยังคงเป็ น
นายจ้างคนเดิมอยูท่ ี่ไม่ได้แจ้งย้ายออก
4. ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคอุตสาหกรรมบริ การ ท่องเที่ยว งาน
ภาคเกษตร งานก่อสร้าง และงานรับใช้ในบ้าน จะได้รับผลกระทบอย่างมากแน่นอน
5. มีการกาหนดโทษสู งมาก อาจเป็ นช่องทางให้เกิดการเลี่ยงกฎหมายและการทุจริ ต
มากขึ้น รับเงินใต้โต๊ะมากขึ้น
6. ไม่มีระยะเวลากาหนดที่ให้นายจ้างที่จา้ งแรงงานไม่ถูกกฎหมายมีระยะเวลา
ดาเนินการให้ถูกต้อง
7. มีแรงงานจานวนมากได้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว การกลับมาทางานมีตน้ ทุน
สู งเกินไปสาหรับแรงงาน นายจ้างหาแรงงานมาทดแทนไม่ได้ แรงงานไทยไม่ทางานกับงาน
ประเภทนี้
8. เกิดการจับกุมแรงงานและส่ งกลับอย่างหนาแน่นในหลายพื้นที่
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9. แรงงานถูกลอยแพ โดยไม่มีกลไกการคุม้ ครองปกป้ องสิ ทธิ แรงงานในการจ้างงาน
ใดๆทั้งสิ้ น เช่น ในพื้นที่แม่สอด (หนังสื อพิมพ์ผจู ้ ดั การออนไลน์, 2557)
แต่ในอีกมุมหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ช้ ีให้เห็นว่า รัฐไทยมีความชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะ
รู ปธรรมการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ ผ่านมาตรการและกลไกต่าง ๆ เช่น การมีคณะกรรมการ
ระดับชาติกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว, การมี
กองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว, การทางานร่ วมกับองค์กรเอกชนผ่าน
โครงการหรื อแผนงานในการดาเนินการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการทางาน การจัดสวัสดิการ
การศึกษา การสาธารณสุ ข และการให้ความคุม้ ครองด้านแรงงาน ลดการแสวงหาประโยชน์ของ
นายทุนในหลายกิจการ ที่ไม่จาเป็ นในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติจริ ง ๆ แต่เป็ นไปเพื่อลดอานาจ
การต่อรองของแรงงานไทย หรื อสหภาพแรงงาน และเลือกใช้การจ้างแรงงานข้ามชาติแทน ที่จ่าย
เพียงค่าจ้างขั้นต่าเท่านั้น และแรงงานไม่สามารถรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองได้ เช่น ที่พบใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิ คส์ เป็ นต้น
การใช้แรงงานข้ามชาติตอ้ งมาพร้อมกับความรับผิดชอบและปกป้ องแรงงานเมื่อถูกละเมิดสิ ทธิ เช่น
มีกองทุนประกันความเสี่ ยงจากการจ้างงานที่นายจ้างต้องรับผิดชอบในการวางหลักประกันล่วงหน้า
ไม่ใช่ปล่อยลอยแพเลิกจ้างอะไรอย่างไรก็ได้ เฉกเช่นที่แรงงานไทยประสบอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวัน ดัง
ตัวอย่างที่พบในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ (หนังสื อพิมพ์ผจู ้ ดั การออนไลน์, 2557)
คาสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่ อง มาตรการชัว่ คราวเพื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว โดยตามประกาศใช้พระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการและแก้ไขปั ญหา
แรงงานต่างด้าวได้ท้ งั ระบบ การสร้างความมัน่ คงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
โดยกาหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายหลายประการ และได้
กาหนดความผิดและบทลงโทษรุ นแรง ซึ่ งไม่สร้างความรับรู ้ความเข้าใจให้กบั ประชาชนจึง
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและอาจส่ งผลกระทบต่อนายจ้างภาคครัวเรื อน ภาคผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคเกษตรกรรมจนกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้
เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าว รวมทั้งผ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เพื่อความเป็ นธรรมและไม่เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยังคงรักษาเจตนารมณ์ใน
การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังคงมี
มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีความจาเป็ นต้องมีมาตรการชัว่ คราวเพื่อ
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แก้ไขข้อขัดข้องในการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บงั คับ
กฎหมาย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่งดังนี้
ข้อ 1 ให้มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 119 และมาตรา 122 แห่งพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่ งดาเนิ นการให้ถูกต้องครบถ้วนให้แล้วเสร็ จก่อน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
กาหนด
ในกรณี คนต่างด้าวมีความจาเป็ นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับไปยัง
ประเทศต้นทางหรื อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้ถูกต้อง
ให้ได้รับยกเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรื อออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานกาหนดเป็ นการ
ชัว่ คราวโดยการหารื อร่ วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ข้อ 3 ห้ามไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้อานาจใน
ตาแหน่งโดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง ในกรณี ที่ปรากฏว่ามี
การกระทา การเพิกเฉยของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่ง
บรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการทางเพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ วและเด็ดขาด
ข้อ 4 ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการแก้ไขหรื อปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าวเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็ จภายใน 120 วัน ตลอดจน
พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวอย่างเป็ น
ระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการค้ามนุษย์ และอานวย
ความสะดวกในการดาเนินการแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วนโดยให้กระทรวงแรงงานเสนอรายงานผล
การดาเนิ นการต่อนายกรัฐมนตรี ทราบเป็ นประจาทุกเดือน
ข้อ 5 ในกรณี ที่เห็น ฯ สมควรนายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงคาสั่งนี้ได้
ข้อ 6 คาสั่งนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป (คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2560)
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ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทางาน
และการอนุญาตให้ ทางาน ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.
2560
เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวดาเนิ นการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกาหนดการ
บริ หาร จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้โดยสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เรื่ อง มาตรการชัว่ คราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการ
บริ หาร จัดการการทางานของคนต่างด้าว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ซึ่ งทางานกับนายจ้างอยูแ่ ล้วและ
ประสงค์จะทางานในประเทศไทยต่อไป ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คนต่างด้าวที่ผา่ นการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสื อเดินทาง (Passport)
หนังสื อเดินทาง ชัว่ คราว (Temporary passport) เอกสารเดินทาง (Travel document) หรื อเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of identity) ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว
(Non-immigrant L-A) และประทับตราอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร แต่ไม่ยนื่ คาขออนุญาต
ทางานภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับการตรวจลงตรา ให้คนต่างด้าวผูน้ ้ นั อยูใ่ นราชอาณาจักรได้
เท่าระยะเวลาที่เจ้าพนักงานตรวจ คนเข้าเมืองได้อนุญาตไว้แล้วในหนังสื อเดินทาง (Passport)
หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary passport) เอกสารเดินทาง (Travel document) หรื อเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of identity) โดยให้คนต่างด้าวยื่นคาขออนุญาตทางานตามแบบ ตท.2
ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554 ณ สานักงานจัดหางาน จังหวัด ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางาน
ปั จจุบนั ของคนต่างด้าว หรื อสานักงานจัดหางาน กรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่อนั เป็ น
ที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางานเดิมหรื อไม่ตรงตามเอกสาร แสดงตนของคนต่างด้าว ให้นายจ้างราย
ใหม่จดั ทาสัญญาจ้างกับคนต่างด้าวนั้นแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องและนายทะเบียน
พิจารณาอนุญาตให้ทางาน ให้ตรงตามเอกสารและหลักฐานของนายจ้าง รายใหม่โดยอนุญาตให้
ทางานได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยให้คนต่างด้าวชาระค่าธรรมเนียม การยืน่ คาขอ 100 บาท
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน ปี ละ 900 บาท ทั้งนี้ ให้นบั ต่อจาก ระยะเวลาที่ใบอนุญาต
ทางานเดิมยังไม่สิ้นอายุและให้ต่ออายุใบอนุ ญาตทางานได้อีกครั้งเดียว ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม
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2563 โดยให้คนต่างด้าวชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอ 100 บาท และ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตทางาน ปี ละ 900 บาท
ข้อ 2 คนต่างด้าวที่ผา่ นการตรวจสัญชาติ และคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่ งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่ งได้รับอนุญาตให้
ทางาน แต่ทางานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตทางาน ให้นายทะเบียนอนุญาตให้
เปลี่ยนนายจ้างได้ โดยให้คนต่างด้าวดังกล่าวยืนคาขออนุ ญาตเปลี่ยนนายจ้างตามแบบ ตท.2 หรื อ
ตท.8 ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต และการแจ้งการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของ
สถานที่ทางาน ปัจจุบนั ของคนต่างด้าว หรื อสานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขต
พื้นที่อนั เป็ น ที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว โดยให้คนต่างด้าวชาระค่าธรรมเนียม
การยืน่ คาขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 900 บาท และให้ได้รับการยกเว้นการ
ตรวจสุ ขภาพ
ในกรณี คนต่างด้าวที่ เข้ามาทางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามบันทึกความตกลง
หรื อ บันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กบั รัฐบาลต่างประเทศ ก่อนวันที่ 16 สิ งหาคม 2559 ให้
เปลี่ยน นายจ้างได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สาหรับ
คนต่างด้าว ที่เข้ามาทางานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรื อบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทา
ไว้กบั รัฐบาล ต่างประเทศ ภายหลังวันที่ 16 สิ งหาคม 2559 ให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(ก) นายจ้างเลิกจ้างหรื อนายจ้างเสี ยชีวติ
(ข) นายจ้างล้มละลาย
(ค) นายจ้างกระทาทารุ ณกรรมหรื อทาร้ายร่ างกายลูกจ้าง
(ง) นายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างหรื อกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
(จ) ลูกจ้างทางานในสภาพการทางานหรื อสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจทาให้
ลูกจ้าง ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย จิตใจ หรื อสุ ขภาพอนามัย
ข้อ 3 ในกรณี ที่คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศต้นทางเพื่อจัดทาหนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary passport)
เอกสารเดินทาง (Travel document) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) ให้นายจ้าง
ยืน่ คาขอจ้างคนต่างด้าวดังกล่าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 7 สิ งหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยดราชการ
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
ประทับตรารับเรื่ อง ในคาขอจ้างคนต่างด้าวดังกล่าว และออกใบรับคาขอเพื่อนัดให้นายจ้างนาคน
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ต่างด้าวนั้นไปพบเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรื อหน่วยงานที่กระทรวง
แรงงานกาหนด ณ ท้องที่จงั หวัด อันเป็ นที่ต้ งั สถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว เพื่อตรวจสอบ
และพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้น เป็ นลูกจ้างและทางานกับนายจ้างดังกล่าวจริ ง เมื่อปรากฏว่าคน
ต่างด้าวเป็ นลูกจ้างของนายจ้างจริ ง ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อขอรับหนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary passport)
เอกสารเดินทาง (Travel document) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) หรื อเอกสาร
ที่ประเทศต้นทางออกให้ ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองอานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ดังกล่าวโดยประทับตราอนุ ญาตให้เข้าและออก ราชอาณาจักรในเอกสารรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม เฉพาะการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรื อการ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary
passport) เอกสารเดินทาง (Travel document) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity)
หรื อเอกสาร ที่ประเทศต้นทางออกให้แล้ว ให้ไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ณ สานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัด ที่คนต่างด้าวทางาน โดยชาระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคน
อยูช่ วั่ คราว (Non-immigrant L-A) และประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรได้ ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2561 โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา 500 บาท และให้นายจ้างนาคน
ต่างด้าวไปยืน่ คาขออนุ ญาตทางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของ
สถานที่ทางาน ปั จจุบนั ของคนต่างด้าว หรื อสานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขต
พื้นที่อนั เป็ น ที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้
ทางานได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยให้คนต่างด้าวชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอ 100 บาท
และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทางาน 450 บาท ทั้งนี้ ให้คนต่างด้าวตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพ
ในระหว่างเวลาที่ ยังไม่ได้เข้าสู่ ระบบประกันสังคม
ข้อ 4 ในกรณี ที่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่ งทางานกับนายจ้างในประเทศไทยอยู่
แล้ว แต่ไม่มีเอกสารแสดงตน ให้นายจ้างยืน่ คาขอจ้างคนต่างด้าวที่ทางานกับตนนั้น ณ ศูนย์รับแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าว ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว
ให้นายจ้างยืน่ คาขอจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง
วันที่ 7 สิ งหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และเมื่อนายจ้างได้ยนื่ คาขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว ประทับตรารับเรื่ องในคาขอจ้างคนต่าง
ด้าว และออกใบรับคาขอเพื่อนัดให้นายจ้างนาคนต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน หรื อหน่วยงานที่กระทรวงแรงงานกาหนด ในท้องที่จงั หวัดที่คนต่างด้าวทางาน
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เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้นเป็ นลูกจ้าง และทางานกับนายจ้างดังกล่าวจริ ง เมื่อ
ปรากฏว่าคนต่างด้าวเป็ นลูกจ้างของนายจ้างจริ งให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองแก่คนต่างด้าว เพื่อ
นาไปจัดทาเอกสารกับประเทศเมียนมาในศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามา
ดาเนินการในประเทศไทย โดยให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดส่ งเจ้าหน้าที่ไปร่ วมปฏิบตั ิงาน ใน
ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และหน่วยบริ การเคลื่อนที่ที่กระทรวงแรงงาน แจ้งให้
ทราบ
เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary
passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) หรื อเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้กบั เจ้า
พนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว (Non-immigrant L-A) และ
ประทับตราอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยให้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา 500 บาท และให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอานาจ ใน
การตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว (Non-immigrant L-A) และประทับตราอนุญาต ให้
อยูใ่ นราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทวั่ ราชอาณาจักร เฉพาะการดาเนิ นงานในศูนย์ตรวจสัญชาติคน
ต่างด้าว สัญชาติเมียนมา และหน่วยบริ การเคลื่อนที่ตามที่กระทรวงแรงงานแจ้งให้ทราบ เมื่อคนต่าง
ด้าวได้รับ การตรวจลงตราแล้วให้นายจ้างนาคนต่างด้าวไปยืน่ คาขออนุญาตทางาน ณ สานักงาน
จัดหางานจังหวัด ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว หรื อ
สานักงานจัดหางาน กรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางาน
ปั จจุบนั ของคนต่างด้าว ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทางานได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดย
ให้คนต่างด้าว ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุ ญาตทางาน 100 บาท และค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตทางาน 450 บาท ทั้งนี้ ให้คนต่างด้าวตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพในระหว่างเวลาที่
ยังไม่ได้เข้าสู่ ระบบประกันสังคม
ข้อ 5 คนต่างด้าวสัญชาติอื่นนอกจากข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ที่มีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรหรื อได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง ที่มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ดินทางผ่าน ที่ประสงค์จะทางาน
หรื อใบอนุญาต ทางานสิ้ นอายุ หรื อทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน ให้ยนื่ คาขอ
อนุญาตทางาน หรื อยืน่ คาขอเปลี่ยนหรื อเพิม่ นายจ้าง ท้องที่ หรื อประเภทงาน แล้วแต่กรณี ณ สานัก
บริ หารแรงงานต่างด้าว หรื อสานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในท้องที่
กรุ งเทพมหานครอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว หรื อสานักงานจัดหางาน
จังหวัด ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว
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ข้อ 6 ให้จดั ตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว” ดังต่อไปนี้ เพื่อทาหน้าที่
เกี่ยวกับการรับแจ้งการทางานตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงานเป็ นหน่วยงานหลัก และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน การ
ดาเนินงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานร้องขอ
(1) ในกรุ งเทพมหานคร ให้จดั ตั้ง ณ สถานที่ตามที่อธิ บดีกรมการจัดหางานกาหนด
(2) ในจังหวัดอื่น ให้จดั ตั้ง ณ สถานที่ตามที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดกาหนด
ข้อ 7 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นให้กรมการจัดหางานจัดตั้ง “ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่าง
ด้าว สัญชาติเมียนมา” หรื อขยายศูนย์ตรวจสัญชาติเพิ่มเติมจากศูนย์ตรวจสัญชาติเดิมที่มีอยูใ่ นท้องที่
จังหวัด ที่เหมาะสม และให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดส่ งเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองไป
ประจาศูนย์ดงั กล่าว เพื่อตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว (Non-immigrant L-A) และ
ประทับตราอนุ ญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตราในอัตรา 500 บาท ในกรณี น้ ีให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอานาจในการตรวจลงตรา (Visa)
ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว (Non-immigrant L-A) และประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรนอก
เขตพื้นที่ทวั่ ราชอาณาจักร เฉพาะการดาเนินงานในศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
และหน่วยบริ การเคลื่อนที่ ตามที่กระทรวงแรงงานแจ้งให้ทราบ และให้นายจ้างนาคนต่างด้าวไปยืน่
คาขออนุญาตทางาน ณ สานักงาน จัดหางานจังหวัด ในท้องที่จงั หวัดอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางาน
ปั จจุบนั ของคนต่างด้าว หรื อสานักงาน จัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่อนั เป็ น
ที่ต้ งั ของสถานที่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้าว โดยให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทางานได้ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ โดยให้คนต่างด้าว ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ 100 บาท และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตทางาน 450 บาท
ข้อ 8 ใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานที่ประทับตราคาว่า “ใช้แทน
ใบอนุญาต ทางาน” ให้ใช้ได้เสมือนใบอนุ ญาตทางาน โดยใช้คู่กบั เอกสารสาคัญประจาตัวที่
ประเทศต้นทางออกให้ เป็ นหลักฐานแทนใบอนุญาตทางานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทางานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริ หาร จัดการการทางานของคนต่างด้าว
ข้อ 9 ในระหว่างที่ คนต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาติหรื อจัดทาหนังสื อเดินทาง
(Passport) หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of
identity) หรื อเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเพื่อ
ดาเนินการ ให้เป็ นไปตามประกาศนี้ ให้ได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาหรื อออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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ข้อ 10 คาขอจ้างคนต่างด้าว เอกสารรับรอง เอกสารรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร และคาขออนุ ญาตทางานให้เป็ นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ 11 บรรดากฎระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งใด ๆ ที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศฉบับนี้
ให้ใช้ประกาศนี้ แทน (ประกาศกระทรวงแรงงาน, 2560)
ตารางที่ 1 การกาหนดค่าธรรมเนียมการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2560
ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ฉบับละ
การต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ครั้งละ
ใบแทนใบต่ออนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ฉบับละ
การอนุญาตให้ยา้ ยสานักงาน/ ตั้งสานักงานชัว่ คราว
ครั้งละ
การอนุญาตให้เปลี่ยนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล ครั้งละ
การจดทะเบียนลุกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ คนละ
บัตรประจาตัวผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับ
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ฉบับละ
ใบอนุญาตทางาน ฉบับละ
การต่ออายุใบอนุ ญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลา
การทางาน ครั้งละ
ใบแทนใบอนุญาตทางาน ฉบับละ
การอนุ ญาตให้เปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานนายจ้าง
ท้องที่ หรื อเงื่อนไขในการทางาน ครั้งละ
การจ้างคนต่างด้าว คนละ
ค่ายืน่ คาขอ ฉบับละ
การรับรองสาเนาเอกสาร
(ก) ภาษาไทย หน้าละ

ปี พ.ศ. 2559
10,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

ปี พ.ศ. 2560
20,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

400 บาท

5,000 บาท

400 บาท

5,000 บาท

500 บาท

1,000 บาท

100 บาท

1,000 บาท

-

20,000 บาท
20,000 บาท

-

3,000 บาท
5,000 บาท

100 บาท

20,000 บาท
1,000 บาท

5 บาท

50 บาท
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ค่ าธรรมเนียม
(ข) ภาษาต่างประเทศ หน้าละ
การออกหนังสื อรับรอง
(ก) ภาษาไทย หน้าละ
(ข) ภาษาต่างประเทศ หน้าละ
การแปลภาษาต่างประเทศ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ครั้งละ

ปี พ.ศ. 2559
10 บาท

ปี พ.ศ. 2560
100 บาท

200 บาท
400 บาท
-

500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

จากตารางจะเห็นได้วา่ ค่าธรรมเนียมระหว่าง พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มขึ้นทุก
รายการ

ข้ อมูลทัว่ ไปของตลาดใหม่ ชลบุรี
ประวัติจังหวัดชลบุรี
เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทยหรื อริ มฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทย มีประวัติความเป็ นมาค่อนข้างเก่าแก่อยูใ่ นราวสมัยทวาราวดีหรื อสมัยขอม
เขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่เกิดขึ้นใน สมัยนั้น 3 เมืองด้วยกัน คือ เมืองพญาเร่ ในเขตอาเภอ
บ่อทอง เมืองพระรถในเขตอาเภอพนัสนิคม และเมืองศรี พโลในเขตอาเภอเมืองชลบุรีเมือง 3 เมืองนี้
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คือ เมืองพญาเร่ ติดต่อกับเมืองพระรถโดยคลองหลวง จากการ
สันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถานและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประกอบกัน เมืองโบราณ
ทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือ เมืองพญาเร่ เกิดขึ้นก่อน จากนั้นเมือง
พระรถเกิดขึ้นในระยะต่อมา จากนั้นเมืองศรี พโล ก็เกิดขึ้นตามมาและต่อมาก็กลายเป็ นจังหวัดชลบุรี
ซึ่ งมีอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามมารวมกันเป็ นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในปั จจุบนั (สานักงาน
จังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.)
จังหวัดชลบุรีเคยเป็ นชุมชนโบราณที่เคยมีมนุษย์ยคุ หิ นใหม่อาศัยอยูม่ าตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่ องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์ บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าพานทองซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณวัดโคกพนมดี ตาบลท่าข้าม อาเภอ
พนัสนิคม พบร่ องรอยของชุ มชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ โคกพนมดี ทาให้สันนิษฐานได้วา่ ใน
อดีตพื้นที่บริ เวณจังหวัดชลบุรีเคยเป็ นที่ต้ งั เมืองโบราณที่มีความรุ่ งเรื องถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระ
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รถ, เมืองศรี พโล และเมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็ นจังหวัดชลบุรีในปั จจุบนั
(สานักงานจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.)
เมืองศรี พโล ในสมัยสุ โขทัย หรื อ สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น คือ เมืองบางปลาสร้อย มี
แหล่งชุมชนสาคัญมากมาย ชุมชนตลาดใหม่เป็ นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มี
การค้าขายกับสาเภาจีนตั้งแต่อดีต
ปั จจุบนั ตลาดใหม่ชลบุรีเป็ นที่คา้ ขายสิ นค้า เป็ นตลาดค้าส่ งใหญ่สุดในภาคตะวันออก
ตั้งอยูท่ ี่ที่ริมถนนหน้าตลาดใหม่ชลบุรี ตาบลมะขามหย่ง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สานักงาน
จังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.) มีพอ่ ค้าแม่คา้ ตลาดใหม่ชลบุรีกว่า 1,800 แผง (หนังสื อพิมพ์ผจู ้ ดั การ
ออนไลน์, 2557) ตลาดใหม่ชลบุรี เปิ ดบริ การเวลา 03.00-18.00 น. ทุกวัน ผูด้ ูแลตลาดคือ ห้าง
หุ น้ ส่ วนสามัญ ตลาดใหม่ชลบุรี มีอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ทะเลแปรรู ปจากทะเล ผัก ผลไม้ตามฤดู
การ เนื้ อสัตว์ ไข่เป็ ด ไข่ไก่ ข้าวแกงถุง เสื้ อผ้า อุปกรณ์เครื่ องครัว

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกียรติ์ชาย นาคสุ ขไพบูลย์ (2553) ศึกษาผลกระทบจากนโยบายการผ่อนผันการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาแรงงานต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย เพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้นโยบายผ่อนผันให้มีการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2550 จากเดิม 1 ปี เปลี่ยนเป็ น 2 ปี และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย โดยใช้วธิ ี การศึกษาข้อมูลเอกสาร และสัมภาษณ์
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์
เอกสารและแบบสัมภาษณ์เจาะลึก การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์จากเนื้อหาจากเอกสารและ
สัมภาษณ์เพื่อสร้างข้อสรุ ปเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุ งนโยบายหรื อแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่จาเป็ นในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าว
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อพิจารณาผลการประกาศใช้นโยบายผ่อนผันให้มีการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2550 ส่ งผลกระทบต่อปั ญหาด้านความมัน่ คง สาธารณสุ ข สังคมและเศรษฐกิจ
ดังนี้ ด้านความมัน่ คง ประชาชนเกิดความกลัวและความหวาดระแวงเนื่ องจากไม่ทราบจานวนและ
แหล่งที่อยูข่ องแรงงานต่างด้าวอย่างแน่ชดั การจดทะเบียนไม่มีผลต่อสวัสดิการและความเป็ นอยูข่ อง
แรงงานต่างด้าว ขาดมาตราที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสกัดกั้นมิให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาใน
ประเทศ นโยบายของรัฐบาลมีความไม่แน่นอนและขาดความยืดหยุน่ การจับกุมผูก้ ระทาความผิดที่
ไม่สามารถสื บสาวไปหาตัวผูป้ ระกอบการที่แท้จริ งได้ รวมทั้งพม่าไม่ยอมรับแรงงานต่างด้าวพม่า
เชื้อสายมอญหรื อกระเหรี่ ยงเป็ นประชาชนพม่า ด้านสาธารณสุ ข แหล่งที่พกั อาศัยของแรงงานต่าง
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ด้าวไม่ถูกสุ ขลักษณะ เป็ นแหล่งพาหนะนาโรคร้ายรวมทั้งทัศนคติการมีลูกมากของแรงงานต่างด้าว
ด้านสังคม เด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวจะเป็ นเด็กไร้สัญชาติไม่สามารถเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรี ยนได้ สร้างภาระการจัดปั จจัยพื้นฐานและค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งการเอารัดเอาเปรี ยบค่าจ้าง
จากนายจ้าง ด้านเศรษฐกิจ แรงงานต่างด้าวเป็ นแรงงานที่มีราคาถูกจึงเป็ นที่นิยมของนายจ้าง แต่เกิด
ปั ญหาการแย่งงานของคนไทยในบางอาชีพ
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกมั พูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี การศึกษาเปรี ยบเทียบมาตรการทางกฎหมาย
ก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังประกาศนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติในเขตจังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษามาตรการแก้ไขทางกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed
method research) ระหว่างการวิจยั เชิงสารวจกับการวิจยั เชิ งคุณภาพ การวิจยั เชิงสารวจ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ระกอบการทางด้านการเกษตร การค้าและการบริ การที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
แรงงานข้ามชาติกมั พูชา จานวน 400 คน เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจาก
แรงงานข้ามชาติ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การวิจยั เอกสาร
และการสัมภาษณ์กลุ่มโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ แรงงานกัมพูชา นายจ้าง และผูป้ ระกอบการอื่น ๆ
ผลการวิจยั เปรี ยบเทียบผลกระทบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกมั พูชาระหว่างก่อนและหลังประกาศ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปรากฏว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมืองการปกครอง และด้านสาธารณสุ ข มีผลน้อยลงเหมือนกันหมดทุกด้าน ในส่ วนมาตรการ
แก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ชี้ให้เห็นว่า นโยบาย คสช. ยังไม่มีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาแรงงานข้ามชาติในหลาย ๆ ประเด็น ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเสนอมาตรการแก้ไขปั ญหาแรงงานข้าม
ชาติเพิ่มเติมจากนโยบายของ คสช. คือ มาตรการลาดับแรง ควรเสนอให้รัฐบาลจัดระบบการจด
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็ นประจาทั้งปี มาตรการลาดับสอง ควรเสนอให้รัฐบาลจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในราคาที่เป็ นธรรมสาหรับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ มาตรการลาดับสาม
รัฐบาลควรตั้งศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติในชุมชนที่มีการจ้างแรงงาน มาตรการ
ลาดับสี่ การแยกการบริ หารจัดการด้านสิ ทธิประโยชน์และการคุม้ ครองแรงงานข้าวชาติออกจาก
พระราชบัญญัติประกันสังคม และมาตรการลาดับห้า หน่วยงานของรัฐควรจัดทาศูนย์ขอ้ มูล
ออนไลน์เกี่ยวกับประวัติแรงงานข้ามชาติ
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เบญจมาศ สุ ขสิ งห์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบจากการไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน: กรณี ศึกษานิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการนาแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการที่
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการนาแรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือมาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน เพื่อศึกษาผลกระทบจากการไม่อนุญาตให้
นาแรงงานไร้ฝีมือมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน จานวน 250 โรงงาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ
ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการแรงงานต่างด้าวมาใช้ในสถานประกอบการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน มีความต้องการต่ากว่า 30 คน โดยต้องการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ไม่กาหนด
ระยะเวลา ทั้งนี้เนื่ องจากสถานประกอบส่ วนใหญ่ดาเนินกิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ ง ส่ วนผลจากความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการนาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
มาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมของแรงงานต่างด้าว มาเป็ นลาดับแรก มีความคิดเห็นอยูใ่ นเกณฑ์ปาน
กลาง รองลงมา ด้านต้นทุนการผลิต ด้านแรงงาน และด้านลักษณะงาน ที่ปฏิบตั ิเป็ นลาดับสุ ดท้าย
สาหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือมาใช้ในโครงการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
อันดับแรก ผลกระทบการย้ายฐานการผลิต มีผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลกระทบด้านต้นทุน
การผลิตและผลกระทบด้านแรงงาน เป็ นลาดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ เนื่ องมาจากค่าจ้างแรงงานไทยมีมูลค่า
สู งขึ้น เจ้าของกิจการจึงมีความจาเป็ นต้องย้ายฐานการผลิตไปยังสถานที่อื่น หรื อย้ายฐานการผลิตไป
ประเทศที่มีตน้ ทุนด้านแรงงานน้อยกว่า หากไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือมาใช้
วันวิสา พงษ์พระเกตุ (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาของผูป้ ระกอบการต่อการบริ หารงาน
แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษา
ระดับปั ญหาของผูป้ ระกอบการต่อการบริ หารงานแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบปัญหาของผูป้ ระกอบการต่อการบริ หารแรงงานต่างด้าว ในเขต
พื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ประเภทกิจการ ระยะเวลาประกอบกิจการ
และจานวนแรงงานต่างด้าว จานวน 247 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าที (t-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA) ถ้าพบ
ความแตกต่างจากการทดสอบสถิติ จะทาการตรวจสอบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการมีปัญหาของต่อการบริ หารงานแรงงานต่างด้าวในเขต
พื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านตัวแรงงานต่าง
ด้าว มีปัญหามากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการบริ หาร
จัดการ ด้านแรงงาน และด้านระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ ผลเปรี ยบเทียบ
ระดับปั ญหาของผูป้ ระกอบการต่อการบริ หารงานแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีเพศ อายุ ประเภทกิจการ และระยะเวลาประกอบกิจการ
แตกต่างกันมีระดับปั ญหาต่อการบริ หารงานแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สุ ริยนั ต์ จันทร์ทา (2558) ศึกษาเรื่ อง การจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการภาค
เกษตรกรรมในเขตอาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้ ระกอบภาคเกษตรกรรมในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติกมั พูชา และปั ญหา อุปสรรคของ
ผูป้ ระกอบการภาคเกษตรกรรมในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติกมั พูชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้คือ ผูป้ ระกอบการที่จา้ งแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่อาเภอคลอง
หาด จานวน 300 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สรุ ปประเด็นสาคัญตามวัตถุประสงค์
ผลการวิจยั ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการภาคเกษตรกรรมในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มี
สัญชาติกมั พูชา พบว่า เหตุผลในการจ้างแรงงานต่างด้าว อันดับหนึ่งคือ ด้านพฤติกรรมแรงงาน
รองลงมาคือ ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านค่าจ้างแรงงาน ด้านการขาดแคลนแรงงาน และด้านการ
ลดต้นทุนสวัสดิการทางสังคม เป็ นลาดับ ปัญหา อุปสรรคของผูป้ ระกอบการภาคเกษตรกรรมในการ
จ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติกมั พูชา พบว่า ปั ญหา อุปสรรคด้านการขาดแคลนแรงงาน เป็ นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาคือ ปั ญหา อุปสรรคด้านแรงงานต่างด้าว ปั ญหา อุปสรรคด้านระบบราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาอุปสรรคด้านการบริ หารจัดการและปั ญหา อุปสรรคด้านสภาพแวดล้อม
ในการดาเนินการเป็ นลาดับสุ ดท้าย
สุ คนธา จันทรุ ปราคากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าวใน
กิจการประมง: กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้
แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง และแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและการป้ องกันผลกระทบจาก
การใช้แรงงานต่างด้าวในเรื อประมงโดยใช้วธิ ี ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ และทาการเก็บข้อมูลจาก
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การสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ เจ้าของกิจการประมงทะเลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้ อหาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เพื่อสร้างข้อสรุ ปเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุ งแนวทางในการแก้ไขปั ญหา และป้ องกันผลกระทบที่เกิดจากการใช้แรงงานต่างด้าว
ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ได้แก่ ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง มีกาไรเพิ่มขึ้น มีแรงงานเพียงพอ ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าคนไทย แย่งงานคน
ไทย เป็ นพาหะนาโรค และเกิดอาชญากรรม การศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขปั ญหา และป้ องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้แรงงานต่างด้าวในเรื อประมง คือกาหนดมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวด
จ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย ให้ความเป็ นธรรมในการจ่ายค่าแรง ควบคุมการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว
ตารวจมีมาตรการจับกุมเด็ดขาด นโยบายควบคุมแรงงานต่างด้าวต้องชัดเจน จากผลการวิจยั มี
ข้อเสนอแนะ คือ ให้ตารวจจัดหากาลังพล อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ตลอดจนงบประมาณที่ยงั ขาด
แคลนให้เพียงพอในการปฏิบตั ิ รัฐบาลกาหนดพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอยูเ่ พื่อกาหนดโครงการนา
ร่ อง ใช้เป็ นตัวแบบในการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการปฏิบตั ิการให้กบั ทุกหน่วย แก้ไขกฎหมายการ
ควบคุมจานวนเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจากพ่อแม่ต่างด้าวไม่ให้เพิม่ ขึ้น ออกกฎหมายบังคับใช้แรงงาน
ต่างด้าวที่เป็ นหญิงคุมกาเนิดอย่างถาวรและกาหนดบทลงโทษที่รุนแรง
ทรงชัย ทิพย์เสภา (2553) ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อปั ญหาอุปสรรค
ในการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในพื้นที่อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติพม่า ในพื้นที่อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ต่อปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการในพื้นที่อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง ต่อปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา ประเภทกิจการ และจานวนลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้คือ ผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างด้าว และจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเข้า
มาทางานในสถานประกอบการ จานวน 371 คน โดยใช้สูตรประมาณตัวอย่างของยามาเน่ โดยสุ่ ม
ตัวอย่างจากบัญชีรายชื่ อผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุ ญาตให้จา้ งแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในพื้นที่
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way-ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ .05
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ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า ในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก โดยปั ญหาอุปสรรคเกี่ยวกับตัวแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า มีระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาอุปสรรคมากที่สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นต่อ
ปั ญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริ หารและจัดการ สุ ดท้ายความคิดเห็นต่อปั ญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการดาเนิ นงาน ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อ
ปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า พบว่า ผูป้ ระกอบที่มี อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา ประเภทกิจการ และจานวนลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าแตกต่างกัน และพบว่า
ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่าไม่แตกต่างกัน
อรรถพงศ์ ลิมป์ กาญจนวัฒน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง การจ้างแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าว ปั จจัยที่
มีความสาคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสถานประกอบการ
กับการจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยใช้การสุ่ มตัวอย่าง จานวน 394 คน แบบแบ่งชั้นภูมิจาก 5 อาเภอ เพื่อนามา
จัดสัดส่ วนหาค่าเฉลี่ยในการเก็บแบบสอบถามจากการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของคนเดียวกัน มีระยะเวลาในการดาเนิน
กิจการมากกว่า 3-8 ปี จานวนแรงงานทั้งหมดน้อยกว่า 50 คน จานวนแรงงานต่างด้าว 1-10 คน
ประเภทของงาน คือ เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ตาแหน่งของงาน คือ กรรมกรทัว่ ไป จ่ายค่าจ้าง
แรงงานเป็ นรายเดือน จ้างแรงงานต่างด้าวมาแล้วมากกว่า 1 ปี จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการไม่แตกต่าง
จากแรงงานไทย สวัสดิการ คือ ที่พกั ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ
ด้านการขาดแคลน ซึ่งเป็ นการขาดแคลนแรงงานทุกระดับฝี มือ รองลงมา คือ ด้านคุณสมบัติของ
แรงงานต่างด้าว ด้านต้นทุนในการจ้างงาน และด้านการปกครองดูแล คุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์กบั การจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์
กับการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ทิพวรรณ จันทร์ ชูกลิ่น (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมของปัญหาและ
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อุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าวในทัศนะของผูป้ ระกอบการ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ศึกษา
ปั จจัยที่กาหนดความต้องการแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว จาแนกตามข้อมูลผูป้ ระกอบการด้าน
ประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ เพศ ตาแหน่ง และข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ได้แก่ ประเภทของ
กิจการ ที่ต้ งั สถานประกอบการ จานวนลูกจ้าง โดยการใช้วธิ ี การวิจยั เชิงปริ มาณ คือ ใช้
แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .84 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่า
t-test ค่า F-test และการเปรี ยบเทียบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 322 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่าย
ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 193 คน คิดเป็ น ร้อยละ
59.94 ตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ เป็ นเจ้าของกิจการ จานวน 202 คน คิดเป็ น ร้อยละ
62.73 ประเภทกิจการในภาคเกษตรกรรม มีจานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.78 สถาน
ประกอบการตั้งอยูพ่ ้นื ที่อาเภอบางสะพาน จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 จานวนลูกจ้างใน
สถานประกอบการ 1-20 คน จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.47 ปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
2.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.608 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าการขาดแคลนแรงงานไทยมี
ความสาคัญ เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ค่าจ้าง ด้านสวัสดิการ ด้านพฤติกรรม ด้านสรรหา ด้าน
ลักษณะงานและด้านมนุษยธรรม เป็ นอันดับสุ ดท้าย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีสถานที่ต้ งั กิจการ แตกต่างกัน มีปัจจัย
ที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พบว่าผูป้ ระกอบการที่มี เพศ ตาแหน่ง และจานวนลูกจ้าง แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าวด้านภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทกิจการต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่แตกต่างกัน
ผูป้ ระกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมีปัญหาและอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่าง
ด้าว แบ่งเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1) ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 2) การสื่ อสารกับ
แรงงานต่างด้าว 3) การถูกรบกวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ 4) แรงงานต่างด้าวมักจะเปลี่ยน
นายจ้างบ่อย 5) ขั้นตอนการดาเนินการ 6) ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตทางาน 7) การส่ งมอบบัตร
ล่าช้า
นภสร เจริ ญโพธิ์ (2560) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริ การแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อศึกษาการให้บริ การแรงงานต่างด้าวแบบจุเดียวเบ็ดเสร็ จ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
และการสอบถามความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การจากศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็ จ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มผูป้ ระกอบการ และกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล แนวคาถามที่ใช้ในการสนทนา และแบบบันทึกข้อมูลขณะสนทนา การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการถอดคาพูดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบกับการสังเกตและ
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิจยั พบมุมมอง ความคิดเห็นและประสบการณ์ของ กลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ระบบการให้บริ การแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
กับบทบาทที่สาคัญภายใต้การนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2) การนาเข้าแรงงานต่างด้าว 3)
ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการ 4) สร้างระเบียบวินยั การจัดโซนนิ่ ง และสิ ทธิ
ด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว 5) แรงงานต่างด้าวกับคุณภาพชีวติ ดีทาให้อยากเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และ 6) ความประทับใจแรงงานต่างด้าวและการยอมรับจากนายจ้าง
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จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปประเด็นในการศึกษาผลกระทบ ซึ่ งสามารถ
จาแนกตามผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้ 3 กลุ่ม คือ ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่, ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ
และผลกระทบต่อแรงงาน
ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่
เจ้ าหน้ าที่
ด้านการบริ หาร ทรงชัย ทิพย์เสภา (2554) ศึกษาในประเด็น การจัดสร้างโครงสร้างการทางาน
จัดการ
ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และกระบวนการทางานของแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติพม่าที่คุณภาพงานต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้
ด้านนโยบายและ 1. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2559) ศึกษาในประเด็น ผลกระทบและมาตรการ
กฎหมาย
แก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรี เพราะสหภาพ
ยุโรปอ้างถึงปั ญหาการค่ามนุ ษย์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย นโยบาย
ในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับแรงงานกัมพูชา
กลับเข้าทางาน โดยออกใบอนุญาตเข้าเมืองชัว่ คราว
2. พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ศึกษาในประเด็น ขั้นตอนของศูนย์รับแจ้งแรงงานต่างด้าว การออก
ใบอนุญาตทางาน ตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพของแรงงาน
ค่าธรรมเนียม
ปัญหาและ
ทรงชัย ทิพย์เสภา (2554) ศึกษาในประเด็นปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังนี้
อุปสรรค
1. บริ การสาธารณสุ ขเกี่ยวกับแรงงานพม่า
2. กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับแรงงานพม่า
3. การจัดหาแรงงานการติดต่อขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และการยกเลิกจ้าง
4. การสื่ อสารทางภาษาวัฒนธรรมประเพณี
5. ด้านความรู ้ความสามารถของแรงงานพม่า
6. ความปลอดภัยในทรัพย์สินของนายจ้างและคนไทย
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ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ
ผู้ประกอบการ
ด้านการจ้างงาน สุ ริยนั ต์ จันทร์ทา (2558) ศึกษาในประเด็น
1. ความจาเป็ นที่ตอ้ งเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
2. ติดต่อกับนายจ้างหรื อตัวแทนที่นาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
3. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนแรงงานจนถึงการขอยกเลิก
4. กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
วันวิสา พงษ์พระเกตุ (2554) ศึกษาในประเด็น
1. ความจาเป็ นที่ตอ้ งเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
2. การติดต่อนายหน้า
3. ขั้นตอนของหน่วยงานในการขอขึ้นทะเบียนและยกเลิก
4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เบญจมาศ สุ ขสิ งห์ (2559) ศึกษาในประเด็น ขาดแรงงานไทยและแรงงาน
ระดับล่าง
ด้านการบริ หาร วันวิสา พงษ์พระเกตุ (2554) ศึกษาในประเด็น ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับ
จัดการ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการเกี่ยงกับค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ ที่อยูอ่ าศัย
การมอบหมาย ความรับผิดชอบ การรับหรื อให้ออกจากงาน
ด้านนโยบาย ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2559) ศึกษาในประเด็น ผูป้ ระกอบการที่ใช้แรงงาน
และกฎหมาย ต่างด้าวจะต้องนาแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปขึ้น
ทะเบียนที่ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จตามนโยบาย
แก้ปัญหาเร่ งด่วนของ คสช.
สุ ริยนั ต์ จันทร์ทา (2558) ศึกษาในประเด็น ค่าจ้างแรงงาน ตาแหน่งงาน และ
การมอบหมายความรับผิดชอบ สวัสดิการ ที่อยูอ่ าศัย และค่ารักษาพยาบาล
งานรับเข้าทางานหรื อให้ออกจากงาน
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ศึกษา
ในประเด็น คุณสมบัติผปู ้ ระกอบธุ รกิจนาคนต่างด้าวเข้ามาทางาน ขั้นตอน
การนาแรงงานเข้ามา การขึ้นทะเบียนและการส่ งแรงงานกลับ บทลงโทษ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผู้ประกอบการ
ปัญหาและ
อุปสรรค

สุ ริยนั ต์ จันทร์ทา (2558) ศึกษาในประเด็น ปั ญหาข้อขัดข้องหรื อความไม่
สะดวกต่าง ๆ ของผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้านแรงงาน สภาพ
การจ้างในการดาเนินงาน การบริ หารและจัดการ ตัวแรงงานต่างด้าว

ตารางที่ 4 ผลกระทบต่อแรงงาน
แรงงาน
ด้านนโยบาย ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2559) ศึกษาในประเด็น แรงงานที่เข้ามาแบบผิด
และกฎหมาย กฎหมายต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ฯเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทางานชัว่ คราว
เพื่อเข้าสู่ กระบวนการตรวจสัญชาติและในอนุญาตทางานตามกฎหมายต่อไป
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ศึกษาในประเด็น ขั้นตอนการเข้าเมือง การขออนุญาตทางาน การต่อ
ใบอนุญาตทางาน ประเภทของงาน กองทุนเกี่ยวแรงงาน
ด้านสังคม สุ ริยนั ต์ จันทร์ทา (2558) ศึกษาในประเด็น ต้นทุนสวัสดิการทางสังคม ชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องตัวแรงงาน พฤติกรรมของแรงงาน เช่น อุปนิสัย ความขยัน
ความซื่ อสัตย์ ที่ส่งผลต่อสังคม
ปัญหาและ สุ ริยนั ต์ จันทร์ทา (2558) ศึกษาในประเด็น ปั ญหาข้อขัดข้องหรื อความไม่
อุปสรรค สะดวกต่าง ๆ ของผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้านแรงงาน สภาพ
การจ้างในการดาเนินงาน การบริ หารและจัดการ ตัวแรงงานต่างด้าว

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการศึกษา 2 แบบ คือ
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary study) เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบ, แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงาน, การบริ หารจัดการแรงงาน, พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560, งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด นิยามศัพท์ และเครื่ องมือการวิจยั
2. การศึกษาสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) จะเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
informant) โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ผลกระทบจากพระ
ราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาด
ใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรีที่จา้ ง
แรงงานต่างด้าวในกิจการ ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรื อต่อใบอนุ ญาตการ
ทางานของแรงงานต่างด้าวตามในระยะเวลาที่กาหนด คือ 31 มีนาคม 2561 (จากคาสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ 33/2560 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวดาเนิ นการขึ้นทะเบียนประวัติและพิสูจน์สัญชาติใน
ระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้แรงงานต่างด้าว
ดาเนินการปรับปรุ งทะเบียนประวัติและขออนุญาตทางานในแล้วเสร็ จภายใน 31 มีนาคม 2561)
(คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2560)
เนื่องจากสถิติของกรมจัดหางานจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรี มิได้จาแนก
ประเภทของผูป้ ระกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตลาดใหม่ไว้ มีเพียงข้อมูล สถิติ ประเภท
กิจการที่จา้ งแรงงานต่างด้าว และจานวนแรงงานต่างด้าวในภาพรวมของจังหวัดเท่านั้น และมี
ผูป้ ระกอบการอีกส่ วนที่จา้ งแรงงานต่างด้าวเป็ นครั้งคราวจึงไม่ได้ข้ ึนทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย
ทาให้ไม่ทราบจานวนที่แท้จริ งของผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ที่จา้ งแรงงานต่างด้าว
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ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ผูว้ จิ ยั จะเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบหลายกลุ่มหรื อหลายมิติ
(Dimensional sampling) มีข้ นั ตอนดังนี้
1. จากการเดินสารวจ ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งประเภทผูป้ ระกอบการออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามประเภท
ของผูป้ ระกอบการ คือ (1) ผูป้ ระกอบการจาหน่ายอาหารสด (ผัก, ผลไม้ และเนื้อสัตว์)
(2) ผูป้ ระกอบการจาหน่ายอาหารสาเร็ จรู ป (ข้าวแกง) (3) โรงน้ าแข็ง
2. ผูว้ จิ ยั เลือกผูป้ ระกอบการคนแรกของแต่ละกลุ่ม ในลักษณะการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ
2.1 ผูป้ ระกอบการที่รับรู ้วา่ มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
2.2 ผูป้ ระกอบการประกอบอาชีพในตลาดใหม่ชลบุรี เป็ นเวลามากกว่า 5 ปี
3. ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบลูกโซ่ (Snowball selection) ซึ่งผูว้ จิ ยั จะ
เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดของผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มมาจานวน 1 คน แล้ว
ทาการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่กาหนด เมื่อสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญเป็ นผูแ้ นะนาต่อไปว่าผูป้ ระกอบการที่ประกอบกิจการเดียวกันและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
ตนนั้นมีใครบ้างซึ่งสามารถสรุ ปจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในงานวิจยั นี้ได้ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จาแนกตามประเภทกิจการ
ประเภทกิจการ
จาหน่ายอาหารสด ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์
จาหน่ายอาหารสาเร็ จรู ป ข้าวแกง
โรงน้ าแข็ง
รวม

จานวน (ราย)
6
5
1
12

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาข้อ
คาถามเพื่อศึกษาผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการ ในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 3
ตอน คือ
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ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ
ได้แก่ เพศ, อายุ, ประเภทกิจการ, ระยะเวลาประกอบกิจการ จานวนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งหมด 5
ข้อ
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าวของผูป้ ระกอบการเพื่อเจาะลึกและครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้าน คือ วิธีการดาเนินงาน
(ขั้นตอนการปฏิบตั ิ), บทลงโทษ และค่าธรรมเนียม
ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. ในการสร้างแบบสอบถามผูศ้ ึกษาสร้างขึ้นโดยนาพระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยาม และ
แนวทางในการสร้างแนวคาถามสัมภาษณ์
2. สร้างแนวคาถามสัมภาษณ์ พร้อมส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษางานนิพนธ์ปรับแก้ จากนั้นส่ ง
ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.จักรชัย สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ลือชัย วงษ์ทอง
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) ว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์ หรื อไม่
ผูว้ จิ ยั ปรับแก้ตามข้อแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้แบบสัมภาษณ์สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ก่อนนาไปเก็บ
ข้อมูล
3. นาข้อมูลการวิจยั และแบบสัมภาษณ์ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ของวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจพิจารณา โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเอกสารเลขที่ 19-2561 วันที่ 23 มกราคม 2561

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั นั้น ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ที่ใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ผูว้ ิจยั จะเลือก
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบหลายกลุ่มหรื อหลายมิติ (Dimensional sampling) ซึ่ง
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. จากการเดินสารวจ ผูว้ จิ ยั แบ่งประเภทผูป้ ระกอบการออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามประเภทของ
ผูป้ ระกอบการ คือ 1) ประเภทการจาหน่ายอาหารสด (ผัก,ผลไม้ และเนื้อสัตว์) 2) ประเภทการ
จาหน่ายอาหารสาเร็ จรู ป (ข้าวแกง) 3) โรงน้ าแข็ง
2. ผูว้ จิ ยั เลือกผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนแรกของแต่ละกลุ่ม ด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์คือ
2.1 ผูป้ ระกอบการที่รับรู ้วา่ มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคน ต่างด้าว พ.ศ. 2560
2.2 ผูป้ ระกอบการประกอบอาชีพในตลาดใหม่ชลบุรี เป็ นเวลามากกว่า 5 ปี
2.3 ผูป้ ระกอบการยินดีให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
3. ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนต่อ ๆ ไปแบบลูกโซ่ (Snowball selection)
ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดของผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มมา
จานวน 1-2 คน โดยจะสัมภาษณ์เมื่อผูป้ ระกอบการยินดีให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะดาเนินการ
ตามแบบสัมภาษณ์ที่กาหนด เมื่อสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเป็ นผูแ้ นะนา
ต่อไปว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตนนั้นมีใครบ้าง จนครบจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่
กาหนดในแต่ละกลุ่ม
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั แจ้งกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้ผอู ้ ื่นทราบและจะ
ใช้ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั เท่านั้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ประสานงานเพื่อขอความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการในตลาด
ใหม่จงั หวัดชลบุรี โดยจะเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน

การวิเคราะห์ และการตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation technique)
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Data triangulation) เพื่อพิสูจน์วา่
ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความถูกต้องหรื อไม่ โดยวิธีการตรวจสอบจากแหล่งบุคคล คือ การเปลี่ยนผูใ้ ห้
ข้อมูลเป็ นบุคคลอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ โดยจะสอบถาม
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ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากแหล่งบุคคลอื่น ๆ ที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบว่า
ข้อมูลมีความแตกต่างกันหรื อไม่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จะดาเนิ นการ ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการถอดข้อความ (ถอดเทป) และจัดพิมพ์เป็ น
บันทึกการให้คาสัมภาษณ์
2. พิจารณาประเด็นสาคัญ ๆ ของข้อมูลที่ได้ เพื่อนาไปตอบวัตถุประสงค์ของการทางาน
นิพนธ์ให้ครบทุกประเด็น ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้การ
พรรณนาโดยเน้นการวิเคราะห์ดา้ นเนื้อหา (Content analysis) ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั จะจัดการจาแนกประเภทของข้อมูล (Typological analysis) ที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่
มีต่อผูป้ ระกอบการ ในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ (1) วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ) (2) บทลงโทษ (3)
ค่าธรรมเนียม
2.2 เมื่อผูว้ ิจยั ทาการจาแนกประเภทของข้อมูลแล้ว จะนามาเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ (Constant comparison) โดยการสร้างตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ตามประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1) วิธีการ
ดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ) 2) บทลงโทษ 3) ค่าธรรมเนียม
2.3 ผูว้ จิ ยั สร้างข้อสรุ ปตามประเด็นที่กาหนดและนาเสนอข้อสรุ ป (Conclusion) จาก
ข้อมูลที่ได้รับ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี” โดยเก็บข้อมูลจาก
ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 12 คน ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิจยั
ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ตอนที่ 2 ผลกระทบจากวิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ)
ตอนที่ 3 ผลกระทบจากบทลงโทษ
ตอนที่ 4 ผลกระทบจากค่าธรรมเนียม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่ประกอบ
กิจการจาหน่ายอาหารสด ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์ จานวน 6 ร้าน รองลงมาคือ จาหน่ายอาหารสาเร็ จรู ป
ข้าวแกง จานวน 5 ร้าน และ โรงน้ าแข็ง จานวน 1 ร้าน และมีระยะเวลาในการประกอบกิจการ
มาแล้วมากกว่า 10 ขึ้นไป โดยผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวจานวน 3-5 คน
ต่อร้าน
ตารางที่ 6 ข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ข้ อมูล เพศ

อายุ

ประเภทกิจการ

ระยะเวลา
ประกอบกิจการ

ร้านไข่สด
ร้านปลาสด
โรงน้ าแข็ง

20 กว่าปี
10 กว่าปี
10 กว่าปี

คนที่
1
2
3

ชาย 40 ปี
หญิง 57 ปี
ชาย 23 ปี

จานวน
แรงงาน
ต่ างด้ าว
3 คน
4 คน
5 คน
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อมูล เพศ

อายุ

ประเภทกิจการ

คนที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

42 ปี
ร้านอาหาร
45 ปี
ร้านของชา
47 ปี ร้านผลไม้ปลีก-ส่ ง
47 ปี ร้านน้ าตาลปลีก-ส่ ง
61 ปี
ร้านหมูสด
55 ปี ร้านของแห้งปลีก-ส่ ง
36 ปี ร้านข้าวโพดปลีก-ส่ ง
43 ปี ร้านผักสดปลีก-ส่ ง
35 ปี
ร้านของชา

ระยะเวลา
ประกอบกิจการ
10 ปี
20 กว่าปี
6-7 ปี
4-5 ปี
20 กว่าปี
20 ปี
10 กว่าปี
20 ปี
10 ปี

จานวน
แรงงาน
ต่ างด้ าว
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
4 คน
2 คน
3 คน
13 คน
2 คน

ตอนที่ 2 ผลกระทบจากวิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบัติ)
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าว คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และ
เมียนมา ที่เข้ามาทางานในประเทศไทย ให้สะดวก รวดเร็ ว และ ถูกต้อง กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ใจความสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ
แรงต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยจะต้องทาการพิสูจน์สัญชาติ และเมื่อคนต่างด้าวผ่านการ
ตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับหนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary passport) เอกสารเดินทาง (Travel
document) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa)
ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว (Non-immigrant L-A) และประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร เมื่อมี
เอกสารแสดงตนในการเดินทางแล้วจะต้องยืน่ คาขออนุญาตทางานภายใน 15 วัน เพื่อให้สามารถ
ทางานอยูใ่ นประเทศไทยได้ และกาหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องได้รับการตรวจสุ ภาพเพื่อขึ้นสิ ทธิ
ในการรักษาพยาบาล (กระทรวงแรงงาน, 2561)
นอกจากนี้ พรก. ฉบับนี้ยงั ต้องการแก้ไขปั ญหากรณี ที่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
ทางานแต่ทางานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตทางานว่าให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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ดาเนินการจดทะเบียนให้ใหม่ ส่ วนแรงงานที่ไม่ประสงค์จะอยูใ่ นประเทศไทยต่อก็ให้ดาเนินการ
แจ้งความจานงที่จะกลับประเทศเพื่อให้หน่วยงานรัฐดาเนิ นการส่ งแรงงานต่างด้าวที่ไม่ประสงค์จะ
ทางานในประเทศไทยต่อกลับประเทศ (กระทรวงแรงงาน, 2561)
เอกสารที่แรงงานต่างด้าวต้องนามายืน่ ขอรับใบอนุญาตทางาน (กระทรวงแรงงาน, 2561)
ได้แก่
เอกสารของแรงงานต่ างด้ าว
1. หนังสื อรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรื อหนังสื อรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร (ใบจับคู่) หรื อ บัตรประจาตัวคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสี ชมพูเดิม)
2. เอกสารจากประเทศต้นทาง (หนังสื อเดินทาง (Passport: PP), เอกสารเดินทาง (Travel
document: TD), เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI),
3. ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)
4. สาเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว (ถ้ามี)
เอกสารของนายจ้ าง
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. กรณี นายจ้างเป็ นนิติบุคคลให้นาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั และแนบสาเนา
ทะเบียนบ้านของนิติบุคคลมาด้วย
การบังคับใช้พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
อย่างเร่ งด่วนเพียง 7 วัน หลังจากการประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อผูป้ ระกอบการหลายด้าน จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พบว่าผูป้ ระกอบการได้รับผลกระทบในด้านวิธีการดาเนิ นงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ) ด้านบทลงโทษ
และด้านค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ผลกระทบจากวิธีการดาเนินงาน จากขั้นตอนการดาเนิ นงานขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวตามพรก. ผูป้ ระกอบการไม่ทราบรายละเอียดของ พรก. เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่ประกาศ
จนถึงวันที่บงั คับใช้พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มี
ระยะเวลา เพียง 7 วัน คือ ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และบังคับใช้เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 256 (กระทรวงแรงงาน, 2561) ซึ่ งเป็ น ระยะเวลาที่ส้ นั มาก ส่ งผลให้นายจ้างที่ตอ้ งการจะ
ขึ้นทะเบียนแรงงาน หรื อต่อใบอนุญาตในการ ทางานของแรงงานต่างด้าวมีเวลาในการทาความ
เข้าใจกับ พรก. ฉบับนี้ ค่อนข้างน้อย

56
“ไม่ ยังไม่มีผลกระทบนะ เพราะเพิ่งเริ่ มใช้แรงงานคนนี้คนแรกเลย...อ๋ อ เขาต้องมีวาง
หลักประกันด้วยหรอ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 5 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2561)
2. วิธีการดาเนินงานของกรมจัดหางานทาให้ผปู ้ ระกอบการมีความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิ
ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรีแสดงความคิดเห็นว่า การติดต่อขอรับบริ การจาก
กรมการจัดหางานเพื่อขอรับใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวไม่มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการที่
ชัดเจนและแน่นอน ทาให้มีความยุง่ ยากในการติดต่อรับบริ การ สอดคล้องกับการนาเสนอข่าวของ
NBT ที่ระบุปัญหาในส่ วนของเจ้าหน้าที่ช้ นั ปฏิบตั ิงานว่า ไม่มีแผนปฏิบตั ิงานที่แน่นนอน ทาให้เกิด
ปั ญหาเรื่ องขั้นตอนการทางานที่ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (OSS) แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (NBT NEWS,
2561)
“ก็ยงุ่ อยูน่ ะ ครั้งแรกก็ไปไม่รู้ทาตรงไหนยังไง พากันเดินมัว่ ไปหมด แต่ครั้งต้องไปคงทา
ได้ไม่มีปัญหาอะไร” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 1 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2561)
“ไม่มีนะ ส่ วนมากป้ าจ้างคนไปทา มันยุง่ ยาก เสี ยเวลา”(ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่
12 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2561)
“คาวิพากษ์วจิ ารณ์จากโซเชียลมีเดียร์ วา่ ให้รอคิวนาน และเจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุขภาพ
ขณะให้บริ การ พร้อมระบุ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง อย่างที่ประกาศแจ้งไว้”
(ผูป้ ระกาศข่าว NBT, 28 มีนาคม 2561)
3. วิธีการดาเนินงานทาให้ผปู ้ ระกอบการเสี ยเวลาและขาดรายได้
แม้จะมีผปู ้ ระกอบการที่ยนิ ดีปฏิบตั ิตามระเบียบขั้นตอนที่กาหนดไว้ตาม พรก. เพราะเห็น
ว่าเป็ นกฎหมาย แต่ผปู ้ ระกอบการมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามขั้นตอนว่า
ขั้นตอนการปฏิบตั ิที่กาหนดทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องสู ญเสี ยทั้งเวลาและรายได้จากการประกอบ
ธุ รกิจเพื่อไปติดต่อราชการ ณ กรมจัดหางาน โดย ผูป้ ระกอบการ 7 คน จาก 12 คน มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าการปฏิบตั ิตามขั้นตอนทาให้เสี ยเวลาในการประกอบธุ รกิจ เช่น ผูป้ ระกอบการบาง
รายต้องปิ ดร้านค้าเพื่อพาแรงงานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งส่ งผลต่อเนื่องให้ผปู ้ ระกอบการขาดรายได้
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ประกอบกับเนื่ องจากแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนงานบ่อยทาให้ผปู ้ ระกอบการที่ตอ้ งการจ้าง
แรงงานอย่างถูกต้องต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานรัฐบ่อยครั้งยิง่ ขึ้น เป็ นต้น สอดคล้องกับข้อมูล
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ระบุวา่ เนื่องจากผูป้ ระกอบการต้องนาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญญาติ
และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทาให้นายจ้างต้องหยุดกิจการเพื่อพาแรงงานไปดาเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่ งผลให้เสี ยรายได้ในวันนั้นไป หรื อในบางพื้นที่ จานวนของแรงงานต่าง
ด้าวในบางจังหวัดสู งมาก ทาให้การให้บริ การไม่สามารถรองรับได้ท้ งั หมด ได้แก่ กทม. ชลบุรี
สมุทรสาคร เป็ นต้น (ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, 2561)
“ก็ไม่น่ามีนะ ก็เหมือนแจ้งเกิด-แจ้งตายละ ต้องยอมเสี ยเวลาหน่อย” (ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดใหม่คนที่ 1 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“มันน่าจะเสี ยเวลานะ ขาดรายได้ในวันนั้นไปอยูน่ ะ และไม่รู้นะ ป้ าไม่เคยทา ธรรมดา
ให้คนอื่นทา ก็อย่างที่บอกไปทาเองมันเสี ยเวลา ต้องคุมร้านดูแลร้านอยูค่ นเดียว” (ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดใหม่คนที่ 2 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“ถามว่ามันกระทบแบบไหนหรอ มันก็ไม่กระทบอะไรหรอก แต่วา่ มันก็เสี ยเวลาที่เรา
ต้องหยุดไป ปิ ดร้านไป” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 4 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2561)
“ยัง ก็มีละ ต้องขาดงานวันนึ ง” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 5 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“ถามว่ามีผลกระทบไหม มันก็ไม่มีมากมายหรอก แต่มนั เสี ยเวลา เพราะว่าเด็กบางทีมนั
เข้าออกอยูต่ ลอด ไอกฎหมายที่เขาทามามันไม่ได้เรื่ อง” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 7 (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“มี เสี ยเวลา ทาก็ทาไปเลยมาปี ต่อปี มันเสี ยเวลา เสี ยตัง เออเด็กนะ ทาตังยังผ่อนไม่หมด
ต้องไปทาอีกแล้ว ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 9 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
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“ก็ไม่มีนะ ส่ วนมากป้ าจ้างคนไปทา มันยุง่ ยาก เสี ยเวลา” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่
คนที่ 12 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2561)
4. วิธีการดาเนินงานที่ยงุ่ ยากทาให้เสี ยเวลาและขาดรายได้ผปู ้ ระกอบการจึงจ้างนายหน้า
ดาเนินการแทนผูป้ ระกอบการในการพาแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย
เนื่องจากผูป้ ระกอบการไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายจึงรู ้สึกว่าการดาเนินการ
ตามขั้นตอนทาให้เกิดความยุง่ ยาก และเสี ยเวลาทามาหากินและขาดรายได้ในวันนั้นไป
ผูป้ ระกอบการ 3 คน จาก 12 คน จึงพยายามป้ องกันผลกระทบดังกล่าวด้วยการว่าจ้างบริ ษทั ให้การ
ดาเนินการแทน เพื่อลดปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นแม้จะทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องเสี ยค่าใช่จ่ายเพิ่ม
สู งขึ้นก็ตาม เช่น ผูป้ ระกอบการบางรายต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,000 บาท เพื่อว่าจ้างบริ ษทั
ดาเนินการแทน เป็ นต้น
“มันน่าจะเสี ยเวลานะ ขาดรายได้ในวันนั้นไปอยูน่ ะ และไม่รู้นะ ป้ าไม่เคยทา ... ธรรมดา
ให้คนอื่นทา ก็อย่างที่บอกไปทาเองมันเสี ยเวลา ต้องคุมร้านดูแลร้านอยูค่ นเดียว” (ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดใหม่คนที่ 2 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“ถ้าดาเนินการเองจะต้องจ่ายแค่ 2000 บาท ถ้าจ้างนายหน้าจะต้องจ่าย 5000 บาท”
(ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 7 (นามสมมติ), สัมภาษณ์,, 23 มีนาคม 2561)
“พูดกันตามหลักเลยคนงานไปต่อกันเองไม่มายุง่ อะไร เขาก็ไปหานายหน้าพาไป ตม.
หรื อพวกที่เข้าเปิ ดต่อบัตรอะนะ ถ้าคนงานคนเดียวก็พอได้ หลายคนก็มีผลกระทบนะ”
(ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 12 (นามสมมติ), สัมภาษณ์,, 29 มีนาคม 2561)

ตอนที่ 3 ผลกระทบจากบทลงโทษ
สาหรับสาระสาคัญของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 คือ การเพิ่มโทษให้มีอตั ราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะโทษปรับ “นายจ้าง” จากเดิมหากกระทา
ผิดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวไม่วา่ จะทาผิดต่อแรงงานต่างด้าวกี่คนจะนับรวมเป็ นกรณี
เดียว แต่พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จะปรับนายจ้าง
ตามจานวนแรงงานต่างด้าวรายคนทาให้โทษสู งขึ้น เช่น นายจ้างที่จา้ งแรงงานต่างด้าวทางานที่หา้ ม
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คนต่างด้าวทา หรื อรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน หรื อรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทางานกับตนเข้าทางาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000–800,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าวที่
จ้าง 1 คน หรื อนายจ้างให้แรงงานต่างด้าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับ
ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน เป็ นต้น (ราชกิจจานุเษกษา, 2560)
ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นว่า บทลงโทษแรงเกินไป
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการเกิดความเดือดร้อนจากบทลงโทษโดยเฉพาะค่าปรับ โดยผูป้ ระกอบการมี
ความคิดเห็นว่าบทลงโทษมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ดังนี้
1. ผลกระทบเชิงบวก คือ ผูป้ ระกอบการจัดการการจ้างแรงงานในสถานประกอบการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย คือ จ้างแรงงานเฉพาะที่ถูกกฎหมาย เลิกจ้างแรงงานที่ไม่ตรงประเภท และเชื่อ
ว่าจะสามารถป้ องกันปั ญหาการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ของแรงงานได้ เนื่องจากผูป้ ระกอบการในตลาด
ใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เห็นด้วยว่าพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ช่วยลดปั ญหาการเปลี่ยนงานบ่อยของแรงงานต่างด้าว และตัวบทลงโทษใน
กฎหมายมีความชัดเจนสมควรปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเป็ นการจัดระเบียบการจ้างแรงงานในตลาด
ใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผปู ้ ระกอบการ 7 คน จาก 12 คน มีความเห็น
สอดคล้องกันว่ากฎหมายมีความชัดเจนและต้องปฏิบตั ิตามให้ถูกต้อง
“ถ้าโดนขนาดนั้นก็ตอ้ งมี แต่ป้ามีใบโควตาอะไรนั้นของคนงานแล้วก็ทาเรื่ องอาศัยที่พกั
ของเรา ให้พวกเขา มี ทา คือมันมี ไอที่กฎหมายเขาไอนี่มาเราก็ทาตามกฎหมายเขา ที่เขาบอกให้ทา
เราก็ตอ้ งทาตาม” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 2 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“มีผลกระทบ แต่ของพี่ไม่มีหรอก เพราะของพี่ตรง เราก็สบายใจแล้ว มันก็ดีที่เขาทาแบบ
นี้มนั จะได้ถูกต้อง” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 4 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2561)
“มีผลกระทบไหม ถ้าเกิดไม่อยากให้มีผลกระทบก็ไปทาตามที่กฎหมายกาหนดไว้สิ แต่
มันก็ดีอย่างนะ ไอที่กาหนดออกมาเนี่ย เพราะลูกจ้างชอบเปลี่ยนนายจ้างบ่อย ๆ ไง” (ผูป้ ระกอบการ
ในตลาดใหม่คนที่ 6 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“เออไออันนี้ควรมีการปรับ ถามว่าถ้ามันไม่ตรง สมมุติเด็กบางคนอย่างเนี่ย ลงประมง
แล้วคือทาอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหม ไปโดนนายจ้างกด ถามว่าแล้วรัฐบาลมันรู ้ดว้ ยไหม ว่ามันได้กนั วัน
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เท่าไหร่ ตามจริ งหรื อป่ าว จริ งน่าให้อิสระกับเขาตรงนี้หน่อย อย่างน้อยก็มี MOU แล้ว เออถ้าเป็ น
แบบบัตรเด็ดขาด ไม่ต่ออายุแล้วนายจ้างยังจ้าง เอออย่างเนี่ ยผิด จะปรับจะยังไงก็ทาไปสิ ก็ผดิ ไป
จ้างเองกฎหมายมีบอกอยูแ่ ล้ว เออใช่ไหม” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 7 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“ความจริ งมันก็มีต่อนายจ้างนะ พูดกันตามหลักเลย ถามว่าเด็กเขาลงมาหางานทาเริ่ มแรก
มาเขาก็ไม่มีเงินไปทาให้ตวั เองถูกกฎหมายหรอก จริ งไหมหนู แต่แรกงานพี่ถูกกฎหมายหมดนะ แต่
พูดถึงทัว่ ๆ ไป” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 8 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“ครับ มีผลกระทบยังไง ถ้ารับมาแล้วเราก็ตอ้ งโดนจับโดนปรับ เพราะฉะนั้น ทาให้ถูก
กฎหมายครับ ได้ไม่รับผลกระทบอะไร” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 10 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“ไม่มีอะ ถูกทุกคน เมื่อก่อนก็มีแต่กฎหมายมันแรงขึ้นเราก็เลิกจ้างไป แต่ถูกทุกคนเฮียพา
ไปทาเอง” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 11 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2561)
2. ผลกระทบเชิงลบ คือ เนื่ องจากลักษณะการทางานในตลาดไม่มีเวลาแน่นอนขึ้นอยูก่ บั
ประเภทของร้าน ทาให้แรงงานสามารถรับจ้างทางานในร้านอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากสถาน
ประกอบการที่ตนเองขึ้นทะเบียน ขณะที่ความต้องการของนายจ้างมีความต้องการแรงงานเสริ มจึง
ทาให้มีแรงงานที่รับจ้างหมุนเวียนในตลาดจานวนหนึ่งซึ่ งอาจไปรับจ้างล่วงเวลาในร้านที่ไม่ตรง
ประเภทกับที่ข้ ึนทะเบียนไว้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการบางส่ วนมีความเสี่ ยงในการรับโทษสู งขึ้นหากมี
การตรวจจับอย่างเข้มงวด และรวมถึงอาจถูกใช้เป็ นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการนาเสนอข่าวสถานการณ์ภาพรวมของการจ้างแรงงาน
ต่างชาติวา่ เนื่องจาก พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและบทลงโทษที่สูง ทาให้เกรงกันว่า จะส่ งผลกระทบต่อแรงงานใน
ประเทศไทย ซึ่ งปั จจุบนั ใช้แรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก และยังอาจเป็ นช่องทางให้เจ้าหน้าที่
เรี ยกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อเลี่ยงจากการถูกบังคับตามกฎหมาย
(คมชัดลึก, 2560)
นอกจากนี้ การมีกฎระเบียบลงโทษที่เข้มงวดนี้อาจเป็ นช่องทางให้ผปู ้ ระกอบการ
สามารถกดขี่ค่าแรงกับแรงงานต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกรณี ที่แรงงานคนดังกล่าวทางาน
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ผิดประเภทกับที่จดแจ้งจริ ง โดยมีผปู ้ ระกอบการ 4 คน จาก 12 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าใน
ค่าปรับมีความรุ นแรงมาก
“มีนะ เงินมันเยอะไป” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 4 (นามสมมติ), สัมภาษณ์,, 28
กุมภาพันธ์ 2561)
“ก็ใช่ไง คนลูกน้องเยอะๆ ตายเลย ถามว่าปรับด้วย จับด้วย ทาไมตัวเองไม่แก้ไขตั้งแต่
ตอนเขาเริ่ มเข้ามาในประเทศละ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 7 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 23
มีนาคม 2561)
“แรงไปครับ มันเยอะเกิน แต่แรงงานพี่ก็ถูกกฎหมายทุกคนนะ แบบพอทาบัตรแล้วก็
ออกนะ ก็ไม่คุม้ นะ จ้างแบบไม่มีบตั รดีกว่าอีก” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 10 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“มีตรงแรงงานหมุนอะนะ มีผลกระทบอยูน่ ะ ถ้ามีการตรวจก็น่าโดน แต่ถา้ กฎหมายมัน
เคร่ งครัดจริ งๆก็คงต้องทาให้ถูกกฎหมายแหละ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 11 (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2561)
“ผูป้ ระกอบการ: ก็โอ๊ย จะเหลือหรอ มันปรับบ้าบอคอแตกอะไร
ลูกผูป้ ระกอบการ: มันเป็ นช่องให้คนเล่นงานด้วย
ผูป้ ระกอบการ: เออ มันเป็ นช่องให้คนหากินอะ
ลูกผูป้ ระกอบการ: แบบ เห้ยเอ๊งไปทางานร้านนี้นะ เดี๋ยวกุไปแจ้งจับ มันเป็ นช่องไง เขาเปิ ดช่องให้
กว้างเกิน” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 7 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)

ตอนที่ 4 ผลกระทบจากค่ าธรรมเนียม
1. ค่าใช้จ่ายในการนาคนต่างด้าวมาทางานในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรีผปู ้ ระกอบ
มองว่าเป็ นอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปแล้วผลักภาระค่าธรรมเนียมให้แรงงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบแทน
การปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนั้น ผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดมี
ความคิดเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม และเป็ นจานวนค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป แม้วา่ ค่าธรรมเนียมที่
กาหนดถูกบังคับใช้ตามกฎหมายและกฎหมายระบุให้ผปู ้ ระกอบการ/ นายจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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ค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่เนื่องจากจากประสบการณ์และการรับรู ้ของนายจ้างว่าหากออก
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนแรงงาน/ ต่ออายุแรงงานให้แรงงานต่างชาติจะทาให้ผปู ้ ระกอบการ
มีความเสี่ ยงที่แรงงานจะหนี หรื อเปลี่ยนผูป้ ระกอบการ ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงผลักภาระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กบั แรงงานรับผิดชอบจ่ายเองทั้งหมด หรื อผูป้ ระกอบการบางรายอาจออก
เงินให้ก่อนแล้วให้แรงงานผ่อนจ่ายคืนให้ในภายหลังเพราะค่าธรรมเนียมมีอตั ราที่สูงเกินไป
แรงงานไม่สามารถจ่ายเองได้
“ใช่ เวลานี้มนั ต่อกันอยู่ ไม่มีผลกระทบหรอก เวลาไปทา เขาก็ไปของเขากันเอง สลับ ๆ
กันไป คือ พวกลูกจ้างเขาไปจ้างคนพาไป ทากันเอง ตรงนี้ เราไม่รู้เรื่ องกับเขา โดยในเรื่ องของ
ค่าธรรมเนียม ลูกน้องเหรอ เขาเสี ยกันเอง (กระซิบเบา ๆ) บางคนเขาเสี ยกันเอง” (ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดใหม่คนที่ 2 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“เยอะขึ้นเหรอ แต่วา่ กาหนดเท่าเดิม ส่ วนมากเด็กเขาจ่ายกันเองหมดนะ จะไปนัง่ จ่ายให้
เดี๋ยวทาแปป ๆ ก็ไป เข้าก็น่าจะแบบนี้ท้ งั ตลาดอยูน่ า้ ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 5 (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“แรงไปครับ มันเยอะเกิน แต่แรงงานพี่ก็ถูกกฎหมายทุกคนนะ แบบพอทาบัตรแล้วก็
ออกนะ ก็ไม่คุม้ นะ จ้างแบบไม่มีบตั รดีกว่าอีก” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 10 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“มีผลกระทบนะ อันนี้พี่พูดแบบรวม ๆ นะ อย่างที่เคยบอกไปในไร่ ในสวนนะ คนงาน
เขาเยอะจะตายจะไปเอาเงินที่ไหนไปวางหลักประกันนักหนา ทุกวันนี้เพื่อนพี่เสี ยค่าทาบัตร ทาต่าง
ด้าวจ่ายทีเป็ น 100,000 อะ ถ้าเกิดไม่มีทุนจะเอาที่ไหน ใช่ไหมละ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คน
ที่ 6 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
“มีนะ มันไม่เหมาะสมหรอกขึ้นขนาดนี้ ถึงแรงงานพี่จ่ายเองก็จริ งแต่ถา้ เขายังไม่มีจ่ายไม่
พร้อมจ่ายพี่ก็ตอ้ งจ่ายก่อนอยูด่ ี” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 6 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2561)

63
“ผลกระทบพี่วา่ มันมีต้ งั แต่ปีแรกแล้ว ฮา ๆ ถามว่าใช่เงินเป็ นเด็กจ่ายเราไม่ได้มาเสี ยให้
เขา แต่ถามว่าเด็กมันไม่มีเงิน ถ้ามันมีเงินมันจะเขามากันไหม ถ้ารัฐบาลทาให้ถูกต้องตั้งแต่ที่แรกก็
ไม่ตอ้ งมาเสี ยขนาดนี่ มันเสี ยเงินทั้งนั้นเลยนะ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 7 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“กระทบมาก กระทบเพราะอะไร แรงงานต้องมีค่าใช้จ่าย ค่ากินอยู่ ค่าที่พกั แล้วต้องมา
จ่ายเยอะ ๆ อีกเขาจะเหลืออะไร กระทบทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้าง นายจ้างก็กระทบตรงช่วยเหลือไม่ไหว
ถ้าเด็กต้องจ่ายมาก ๆ เข้า เขาไม่ไหวคงกลับหมดละ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 8 (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“มีสิ จ่ายก่อนตลอดเลย ทุกวันนี้ยงั ได้คืนจากลูกน้องยังไม่ครบเลย (ฮ่า ๆ)”
(ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 9 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
“มีผลยังไงก็ตอ้ งทา มันเป็ นกฎหมาย ก็อย่างคิดว่ากระทบไป แต่พี่ก็ออกก่อนแล้วมาเก็บ
คืนทีหลังออกให้หมดตายสิ ลูกจ้างเข้า ๆ ออก ๆ ร้านโน่นทีร้านนี้ที” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่
คนที่ 11 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2561)
“ไม่มีนะ เพราะให้แรงงานจ่ายเอง” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 12 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2561)
2. ความรู ้ของผูป้ ระกอบการในเรื่ องของค่าธรรมเนียมด้วยการนาคนต่างด้าวเข้ามา
ทางานในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จากที่กล่าวไว้ในผลกระทบจากบทลงโทษเชิงบวก ผูป้ ระกอบการมีการผลักภาระ
ค่าธรรมเนียมให้กบั แรงงานเป็ นผูจ้ ่ายทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วน ผูป้ ระกอบการไม่ได้พาแรงงานไป
ด้วยตัวเองโดยส่ วนใหญ่มกั จะจ้างนายหน้าดาเนินการแทน ทาให้ไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวบท
กฎหมาย ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการขาดความรู ้ในตัวพรก. และอาจไม่ทราบรายละเอียดว่าตาม พรก.
กาหนดให้ผปู ้ ระกอบการเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง ดังบทสัมภาษณ์และตารางการกาหนด
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เรี ยกเก็บจากนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2560
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“ค่าธรรมเนียมเนี่ยเก็บใครละ” (ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่คนที่ 1 (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ตารางที่ 7 การกาหนดค่าธรรมเนียมเหล่านี้เรี ยกเก็บจากนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2560
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนายจ้ าง
ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ฉบับละ
การต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ครั้งละ
ใบแทนใบต่ออนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ฉบับละ
การอนุญาตให้ยา้ ยสานักงาน/ ตั้งสานักงานชัว่ คราว ครั้งละ
การอนุญาตให้เปลี่ยนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ครั้งละ
การจดทะเบียนลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศ คนละ
บัตรประจาตัวผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ ฉบับละ
ใบอนุญาตทางาน ฉบับละ
การต่ออายุใบอนุ ญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาการทางาน ครั้งละ
ใบแทนใบอนุญาตทางาน ฉบับละ
การอนุ ญาตให้เปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานนายจ้าง ท้องที่ หรื อเงื่อนไข
ในการทางาน ครั้งละ
การจ้างคนต่างด้าว คนละ
ค่ายืน่ คาขอ ฉบับละ
การรับรองสาเนาเอกสาร
(ก) ภาษาไทย หน้าละ
(ข) ภาษาต่างประเทศ หน้าละ
การออกหนังสื อรับรอง
(ก) ภาษาไทย หน้าละ
(ข) ภาษาต่างประเทศ หน้าละ
การแปลภาษาต่างประเทศ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ครั้งละ

ปี พ.ศ. 2560
20,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
3,000 บาท
5,000 บาท
20,000 บาท
1,000 บาท
50 บาท
100 บาท
500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อ
ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้คือ ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี
จานวน 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

สรุปผลการศึกษา
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 12 คน พบว่า พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 3 ประเด็น คือ (1) วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ) (2) บทลงโทษ (3) ค่าธรรมเนียม
ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ผลกระทบจากวิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ) พบว่า ผูป้ ระกอบการใน ตลาด
ใหม่ชลบุรี ได้รับผลกระทบจากวิธีการดาเนินงาน คือ เนื่องจากระยะเวลาการประกาศและบังคับใช้
กฎหมายมีระยะเวลาสั้นมาก ผูป้ ระกอบการจึงไม่ทราบรายละเอียดในการดาเนินงานตาม พรก.
ส่ งผลให้นายจ้างที่ตอ้ งการจะขึ้นทะเบียนแรงงานหรื อต่อใบอนุญาตในการทางานของแรงงานต่าง
ด้าวมีเวลาในการทาความเข้าใจกับ พรก. ฉบับนี้ ค่อนข้างน้อย ประกอบกับการติดต่อขอรับบริ การ
จากกรมการจัดหางานเพื่อขอรับใบอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวไม่มีข้ นั ตอนการดาเนินการที่
ชัดเจนและแน่นอนทาให้ผปู ้ ระกอบการรู ้สึกเสี ยเวลาและขาดรายได้ โดยมากจึงจ้างนายหน้า
ดาเนินการแทนผูป้ ระกอบการในการพาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อลดปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นแม้จะทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ สู งขึ้นก็ตาม
2. ผลกระทบจากบทลงโทษ พบว่า ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี มีความคิดเห็นว่า
บทลงโทษแรงเกินไป ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการเกิดความเดือดร้อนจากบทลงโทษโดยเฉพาะค่าปรับ
โดยมีความคิดเห็นว่าบทลงโทษมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ดังนี้
2.1 ผลกระทบเชิงบวก คือ ผูป้ ระกอบการจัดการการจ้างแรงงานในสถาน
ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ จ้างแรงงานเฉพาะที่ถูกกฎหมาย เลิกจ้างแรงงานที่ไม่ตรง
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ประเภท และเชื่ อว่าจะสามารถป้ องกันปั ญหาการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ของแรงงานได้ เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เห็นด้วยว่าพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ช่วยลดปั ญหาการเปลี่ยนงานบ่อยของแรงงานต่างด้าว และ
ตัวบทลงโทษในกฎหมายมีความชัดเจนสมควรปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเป็ นการจัดระเบียบการจ้าง
แรงงานในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผปู ้ ระกอบการ 7 คน จาก 12
คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากฎหมายมีความชัดเจนและต้องปฏิบตั ิตามให้ถูกต้อง
2.2 ผลกระทบเชิงลบ คือ เนื่ องจากลักษณะการทางานในตลาดไม่มีเวลาแน่นอน
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของร้านทาให้แรงงานสามารถรับจ้างทางานในร้านอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจาก
สถานประกอบการที่ตนเองขึ้นทะเบียน ขณะที่ความต้องการของนายจ้างมีความต้องการแรงงาน
เสริ มจึงทาให้มีแรงงานที่รับจ้างหมุนเวียนในตลาดจานวนหนึ่งซึ่ งอาจไปรับจ้างล่วงเวลาในร้านที่
ไม่ตรงประเภทกับที่ข้ ึนทะเบียนไว้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการบางส่ วนมีความเสี่ ยงในการรับโทษสู งขึ้น
หากมีการตรวจจับอย่างเข้มงวด และรวมถึงอาจถูกใช้เป็ นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีผปู ้ ระกอบการ 4 คน จาก 12 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าใน
ค่าปรับมีอตั ราสู งและบทลงโทษรุ นแรงมาก
3. ผลกระทบจากค่าธรรมเนี ยม พบว่า ผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี ได้รับ
ผลกระทบจากอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปจึงทาให้ผปู ้ ระกอบการมีการผลักภาระค่าธรรมเนียมให้กบั
แรงงานเป็ นผูจ้ ่ายทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วน โดยมีผปู ้ ระกอบการซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดมี
ความคิดเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม และเป็ นจานวนค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป สาหรับผูป้ ระกอบการที่
ไม่ได้พาแรงงานไปขึ้นทะเบียนแรงงาน/ ต่ออายุแรงงานให้แรงงานด้วยตัวเองส่ วนใหญ่จะจ้าง
นายหน้าดาเนินการแทนทาให้ไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการขาด
ความรู ้ในตัว พรก. และอาจไม่ทราบรายละเอียดว่าตาม พรก. กาหนดให้ผปู ้ ระกอบการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจาก พรก. ด้านวิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบตั ิ)
ซึ่งมีผลกระทบ คือ ผูป้ ระกอบการไม่ทราบรายละเอียดในการดาเนินงานตาม พรก. ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการรู ้สึกว่าขั้นตอนการติดต่อขอขึ้นทะเบียนแรงงานหรื อการต่อในอนุญาตทางานมี
ขั้นตอนที่ยงุ่ ยาก เสี ยเวลาและส่ งผลกระทบถึงรายได้ ผูป้ ระกอบการจึงต้องจ้างนายหน้าดาเนินการ
พาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจาก พรก./
ฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้วนั ที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็ น
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ระยะเวลาที่ส้ นั มากในการทาความเข้าใจของผูป้ ระกอบการ ประกอบกับการดาเนินงานเพื่อขึ้น
ทะเบียนหรื อต่ออายุแรงงานต่างด้าวนั้นแม้จะดาเนินการโดยศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
(One Stop Service :OSS) ที่ให้บริ การที่เดียวแบบเบ็ดเสร็ จก็ตาม แต่ก็มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้อง
กับหน้าที่รับผิดชอบของหลายหน่วยงาน (ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, 2561) ดังนี้
1. การแจกแบบฟอร์ม (ทบ.1/ทบ.2) และการตรวจเอกสาร โดย กรมการจัดหางาน
2. ตรวจสอบสิ ทธิ ประกันสังคม โดย สานักงานประกันสังคม
3. บันทึก (ทบ.1/ทบ.2) กาหนดเลข 13 หลัก โดย กรมการปกครอง
4. ถ่ายรู ป เก็บลายนิ้วมือพร้อมพิมพ์ใบ ทต.1 ทร.38/1 และใบเสร็ จรับเงิน โดย
กรมการปกครอง
5. มอบบัตรประจาตัว โดย กรมการจัดหางาน
6. เฉพาะแรงงานประมงและแปรรู ปสัตว์น้ า สแกนม่านตา โดย กรมการจัดหางาน
7. กรมการปกครองบันทึกผลสุ ขภาพ/ การตรวจลงตรา/ สแกนเอกสาร ทต.1
(ทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) และพิมพ์บตั ร ฯ โดย กรมการปกครอง
8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงชื่ออนุญาต/ อนุมตั ิในเอกสารและรับชาระเงิน โดย
กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุ ข สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน
จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการรู ้สึกถึงความยุง่ ยากในการติดต่อเข้ารับบริ การ นอกจากนี้ลกั ษณะ
การจ้างงานในตลาดใหม่มีลกั ษณะเป็ นการจ้างงานแบบสถานประกอบการ 1 แห่ง มีนายจ้าง 1 คน
ดูแลลูกจ้างและขั้นตอนการดาเนินธุ รกิจทั้งหมดซึ่ งต่างจากการดาเนิ นงานในรู ปแบบบริ ษทั จึงทาให้
ผูป้ ระกอบการรู ้สึกเสี ยเวลาและขาดรายได้ไปหากต้องพาแรงงานไปดาเนินการขึ้นทะเบียนด้วย
ตนเอง ขัดแย้งกับ นภสร เจริ ญโพธิ์ (2560) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริ การ
แรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประเทศไทย แสดงให้
เห็นว่า ระบบการให้บริ การแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จภายใต้การนาของ คสช. มี
ความสาคัญและช่วยอานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและให้บริ การแรงงานต่างด้าวในด้าน
ต่าง ๆ สามารถย่นระยะเวลาการให้บริ การได้ และมีความสอดคล้องกับ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
(2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกมั พูชา
ในเขตจังหวัดจันทบุรี การศึกษาเปรี ยบเทียบมาตรการทางกฎหมายก่อนและหลังประกาศนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ แสดงให้เห็นว่า มาตรการที่ 1 ควรเสนอให้รัฐบาลจัดระบบการ
จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็ นงานประจาทั้งปี เนื่ องด้วย คสช. มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบ
แรงงานข้ามชาติ โดยให้เจ้าของเรื อประมงนาแรงงานข้ามชาติมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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ณ ศูนย์จดทะเบียนข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ปั ญหาที่ เกิดขึ้นคือ เมื่อหมด
เขตระยะเวลาที่รัฐกาหนด เจ้าของเรื อประมงไม่สามารถพาแรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมายไปจด
ทะเบียนอย่างถูกต้องได้ ส่ งผลให้เจ้าของเรื อประมงต้องจ้างแรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมาย เมื่อมีการ
ตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่รัฐทาให้นายจ้างมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น รัฐควรให้เจ้าของ
เรื อประมงสามารถนาแรงงานข้ามชาติข้ ึนทะเบียนได้ตามกฎหมายได้ทุกวัน ซึ่งจะต้องมีศูนย์จด
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็ จที่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็ จได้ในวันเดียว เพื่อลด
ปั ญหาการจดทะเบียนแรงงานไม่ทนั ระยะเวลาที่รัฐกาหนด ส่ งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้า
สู่ ระบบได้
2. ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจาก พรก. ด้านบทลงโทษ ซึ่งมีผลกระทบ คือ
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นว่าบทลงโทษแรงเกินไป ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการเกิดความเดือดร้อน
โดยเฉพาะค่าปรับ โดยมีความคิดเห็นว่าบทลงโทษมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ
ดังนี้
2.1 ผลกระทบเชิงบวก คือ ผูป้ ระกอบการจัดการการจ้างแรงงานในสถาน
ประกอบการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจาก พรก. ฉบับนี้มีมาตรการในการ
ลงโทษที่เพิ่มขึ้น และตัวบทลงโทษในกฎหมายมีความชัดเจนสมควรปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเป็ น
การจัดระเบียบการจ้างแรงงานในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรีให้ถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อว่า
จะสามารถป้ องกันปั ญหาการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ของแรงงานได้ มีความสอดคล้องกับ ชัยยนต์
ประดิษฐศิลป์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้าม
ชาติกมั พูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี การศึกษาเปรี ยบเทียบมาตรการทางกฎหมายก่อนและหลัง
ประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า มาตรการที่ 10 ควรกาหนด
มาตรการให้แรงงานข้ามชาติจ่ายเงินประกันตนเองเพื่อป้ องกันการเปลี่ยนงานบ่อย เนื่ องด้วย
ลักษณะการทางานของแรงงานข้ามชาติกมั พูชา มีการเปลี่ยนงานบ่อยดังเช่น กรณี แรงงานประมง
โดยมากมักจะอยูก่ บั เจ้าของเรื อประมงแต่ละลาได้ไม่นาน บางครั้งเบิกเงินค่าแรงแล้วหลบหนี ซึ่ ง
นโยบาย คสช. ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้ เนื่ องจากการจ้างงานไม่มีหนังสื อเป็ นลายลักษณ์
อักษร มักจะจ้างด้วยวาจา ดังนั้น ควรมีมาตรการในการให้แรงงานจ่ายเงินประกันตน ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบอายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการมีหลักประกันในกรณี ที่แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนงานจะทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถ
ยึดเงินประกันตนเอาไว้ได้
2.2 ผลกระทบเชิงลบ คือ ผูป้ ระกอบการบางส่ วนมีความเสี่ ยงในการรับโทษสู ง
สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้เนื่ องจาก พรก. ฉบับนี้มีมาตรการในการลงโทษที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความ
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ต้องการของนายจ้าง นายจ้างมีความต้องการแรงงานเสริ มจึงทาให้มีแรงงานที่รับจ้างหมุนเวียนใน
ตลาดจานวนหนึ่งซึ่ งอาจไปรับจ้างล่วงเวลาในร้านที่ไม่ตรงประเภทกับที่ข้ ึนทะเบียนไว้มีความเสี่ ยง
ในการรับโทษสู งขึ้นหากมีการตรวจจับอย่างเข้มงวด และรวมถึงอาจถูกใช้เป็ นช่องทางในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับ นภสร เจริ ญโพธิ์ (2560) ได้
ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริ การแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ข้อกังวลส่ วนใหญ่ของผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลยัง
คงเป็ นเรื่ องของการรับสิ นบนหรื อทุจริ ตคอรัปชัน่ ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ งอาจจะยังไม่หมดไป
เนื่องจากการปรับรู ปแบบการให้บริ การแรงงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ นี้ ยังเป็ นเพียงแค่
การเปลี่ยนแปลงด้านรู ปแบบของวิธีการ ให้บริ การเท่านั้นโดยไม่ปรับเปลี่ยนระบบและการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวด ในการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หยุดปัญหา
การทุจรติ คอร์ รัปชัน่ และนายจ้างต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อประเทศ
ไทยจะได้มีระบบการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ได้มาตรฐาน
3. ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากพรก. ด้านค่าธรรมเนียม คือ ผูป้ ระกอบการมีการ
ผลักภาระค่าธรรมเนียมให้กบั แรงงานเป็ นผูจ้ ่ายทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วน เนื่ องจากค่าธรรมเนียม
ในปี พ.ศ. 2560 มีอตั ราที่สูงขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2559 ทุกรายการ เช่น
(1) ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานและการต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางาน จากเดิมในปี พ.ศ. 2559 มีอตั ราอยูท่ ี่ 10,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 20,000 บาทในปี พ.ศ.
2560
(2) ใบแทนใบอนุญาตทางาน และการอนุ ญาตให้เปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานนายจ้าง
ท้องที่ หรื อเงื่อนไขในการทางานจากเดิมในปี พ.ศ. 2559 ไม่มีอตั ราค่าธรรมเนียม แต่ในปี พ.ศ.2560
มีการปรับเพิ่มให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และ 5,000 บาท
นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการไม่ทราบรายละเอียดในตัว พรก. ดังนั้นผลการศึกษาที่พบว่า
ผูป้ ระกอบการผลักภาระค่าธรรมเนียมให้แรงงานต่างด้าวเป็ นผูจ้ ่ายนั้น มีความสอดคล้องกับ
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติกมั พูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี การศึกษาเปรี ยบเทียบมาตรการทางกฎหมายก่อนและ
หลังประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า มาตรการที่ 2 ควรเสนอให้
รัฐบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่เป็ นธรรมสาหรับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ เนื่องด้วย
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เฉลี่ยต่อคนราคา 3,080 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่แพงเกินกาลังของแรงงานข้ามชาติจะรับได้ เพราะ
มีแรงงานข้ามชาติหลายรายที่เลือกจะไม่เข้ารับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่ งผลให้
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นโยบายของรัฐที่มีเป้าประสงค์ที่จะนาแรงงานข้ามชาติที่ผดิ กฎหมายเข้าระบบที่สามารถตรวจสอบ
ได้น้ นั เป็ นไปโดยยาก ดังนั้น รัฐควรทบทวนปรับราคาค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไปให้มีอตั ราที่มีความ
เหมาะสมมากกว่านี้

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการนาคนต่างด้าวมาทางานในตลาดใหม่ชลบุรี
จังหวัดชลบุรีที่ผปู ้ ระกอบการมองว่าเป็ นอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ผูป้ ระกอบการจึงผลักภาระ
ค่าธรรมเนียมให้แรงงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบแทน ดังนั้น รัฐควรทบทวนอัตราค่าธรรมเนี ยมที่
ผูป้ ระกอบการและแรงงานต่างด้าวต้องรับผิดชอบโดยศึกษาต้นทุนของผูป้ ระกอบการและค่าใช้จ่าย
ของแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการปรับค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม
2. ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการเกิดความเดือดร้อนจากบทลงโทษโดยเฉพาะ
ค่าปรับ โดยผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นว่าบทลงโทษมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ
ดังนั้น รัฐควรทบทวนบทลงโทษมีต่อผูป้ ระกอบการและแรงงานต่างด้าว โดยรวบรวมความคิดเห็น
จากผูป้ ระกอบการในช่องทางต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็นตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
แสดงความคิดเห็นผ่านเวปไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น เพื่อหาทางออกร่ วมกันในการ
กาหนดบทลงโทษให้เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ผลการศึกษาพบว่า วิธีการดาเนินงานจากขั้นตอนการดาเนิ นงานขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวตามพรก. ผูป้ ระกอบการไม่ทราบรายละเอียดในการดาเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่
เช่น ต้องให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับ
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถปฏิบตั ิตามพรก.
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
2. ผลการศึกษาพบว่า วิธีการดาเนินงานทาให้ผปู ้ ระกอบการเสี ยเวลาและขาดรายได้
ดังนั้น ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดคิวเพื่อลงทะเบียนตามวัน
และเวลาที่กาหนดและเพิ่มจุดรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้น
ทะเบียนเป็ นจานวนมาก
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ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อผูป้ ระกอบการในตลาดใหม่ชลบุรี ขยายพื้นของการศึกษาให้ใหญ่ข้ ึนใน
ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถมองภาพรวมของปั ญหาได้กว้างขั้น
2. ควรมีการประเมินความรู ้เกี่ยวกับตัวกฎหมายของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพือ่ ให้กรมจัดหางานเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบาย
รายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงานที่ผปู ้ ระกอบการไม่ทราบรายละเอียดซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ให้
การดาเนิ นงานสะดวกรวดเร็ วขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์

แบบสั มภาษณ์
เรื่ อง ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2560 ทีม่ ีต่อผู้ประกอบการ ในตลาดใหม่ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 1 แบบสอบข้อมูลทัว่ ไปผูป้ ระกอบการ
1. เพศ
◻ 1. ชาย

◻ 2. หญิง

2. อายุ .......... ปี
3. ประเภทกิจการ
◻ 1. จาหน่ายอาหารสด ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์
◻ 2. จาหน่ายอาหารสาเร็ จรู ป ข้าวแกง
◻ 3. จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่
◻ 4. จาหน่าย สิ่ งค้าส่ ง สุ รา น้ าอัดลม น้ าดื่ม
4. ระยะเวลาประกอบกิจการ ณ ตลาดใหม่ชลบุรี........... ปี
5. จานวนแรงงานต่างด้าวในร้านของท่าน ........................................... คน
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ส่ วนที่ 2 ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มี
ต่อผูป้ ระกอบการ ในตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอนการปฏิบัติ)
1. พรก.กาหนดให้กรณี ที่มีการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องแจ้งเหตุผลของการ
เลิกจ้างต่อกรมจัดหางานภายใน 7 วัน มีผลกระทบ (ด้านลบหรื อด้านบวก) อย่างไรบ้าง
2. พรก.กาหนดให้นายจ้างที่นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานต้องวางหลักประกัน ไว้กบั กรม
จัดหางาน เพื่อเป็ นหลักประกันทางานของคนต่างด้าว มีผลกระทบ (ด้านลบหรื อด้านบวก) อย่างไร
บ้าง
3. พรก. กาหนดให้ใบอนุญาตการทางานของแรงงานต่างด้าวมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และ
พรก. กาหนดให้การต่อใบอนุญาตสามารถต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี มีผลกระทบ (ด้านลบหรื อด้าน
บวก) อย่างไรบ้าง
บทลงโทษ
4. พรก.กาหนดให้นายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุ ญาตทางาน จะได้รับโทษปรับ
400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน มีผลกระทบ (ด้านลบหรื อด้านบวก) อย่างไรบ้าง
5. พรก.กาหนดให้นายจ้างที่ให้คนต่างด้าวทางานไม่ตรงที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตมี
บทลงโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน มีผลกระทบ (ด้านลบหรื อด้านบวก)
อย่างไรบ้าง
6. พรก.กาหนดให้นายจ้างที่นาคนต่างด้าวมาทางาน โดยที่ไม่ปฏิบตั ิตาม พรก.ฯ มีโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท มีผลกระทบ (ด้านลบหรื อด้านบวก) อย่างไรบ้าง
ค่ าธรรมเนียม
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศเพิ่มขึ้น ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร
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การกาหนดค่ าธรรมเนียมเหล่านีเ้ รียกเก็บจากนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนายจ้ าง

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 เหมาะสมหรื อไม่
เหมาะสมอย่างไร

ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ฉบับละ
การต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางาน ครั้งละ
ใบแทนใบต่ออนุ ญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางาน ฉบับละ
การอนุญาตให้ยา้ ยสานักงาน/ ตั้งสานักงาน
ชัว่ คราว ครั้งละ
การอนุญาตให้เปลี่ยนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล ครั้งละ
การจดทะเบียนลุกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศ คนละ
บัตรประจาตัวผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างซึ่งทา
หน้าที่เกี่ยวกับนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศ ฉบับละ
ใบอนุญาตทางาน ฉบับละ
การต่ออายุใบอนุ ญาตทางานหรื อการขยาย
ระยะเวลาการทางาน ครั้งละ
ใบแทนใบอนุญาตทางาน ฉบับละ
การอนุ ญาตให้เปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงาน
นายจ้าง ท้องที่ หรื อเงื่อนไขในการทางาน
ครั้งละ
การจ้างคนต่างด้าว คนละ
ค่ายืน่ คาขอ ฉบับละ

10,000 บาท
10,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

400 บาท

5,000 บาท

400 บาท

5,000 บาท

500 บาท

1,000 บาท

100 บาท

1,000 บาท

-

20,000 บาท

-

20,000 บาท

-

3,000 บาท

-

5,000 บาท

100 บาท

20,000 บาท
1,000 บาท
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนายจ้ าง
การรับรองสาเนาเอกสาร
(ก) ภาษาไทย หน้าละ
(ข) ภาษาต่างประเทศ หน้าละ
การออกหนังสื อรับรอง
(ก) ภาษาไทย หน้าละ
(ข) ภาษาต่างประเทศ หน้าละ
การแปลภาษาต่างประเทศ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ครั้งละ

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 เหมาะสมหรื อไม่
เหมาะสมอย่างไร
5 บาท
10 บาท

50 บาท
100 บาท

200 บาท
400 บาท
-

500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

ภาคผนวก ข
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
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พระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เป็ นปี ที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด
เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวและกฎหมาย ว่า
ด้วยการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พระราชกาหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชกาหนดนี้มีสาระสาคัญเป็ นการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเป็ นไป
อย่างมีระบบ และมีประสิ ทธิภาพ โดยกาหนดหลักเกณฑ์การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศและการทางาน ของคนต่างด้าว และให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวซึ่ งมีอานาจ กาหนดนโยบายและกากับการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว ซึ่ งพระราชกาหนดนี้ มีบทบัญญัติ บางประการที่มีผลเป็ นการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวติ
และร่ างกายของบุคคล เสรี ภาพในเคหสถาน ของบุคคล เสรี ภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพ์
และการโฆษณา สิ ทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรี ภาพ ของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมี
การจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ ในการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าวให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกาหนดนี้เรี ยกว่า “พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน ของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560”
มาตรา 2 พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
(2) พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

83
มาตรา 4 พระราชกาหนดนี้ไม่ใช้บงั คับแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่าง
ด้าว เฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลในคณะผูแ้ ทนทางทูต
(2) บุคคลในคณะผูแ้ ทนทางกงสุ ล
(3) ผูแ้ ทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการ
ชานัญพิเศษ
(4) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่ งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทางานประจาอยูก่ บั บุคคลตาม
(1) (2) หรื อ (3)
(5) บุคคลซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่หรื อภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทาไว้กบั รัฐบาล
ต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(6) บุคคลซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่หรื อภารกิจเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ
การกีฬา หรื อกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะได้กาหนดโดยกฎกระทรวง
(7) บุคคลซึ่ งคณะรัฐมนตรี อนุญาตให้เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่หรื อภารกิจอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยจะกาหนดเงื่อนไขไว้ดว้ ยหรื อไม่ก็ได้
มาตรา 5 ในพระราชกาหนดนี้
“การนาคนต่างด้าวมาทางาน” หมายความว่า การดาเนินการใดๆ เพื่อนาคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บนั ทึกความตกลง
หรื อบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทาไว้กบั รัฐบาลต่างประเทศ หรื อตามนโยบายของรัฐบาลว่า
ด้วยการจ้างแรงงานมาทางานกับ นายจ้างในประเทศ โดยจะมีค่าบริ การหรื อค่าตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม
“ทางาน” หมายความว่า การใช้กาลังกายหรื อความรู ้เพื่อประกอบอาชีพหรื อ
ประกอบการงาน ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรื อประโยชน์อื่นใดหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นงานที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และให้
หมายความ รวมถึงบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่ประสงค์จะนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศกับ
ตนด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
“ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน” หมายความว่า ใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางาน กับนายจ้างในประเทศ
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“ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้นาคนต่าง
ด้าว มาทางานกับนายจ้างในประเทศ
“ใบอนุญาตทางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
“ผูร้ ับอนุญาตให้ทางาน” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่ งได้รับอนุญาตให้ทางาน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานของผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
“ค่าบริ การ” หมายความว่า เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็ นการตอบแทนการนา
คนต่างด้าว มาทางาน
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการนาคนต่างด้าวมาทางาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริ หารจัดการ
การทางาน ของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราช
กาหนดนี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิ บดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งตาม
ข้อเสนอแนะ ของอธิบดี เพื่อออกใบอนุญาตทางานและปฏิบตั ิการอื่นตามพระราชกาหนดนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิ บดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกาหนดนี้ และให้มี
อานาจ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กบั ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระ
ราชกาหนดนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น หรื อออกประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระ
ราชกาหนดนี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1 บททัว่ ไป
มาตรา 7 รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกาหนดให้งานใด
เป็ นงานที่หา้ มคนต่างด้าวทาในท้องที่ใด เมื่อใด โดยห้ามเด็ดขาดหรื อห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใด
เพียงใดก็ได้ การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความมัน่ คงของชาติ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา 8 ห้ามคนต่างด้าวทางานที่กาหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง
หรื อทางานโดยไม่มีใบอนุ ญาตทางาน

85
มาตรา 9 ห้ามผูใ้ ดรับคนต่างด้าวทางานที่กาหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา 7 วรรค
หนึ่ง หรื อรับคนต่างด้าวทางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทางาน
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 ไม่ใช้บงั คับแก่การทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 62
มาตรา 63 และมาตรา 64 ในกรณี หนังสื อสัญญาที่ประเทศไทยเป็ นภาคีหรื อมีความผูกพันตาม
พันธกรณี กาหนดให้คนต่างด้าว ทางานตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง
ได้ คนต่างด้าวนั้นต้องได้รับอนุญาต ทางานตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของหนังสื อสัญญานั้นด้วย
มาตรา 11 รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกาหนด
ค่าธรรมเนียม เพื่อเรี ยกเก็บจากนายจ้างที่จา้ งคนต่างด้าวทางานตามประเภทงานที่กาหนดใน
ราชอาณาจักรได้ ผูใ้ ดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดีและ
ชาระค่าธรรมเนียม ก่อนทาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศ
กาหนด ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในวรรคสองต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจานวน
ค่าธรรมเนียม ที่ตอ้ งชาระ
มาตรา 12 ภายใต้บงั คับมาตรา 59 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 วรรค
สอง รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจประกาศกาหนดงานประเภทใดซึ่ งต้องได้รับ
การจัดสรรจานวนคนต่างด้าวเข้าทางาน ในการนี้ รัฐมนตรี จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ดว้ ยก็ได้
มาตรา 13 เมื่อมีการประกาศตามมาตรา 12 แล้ว หากบุคคลใดจะจ้างคนต่างด้าว ทางาน
ตามมาตรา 12 กับตน ให้ยนื่ คาขออนุ ญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าทางานต่ออธิ บดีได้ การขออนุญาตและ
การอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ กาหนด
มาตรา 14 เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อป้ องปัดภัยพิบตั ิสาธารณะ รัฐมนตรี โดย
ความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จะอนุ ญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ทางานในราชอาณาจักรภายใต้
เงื่อนไขใด ๆ หรื อจะยกเว้น ไม่จาต้องปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดนี้ ในกรณี ใด ๆ ก็ได้
(1) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานหรื อนายจ้างนาคนต่างด้าวมาทางานใน
ประเทศ
(2) คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรและความปลอดภัย
สาธารณะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจประกาศ
กาหนด เขตที่พกั อาศัยสาหรับผูร้ ับอนุญาตให้ทางาน เฉพาะจาพวกใดหรื อท้องที่ใดก็ได้
มาตรา 16 บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
กับคนต่างด้าว ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้าง หรื อนายจ้างกับคนต่างด้าว อัน
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เกี่ยวกับสิ ทธิ หรื อหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ หรื อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดา้ นแรงงาน ให้อยูใ่ นเขต
อานาจ ของศาลแรงงาน
หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว
มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการนโยบายการบริ หาร
จัดการ การทางานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน เป็ นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิ การสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูอ้ านวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก ผู ้
บัญชาการทหารเรื อ ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ราชอาณาจักร ประธานสภาหอการค้าไทย และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง ผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้าง ซึ่ ง
อธิ บดีเสนอชื่ อให้รัฐมนตรี แต่งตั้งจานวนไม่เกินสองคน และผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูม้ ี
ความรู ้หรื อประสบการณ์ดา้ นแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย และด้านสิ ทธิมนุษยชน ด้าน
ละหนึ่งคน เป็ นกรรมการ ให้อธิบดีเป็ นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ านวยการสานักบริ หาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา 18 กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(3) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
กรรมการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งซึ่ งรับผิดชอบในการบริ หารพรรคการเมือง ที่ปรึ กษาพรรคการเมือง
หรื อเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
(6) ไม่เคยเป็ นผูต้ อ้ งคาพิพากษาหรื อคาสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวย ผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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มาตรา 19 กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดารง
ตาแหน่ง คราวละสามปี ในระหว่างที่กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้
จากตาแหน่ง ไม่วา่ ด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ กรรมการผูแ้ ทน
องค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ แต่งตั้งอีกได้แต่จะ
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้
มาตรา 20 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้าง และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรี ให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อหย่อน
ความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 18
มาตรา 21 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและกากับการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว โดย
มีการกาหนด มาตรการและแนวทางการดาเนินการแก้ไขปั ญหาการทางานของคนต่างด้าว รวมทั้ง
กาหนดแนวทาง และเป้ าหมายในการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
(2) พิจารณาและเสนอให้มีการทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริ หาร
จัดการ และการแก้ไขปั ญหาการทางานของคนต่างด้าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
(3) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบ
(4) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรื อตามที่ คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
นโยบายที่ได้จดั ทาตาม (1) ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เมื่อ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดาเนิ นการและกากับการให้
เป็ นไป ตามนโยบายดังกล่าว
มาตรา 22 คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
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หมวด 3 การนาคนต่ างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ
ส่ วนที่ 1 บททัว่ ไป
มาตรา 23 บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บงั คับแก่
(1) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
(2) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
มาตรา 24 การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศโดยผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคน
ต่างด้าวมาทางานหรื อนายจ้างให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 25 ห้ามผูใ้ ดโฆษณาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่
เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
ส่ วนที่ 2 การประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
มาตรา 26 ห้ามผูใ้ ดประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ เว้น
แต่จะได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดี การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานให้
เป็ นไปตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 27 ผูข้ ออนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็ นบริ ษทั
จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งล้านบาท
(2) มีทุนเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนทุนทั้งหมด
และจะต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด เว้นแต่
ในกรณี ที่มีสนธิ สัญญาที่ประเทศไทยเป็ นภาคีหรื อมีความผูกพันตามพันธกรณี ระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาล ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิ สัญญาหรื อความผูกพันตาม
พันธกรณี น้ นั
(3) มีสานักงานอยูใ่ นที่ต้ งั ที่เป็ นสัดส่ วน เปิ ดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน และไม่เป็ น
สถานที่ตอ้ งห้าม ตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
(4) ไม่เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต นาคนต่างด้าวมาทางาน หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ตาม
พระราชกาหนดนี้
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(5) ไม่เป็ นผูร้ ับอนุญาต ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรื อไม่เคยถูกเพิก
ถอน ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
(6) ไม่เป็ นผูร้ ับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหา
งาน หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
(7) มีผจู ้ ดั การซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
(ค) ไม่เป็ นกรรมการ หุ น้ ส่ วน หรื อผูจ้ ดั การของนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูร้ ับอนุญาตให้
นาคนต่างด้าวมาทางาน หรื อในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน
ตามพระราชกาหนดนี้
(ง) ไม่เป็ นกรรมการ หุ น้ ส่ วน หรื อผูจ้ ดั การของนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูร้ ับอนุ ญาต หรื อ
ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครอง
คนหางาน
(จ) ไม่เป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน หรื อผูจ้ ดั การของนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูร้ ับใบอนุญาต
จัดหางาน หรื อในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตจัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล
(ฉ) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(ช) ไม่เป็ นผูม้ ีหรื อเคยมีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(ซ) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอา
การกระทาโดยทุจริ ตเป็ นองค์ประกอบ หรื อในความผิดตามพระราชกาหนดนี้ กฎหมายว่าด้วยการ
จัดหางาน และคุม้ ครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล หรื อกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์
มาตรา 28 ผูข้ ออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่า ห้าล้านบาทไว้กบั อธิ บดี เพื่อประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้าง ในประเทศตามพระราชกาหนดนี้ ก่อนที่อธิ บดีจะอนุญาตแก่ผขู ้ ออนุ ญาต ในกรณี ที่
หลักประกันที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานวางไว้ตามวรรคหนึ่งลดลง เพราะได้จ่ายไป
ตามพระราชกาหนดนี้ ให้อธิ บดีสั่งเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน วาง
หลักประกันเพิ่มจนครบจานวนเงินที่กาหนดภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่ง การวาง
หลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง หลักประกัน การหัก
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เงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่นายจ้างหรื อคนต่างด้าวในกรณี ที่เกิดความเสี ยหาย จากการนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ การเรี ยกหลักประกันเพิ่ม การวางหลักประกันเพิ่ม และการ
ขอรับหลักประกันคืน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 ห้ามผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานประกอบธุ รกิจตามที่อธิ บดี
ประกาศกาหนด เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา 26 แล้ว
มาตรา 30 ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานตามมาตรา 26 ให้มีอายุสองปี นับแต่วนั ที่
ออกใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานซึ่ งประสงค์จะขอต่อ
อายุใบอนุญาตนาคนต่างด้าว มาทางานให้ยนื่ คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
และเมื่อได้ยนื่ คาขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจาก
อธิบดี การขอต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางานและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาต นา
คนต่างด้าวมาทางานในกรณี ที่ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด ใน
สาระสาคัญ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดดังกล่าว การขอ
ใบแทนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานและการออกใบแทนใบอนุญาตนาคนต่างด้าว มาทางาน
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 32 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องแสดงใบอนุญาตนาคนต่างด้าว มา
ทางานไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สานักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางาน
มาตรา 33 ห้ามผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานย้ายสานักงานหรื อตั้งสานักงาน
ชัว่ คราวที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศ กาหนด
มาตรา 34 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องได้รับอนุญาตจากอธิ บดี เมื่อ
ประสงค์จะเปลี่ยนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล การขออนุญาตและการอนุญาต ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 35 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องจดทะเบียนลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่
เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดี ประกาศกาหนด
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ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องใช้ลูกจ้างซึ่ งได้จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
เท่านั้น ทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องแสดงทะเบียนลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ณ สานักงาน เพื่อให้นายจ้างหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบความเป็ นลูกจ้างดังกล่าวได้ การกระทาที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศของลูกจ้างซึ่งผูร้ ับอนุญาต ให้นาคนต่างด้าวมาทางานได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่า
เป็ นการกระทาของผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางานด้วย
มาตรา 36 ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 27 (7) และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ของผูร้ ับอนุญาต ให้นาคนต่างด้าวมาทางานรายอื่นตามพระราชกาหนดนี้
(2) เป็ นตัวแทนจัดหางานหรื อลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางานหรื อกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล ในขณะเดียวกัน
มาตรา 37 การประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศเป็ นอัน
สิ้ นสุ ดลง ในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานสิ้ นอายุ
(2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน
(3) ไม่ได้รับอนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน
(4) ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการนา
คนต่างด้าว มาทางานกับนายจ้างในประเทศ
(5) เมื่อมีการเลิกบริ ษทั ที่เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
เมื่อมีกรณี ตามวรรคหนึ่ ง และผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานมีความผูกพันตาม
สัญญา กับนายจ้างอยู่ ให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานที่ยงั คงมีภาระหน้าที่ตามพระราช
กาหนดนี้ แจ้งต่อนายจ้างโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ตาม (4) และ (5) ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานแจ้งต่ออธิ บดี และส่ ง
ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานคืนแก่อธิ บดีโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา 38 หลักประกันที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานวางไว้ตามมาตรา 28 ไม่
อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานยังมิได้เลิก
ประกอบธุ รกิจ การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ หรื อผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่าง
ด้าวมาทางาน เลิกประกอบธุ รกิจดังกล่าวแล้ว แต่ยงั มีความรับผิดที่ตอ้ งชดใช้ตามพระราชกาหนดนี้
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ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานเลิกประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมา
ทางาน กับนายจ้างในประเทศ และไม่มีความรับผิดที่ตอ้ งชดใช้ตามพระราชกาหนดนี้ ให้ผรู ้ ับ
อนุญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางานยืน่ คาขอรับหลักประกันคืนต่ออธิ บดี เมื่ออธิ บดีตรวจสอบแล้ว
พบว่าผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางานไม่มีความรับผิดที่ตอ้ งชดใช้ตามพระราชกาหนดนี้ ให้
แจ้งแก่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางานเป็ นหนังสื อเพื่อมารับหลักประกันคืน
ให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานรับหลักประกันคืนภายในห้าปี นับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อแจ้ง จากอธิ บดี ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่รับหลักประกัน
คืนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็ นของแผ่นดิน
มาตรา 39 ผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล หรื อลูกจ้างซึ่งจดทะเบียน ตาม
มาตรา 35 ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้อง เมื่อออกไปปฏิบตั ิงานนอกสานักงาน
บัตรประจาตัวผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดี ประกาศ
กาหนด และให้มีอายุสองปี นับแต่วนั ที่ออกบัตร
ผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างตามวรรคหนึ่งต้องยืน่ คาขอรับใบแทนบัตรประจาตัว ในกรณี ที่บตั ร
ประจาตัว สู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบถึงการสู ญ
หาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดดังกล่าว
การขอมีบตั ร การออกบัตรประจาตัว และการออกใบแทนบัตรประจาตัว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 40 ผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล หรื อลูกจ้างซึ่งจดทะเบียน ตาม
มาตรา 35 ซึ่ งพ้นจากความเป็ นผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างต้องส่ งคืนบัตรประจาตัวแก่อธิ บดีหรื อผูร้ ับ
อนุญาต ให้นาคนต่างด้าวมาทางาน แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พน้ จากความเป็ นผูจ้ ดั การ
หรื อลูกจ้างดังกล่าว
ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานซึ่ งได้รับบัตรประจาตัวคืนตามวรรคหนึ่งต้องส่ ง
บัตรประจาตัวนั้นแก่อธิ บดีภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับจากผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 41 ในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ผูร้ ับอนุญาตให้นาคน
ต่างด้าว มาทางานต้องทาสัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 42 ในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ห้ามผูร้ ับอนุ ญาตให้นา
คนต่างด้าวมาทางานเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้าง เว้นแต่ค่าบริ การและค่าใช้จ่าย
ตามรายการและอัตราที่อธิ บดีประกาศกาหนด
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ในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ห้ามผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว
มาทางานเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดจากคนต่างด้าว
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานได้รับค่าบริ การหรื อ
ค่าใช้จ่าย จากนายจ้าง ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องออกใบรับค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่าย
ให้แก่นายจ้าง ตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 43 ในแต่ละเดือน ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องส่ งรายงานเกี่ยวกับ
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศต่ออธิ บดี ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป ตาม
แบบ รายงานที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 44 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานต้องใช้ชื่อ คาแสดงชื่อ หรื อคาอื่นใด
ในการประกอบธุ รกิจว่า “บริ ษทั นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ” และจะใช้ถอ้ ยคาหรื ออักษร
ต่างประเทศอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้
มาตรา 45 ห้ามผูใ้ ดนอกจากผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน ใช้ชื่อ คาแสดงชื่อ
หรื อคาอื่นใดในทางธุ รกิจว่า “บริ ษทั นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ” หรื อใช้คาหรื ออักษร
ต่างประเทศ ที่มีความหมายในทานองเดียวกัน
ส่ วนที่ 3 นายจ้ างนาคนต่ างด้ าวมาทางานกับตนในประเทศ
มาตรา 46 ในกรณี ที่นายจ้างเป็ นผูน้ าคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศต้องได้รับ
อนุญาต จากอธิ บดี และนายจ้างต้องวางหลักประกันไว้กบั อธิ บดีเพื่อประกันความเสี ยหายที่อาจเกิด
จากการที่ นายจ้างได้นาคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศ ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวไม่อยูใ่ น
ความรับผิด แห่งการบังคับคดี ตราบเท่าที่นายจ้างยังมีความรับผิดที่ตอ้ งชดใช้ตามพระราชกาหนดนี้
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่กาหนดในกฎกระทรวง
การวางหลักประกัน อัตราของหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน การหักหลักประกันในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายจากการที่นายจ้างได้นาคนต่างด้าวมา
ทางาน กับตนในประเทศ การเรี ยกหลักประกันเพิ่ม การวางหลักประกันเพิ่ม และการขอรับ
หลักประกันคืน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 47 ในกรณี หลักประกันที่นายจ้างวางไว้ตามมาตรา 46 ลดลงเพราะได้จ่ายไป ตาม
พระราชกาหนดนี้ และนายจ้างยังมีภาระต้องรับผิดชอบตามพระราชกาหนดนี้ ให้อธิ บดีสั่งเป็ น
หนังสื อ ให้นายจ้างวางหลักประกันเพิ่มจนครบจานวนเงินที่กาหนดภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับคาสั่ง
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นายจ้างผูใ้ ดไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งต้องชาระเงินเพิ่ม
อีกร้อยละสอง ต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วน
มาตรา 48 ในกรณี ที่นายจ้างขอรับหลักประกันคืน นายจ้างต้องไม่มีความรับผิดที่ตอ้ ง
ชดใช้ ตามพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างได้ขอรับหลักประกันคืน ให้อธิ บดีตรวจสอบว่า
นายจ้างไม่มี ความรับผิดที่ตอ้ งชดใช้ตามพระราชกาหนดนี้ แล้วจึงแจ้งเป็ นหนังสื อให้นายจ้างมารับ
หลักประกันคืน ในกรณี ที่นายจ้างไม่รับหลักประกันคืนภายในห้าปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากอธิ บดี
ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็ นของแผ่นดิน
มาตรา 49 ห้ามนายจ้างเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์ใดๆ จากคนต่างด้าวในการนาคนต่าง
ด้าว มาทางานกับตนในประเทศ
ส่ วนที่ 4 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
มาตรา 50 ในกรณี ที่นายจ้างซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 46 เลิกจ้างคนต่างด้าวโดยมี
เหตุผลอันสมควร คนต่างด้าวลาออกจากงานอันมิใช่เนื่องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรื อฝ่ าฝื น
กฎหมาย หรื อคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างจนครบกาหนดตามสัญญาจ้างกับนายจ้างในประเทศ
นายจ้างต้องแจ้ง ต่ออธิ บดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดีประกาศกาหนด และต้องจัดส่ งคนต่าง
ด้าวนั้นกลับไปยัง ประเทศต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่คนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับนายจ้างหรื อ
วันที่ครบกาหนด ตามสัญญา แล้วแต่กรณี และเมื่อจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว
ให้นายจ้างแจ้ง ต่ออธิ บดีตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่คนต่างด้าวกลับ
ออกไป นอกราชอาณาจักร
การเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอันสมควรตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การเลิกจ้าง
คนต่างด้าว เพราะเหตุที่คนต่างด้าวกระทาประการหนึ่งประการใดที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยมิพกั
ต้องบอกกล่าว ล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 51 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิ บดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดี ประกาศกาหนด
(1) นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) นายจ้างไม่สามารถดาเนิ นกิจการต่อไปได้
(3) คนต่างด้าวลาออกจากงานอันเนื่องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง หากคนต่างด้าวประสงค์จะทางานกับนายจ้างรายอื่น นายจ้างราย
อื่น ซึ่ งประสงค์จะนาคนต่างด้าวดังกล่าวมาทางานกับตนนั้นต้องวางหลักประกันตามมาตรา 46
และได้รับอนุญาต จากอธิบดีให้นาคนต่างด้าวมาทางานกับตน ทั้งนี้ คนต่างด้าวนั้นต้องทางานกับ
นายจ้างรายอื่นภายใน สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่เลิกทางานกับนายจ้างรายเดิม
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ในกรณี ที่คนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับนายจ้างรายอื่นภายในเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรค
สอง ให้นายจ้างรายเดิมจัดส่ งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พน้
กาหนด ระยะเวลาดังกล่าว และให้นายจ้างแจ้งต่ออธิ บดีตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนดภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่ คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา 52 ในกรณี ที่นายจ้างไม่ดาเนินการจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง
ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 51 วรรคสาม ให้อธิ บดีดาเนิ นการจัดส่ งคนต่างด้าวนั้นกลับไป
ยัง ประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่นายจ้างได้วางไว้ตามมาตรา 46
มาตรา 53 ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานได้นาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศตามสัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ แต่นายจ้างไม่รับ
คนต่างด้าวนั้น เข้าทางาน หรื อคนต่างด้าวไม่ยนิ ยอมทางานกับนายจ้างนั้น หรื อคนต่างด้าวทางาน
กับนายจ้างในประเทศ ตามสัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศแล้ว แต่นายจ้าง
เลิกจ้างคนต่างด้าวนั้นโดยมี เหตุผลอันสมควรหรื อคนต่างด้าวได้ลาออกจากงานก่อนครบอายุ
สัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ นายจ้างในประเทศอันมิใช่เนื่ องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้าง
หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย ให้นายจ้างแจ้งผูร้ ับอนุญาต ให้นาคนต่างด้าวมาทางานภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
คนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้าง คนต่างด้าว หรื อคนต่างด้าวได้ลาออกจากงาน
แล้วแต่กรณี และให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางานมีหน้าที่ส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยัง
ประเทศต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง จากนายจ้าง ทั้งนี้ เมื่อจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไป
ยังประเทศต้นทางแล้ว ให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว มาทางานแจ้งต่ออธิ บดีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ คนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
ในกรณี ที่นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าทางานโดยมิใช่เหตุอนั เนื่ องจากคนต่างด้าว
นายจ้างเลิกจ้าง คนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ คน
ต่างด้าวลาออกจากงาน อันเนื่ องจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย และคนต่างด้าวนั้น
ประสงค์จะทางานกับนายจ้างรายอื่น ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานอาจจัดให้คนต่างด้าว
ทางานกับนายจ้างรายอื่นได้ภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่นายจ้างไม่รับเข้าทางานหรื อวันที่ลูกจ้าง
ไม่ได้ทางานกับนายจ้างด้วยเหตุดงั กล่าว ทั้งนี้ คนต่างด้าว สามารถทางานกับนายจ้างรายอื่นได้ไม่
เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ นายจ้างในประเทศ ห้ามผูร้ ับ
อนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดในการจัดให้ คนต่างด้าว
ทางานกับนายจ้างรายอื่นตามวรรคสองจากคนต่างด้าว ทั้งนี้ ให้นายจ้างรายอื่น เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามรายการและอัตราที่อธิ บดีประกาศกาหนด และเมื่อได้รับ
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ค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานออกใบรับค่าบริ การ หรื อ
ค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้างรายอื่นตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนด ในกรณี ที่คนต่างด้าวไม่ประสงค์จะ
ทางานกับนายจ้างรายอื่นตามวรรคสอง ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานมีหน้าที่จดั ส่ งคน
ต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยให้นาความในวรรคหนึ่ง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 54 ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่นาคนต่างด้าวมาทางาน
ตามสัญญาการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมา
ทางาน คืนค่าบริ การและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากนายจ้างไปแล้วทั้งหมดให้แก่นายจ้างภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ นายจ้างขอรับ ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืน
มาตรา 55 เมื่อคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างจนครบกาหนดตามสัญญาการนาคนต่างด้าว
มาทางานกับนายจ้างในประเทศ หรื อไม่ได้ทางานกับนายจ้างแล้ว นายจ้างต้องแจ้งผูร้ ับอนุญาตให้
นาคนต่างด้าวมาทางานภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดตามสัญญาหรื อวันที่คนต่างด้าวไม่ได้
ทางานกับ นายจ้างแล้ว แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานจัดส่ งคนต่างด้าว
กลับไปยัง ประเทศต้นทางที่ได้นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานเลิกประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมา
ทางาน กับนายจ้างในประเทศ เมื่อคนต่างด้าวได้ทางานกับนายจ้างจนครบกาหนดตามสัญญาแล้ว
ให้นายจ้างแจ้ง ต่ออธิ บดีเพื่อดาเนินการจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่าย
จากหลักประกัน ของผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานที่ได้วางไว้ตามมาตรา 28
มาตรา 56 คนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาทางานตามความในหมวดนี้ และต้องถูกส่ งตัวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรื อกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่ดาเนินการส่ งคน
ต่างด้าว กลับไปยังประเทศต้นทางเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทาง
กลับ จากนายจ้างหรื อผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานภายในเวลาที่กาหนดได้
ในกรณี ที่นายจ้างตามมาตรา 46 หรื อผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานตามมาตรา
26 มิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้อธิ บดีหกั เงินจานวนดังกล่าวจาก
หลักประกันที่วางไว้ เพื่อคืน ให้แก่หน่วยงานที่ดาเนินการส่ งคนต่างด้าวดังกล่าวกลับไปยังประเทศ
ต้นทาง
มาตรา 57 คนต่างด้าวซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากการที่นายจ้างหรื อผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคน
ต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 53 หรื อมาตรา 55 แล้วแต่กรณี อาจยืน่
คาร้องต่ออธิ บดีเพื่อดาเนินการหักหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 28 หรื อมาตรา 46 เพื่อชดใช้
ค่าเสี ยหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติดงั กล่าวได้
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มาตรา 58 ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 53
มาตรา 54 หรื อมาตรา 55 ให้อธิบดีหกั หลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 28 เพื่อคืนค่าบริ การและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง หรื อคืนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการส่ งกลับหรื อค่าใช้จ่ายอื่นตามความจา
เป็ น ให้แก่คนต่างด้าวซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังกล่าว และเมื่อได้ ดาเนินการหักหลักประกันดังกล่าวแล้ว ให้อธิ บดีแจ้งให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคน
ต่างด้าวมาทางานทราบ โดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ดาเนิ นการจัดส่ งคนต่างด้าวกลับไป
ยังประเทศต้นทาง ตามมาตรา 53 หรื อมาตรา 55 ให้อธิบดีดาเนินการจัดส่ งคนต่างด้าวดังกล่าว
กลับไปยังประเทศต้นทาง โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับและ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจาเป็ น จากหลักประกันของผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานที่ได้วาง
ไว้ตามมาตรา 28
หมวด 4 การทางานของคนต่ างด้ าว
มาตรา 59 งานใดที่มิได้หา้ มไว้ในประกาศซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง คน
ต่างด้าว จะทาได้ตอ้ งได้รับอนุญาตให้ทางานจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทางานอันจาเป็ นและเร่ งด่วน
ตามที่อธิ บดีประกาศกาหนดซึ่งมี ระยะเวลาทางานให้เสร็ จสิ้ นภายในสิ บห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะ
ทางานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสื อแจ้งให้ นายทะเบียนทราบ
การขออนุญาตทางาน การอนุญาตให้ทางาน และการแจ้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
แบบใบอนุญาตทางานให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 60 คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตทางานตามมาตรา 59 ต้องมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร
หรื อได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดย
มิใช่ได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ดินทางผ่านและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
กาหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา 61 ผูใ้ ดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งยูน่ อกราชอาณาจักรเข้ามาทางานในกิจการ
ของตน ในราชอาณาจักรให้ยนื่ คาขออนุญาตทางานต่อนายทะเบียนและชาระค่าธรรมเนี ยมแทนคน
ต่างด้าว การขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวและการออกใบอนุญาตทางานตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 62 เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิ โตรเลียม หรื อกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่
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รับผิดชอบ ตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็ นไปตามที่
อธิบดีประกาศ กาหนด
ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทางานให้แก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับ
แต่วนั ที่ ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
แบบใบอนุ ญาตทางานให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
ในระหว่างที่ดาเนินการตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งทางานไปพลางก่อน
ได้ โดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา 68
มาตรา 63 คนต่างด้าวซึ่ งไม่อาจขออนุญาตตามมาตรา 59 เพราะเหตุดงั ต่อไปนี้ อาจขอ
อนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคานึงถึงความมัน่ คงของชาติและผลกระทบ ต่อ
สังคม
(1) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบ
อาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรื ออยูใ่ นระหว่างรอการเนรเทศ
(2) เข้ามาหรื ออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง แต่ได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่ งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง
(3) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรื อตามกฎหมายอื่น
(4) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515
(5) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ การขอ
อนุญาตทางานและการออกใบอนุญาตทางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง แบบใบอนุญาตทางานให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 64 คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้า
ได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบตั รผ่านแดนหรื อเอกสารราชการที่ประเทศต้นทางออกให้คนต่าง
ด้าว ที่สามารถใช้ในการเข้ามาในราชอาณาจักร อาจได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ทางานใน
ราชอาณาจักร เป็ นการชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาหรื อตามฤดูกาลและในท้องที่ที่กาหนดได้
ความในวรรคหนึ่งจะใช้บงั คับกับท้องที่ใด สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื่อทางาน
ประเภท หรื อลักษณะใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดย
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
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การขออนุญาตทางานและการออกใบอนุญาตทางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
แบบใบอนุญาตทางานให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา 65 ใบอนุญาตทางานที่ออกให้ตามพระราชกาหนดนี้ให้มีอายุไม่เกินสองปี นับแต่
วันที่ออก เว้นแต่ใบอนุญาตทางานที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา 62 ให้มีอายุเท่าระยะเวลา ที่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานตามกฎหมายนั้น ๆ
อายุใบอนุ ญาตทางานตามวรรคหนึ่งไม่มีผลเป็ นการขยายระยะเวลาอยูใ่ นราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
มาตรา 66 ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้ทางานตามมาตรา 62 ได้รับการขยายระยะเวลา
ทางานตามกฎหมายนั้น ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสื อแจ้งการขยาย
ระยะเวลาทางานนั้นต่อนายทะเบียนโดยเร็ วตามแบบที่อธิ บดีประกาศกาหนด และให้นายทะเบียน
จดแจ้ง การขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาตทางาน
มาตรา 67 ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานซึ่ งประสงค์จะทางานต่อไปให้ยนื่ คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ทางานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุ ญาตทางานจะสิ้ นอายุ
เมื่อได้ยนื่ คาขอตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผขู ้ อต่ออายุใบอนุ ญาตทางานนั้นทางานไปพลาง
ก่อน จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตทางาน
การต่ออายุใบอนุ ญาตทางานให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสองปี โดยให้กระทาเพียงเท่าที่
จาเป็ น และสาหรับกรณี คนต่างด้าวตามมาตรา 63 (1) หรื อ (2) นั้น ระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้
ทางาน ติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ ปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรี จะกาหนดเป็ นอย่างอื่นเป็ นคราว ๆ
ไป
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตทางานและการต่ออายุใบอนุ ญาตทางานให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานต้องมีใบอนุญาตทางานอยูก่ บั ตัวหรื ออยู่ ณ สถานที่
ทางาน ในระหว่างเวลาทางาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อนายทะเบียนได้เสมอ
มาตรา 69 ถ้าใบอนุญาตทางานสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้ผรู ้ ับ
อนุญาต ให้ทางานยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตทางานต่อนายทะเบียนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่
ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานและการออก
ใบแทนใบอนุญาตทางาน ให้เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกาหนด
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มาตรา 70 ห้ามผูร้ ับอนุญาตให้ทางานทางานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่
หรื อเงื่อนไขในการทางาน ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามมาตรา
71
มาตรา 71 ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานผูใ้ ดประสงค์จะเปลี่ยนหรื อเพิม่ รายการ ดังต่อไปนี้ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (1) ประเภทงาน (2) นายจ้าง (3) ท้องที่ (4) เงื่อนไขในการทางาน
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 72 ห้ามผูใ้ ดรับคนต่างด้าวซึ่ งไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้าทางาน
มาตรา 73 ห้ามผูใ้ ดให้คนต่างด้าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน
มาตรา 74 ให้นายจ้างแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้
ทางาน ออกจากงานไม่วา่ ด้วยเหตุใด การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
หมวด 5 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว
มาตรา 75 ให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรี ยกว่า “กองทุนเพื่อการบริ หาร
จัดการ การทางานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
การทางาน ของคนต่างด้าว
มาตรา 76 ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินหรื อทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 140
(2) เงินเพิ่มตามมาตรา 11 วรรคสาม
(3) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้
(4) เงินค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บได้ตามพระราชกาหนดนี้ ตามที่กระทรวงการคลัง
อนุญาต ให้นาไปใช้จ่ายได้โดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
(5) ดอกผลของเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุน
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จดั สรรให้ตามความจาเป็ น
(7) เงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่วา่ กรณี ใด เงินและทรัพย์สินตามวรรค
หนึ่งให้นาส่ งเข้ากองทุนโดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 77 เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาทางานตามพระราชกาหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิ ทธิตาม
กฎหมาย ด้านแรงงาน
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(2) ส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(3) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรื อ
แผนงาน ในการดาเนินการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการทางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การ
สาธารณสุ ข และ การให้ความคุม้ ครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว
(4) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดาเนินการ ดังกล่าว
(5) บริ หารกองทุน
(6) บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดนี้
การดาเนินการตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา 78 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็ นประธานกรรมการ
อธิบดี กรมการจัดหางาน เป็ นรองประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ ทน
กรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ และผูแ้ ทนสานักงานอัยการสู งสุ ด เป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ง และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคนซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูซ้ ่ ึ งมีความเชี่ยวชาญด้าน
แรงงาน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริ หาร หรื อด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน เป็ น
กรรมการ
ให้ผอู ้ านวยการสานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งข้าราชการกรมการจัดหางานจานวนไม่เกินสองคน เป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา 79 กรรมการกองทุนผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี กรรมการ
กองทุนผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกิน สองวาระ
ติดต่อกัน
มาตรา 80 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนผูท้ รงคุณวุฒิ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
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(4) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) รัฐมนตรี ให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที่หรื อทุจริ ต มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
หรื อหย่อนความสามารถ
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา 81 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบาย กากับดูแลการบริ หารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้
เป็ นไป ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ ของกองทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงานประจาปี
(4) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(6) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุน เพื่อใช้ในการ
บริ หาร จัดการเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าวและการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดาเนินการ
ดังกล่าว
มาตรา 82 คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณา
หรื อปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้
มาตรา 83 ให้กรมการจัดหางานจัดทาบัญชีของกองทุนให้เป็ นไปตามระบบการบัญชี
อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และให้ส่งผูส้ อบบัญชีภายในหกสิ บวันนับแต่วนั
สิ้ นปี บัญชี
มาตรา 84 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรื อผูส้ อบบัญชีอิสระที่สานักงานการตรวจ
เงิน แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุน
มาตรา 85 ให้ผสู ้ อบบัญชี รายงานผลการสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอ ต่อ
คณะรัฐมนตรี ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี และให้กรมการจัดหางานเผยแพร่ งบ
การเงิน ที่ผสู ้ อบบัญชี รับรองแล้วภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี รับทราบ
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หมวด 6 มาตรการทางปกครอง
ส่ วนที่ 1 การพักใช้ ใบอนุญาตนาคนต่ างด้ าวมาทางาน
การเพิกถอนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน และการเพิกถอนใบอนุ ญาตทางาน
มาตรา 86 ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 27 หรื อไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามพระราชกาหนดนี้ หรื อกฎกระทรวง
หรื อประกาศที่ออกตามพระราชกาหนดนี้ ให้อธิ บดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานไม่
เกิน หนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน และสั่งให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานนั้นปฏิบตั ิให้ถูกต้องหรื อ
จัดการแก้ไข ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา 87 ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานกระทาความผิด ตามพระราช
กาหนดนี้และอยูร่ ะหว่างการดาเนินคดี ให้อธิ บดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าว มาทางานจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด
มาตรา 88 ให้อธิ บดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิหรื อจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
คาสั่ง ของอธิบดีตามมาตรา 86
(2) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางานมาแล้ว ยังไม่เกินหนึ่งปี หรื อเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานมาแล้วสอง
ครั้ง และมีเหตุที่จะต้อง ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานอีก
(3) ผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ของประเทศต้นทาง มีส่วนรู ้เห็นหรื อเป็ นผูส้ นับสนุนการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ดังกล่าวในการนา คนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ และอธิ บดีได้มีหนังสื อแจ้งเตือนให้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ตามกฎหมายของประเทศต้นทาง หรื อห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าวข้างต้น
แล้ว แต่ผรู ้ ับอนุญาต ให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อแจ้งเตือนของอธิ บดีภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับ หนังสื อแจ้งเตือนนั้น
(4) ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานฝ่ าฝื น มาตรา 89 วรรคสอง
(5) อธิ บดีเห็นว่าการที่ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่
ถูกต้อง ตามพระราชกาหนดนี้หรื อกฎกระทรวงหรื อประกาศที่ออกตามพระราชกาหนดนี้ เป็ นกรณี
ที่ร้ายแรง
(6) อธิ บดีเห็นว่าผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานไม่สามารถปฏิบตั ิตามพระ
ราชกาหนดนี้ หรื อกฎกระทรวงหรื อประกาศที่ออกตามพระราชกาหนดนี้ได้
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มาตรา 89 คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางานและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
นาคนต่างด้าวมาทางานให้ทาเป็ นหนังสื อและแจ้งให้ผรู ้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานทราบ
ในกรณี ที่ไม่พบตัวผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานหรื อผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมา
ทางานไม่ยอมรับ คาสัง่ ให้ปิดคาสัง่ ดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผยซึ่ งเห็นได้ง่าย ณ สานักงาน และให้ถือว่า
ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วนั ที่ปิดคาสั่ง
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน ห้ามมิให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้นาคน
ต่างด้าว มาทางานดาเนิ นการใด ๆ เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ เว้น
แต่ การดาเนิ นการที่ตอ้ งกระทาต่อเนื่องจากการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศก่อน
วันที่ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน
ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานซึ่ งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมา
ทางาน ต้องรับผิดชอบในการจัดส่ งคนต่างด้าวซึ่ งยังอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง จนกว่าจะพ้นจากความรับผิดตามพระราชกาหนดนี้ และให้รายงานให้อธิ บดีทราบ
เกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่ งยังอยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
มาตรา 90 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับอนุญาตให้ทางานฝ่ าฝื นพระราชกาหนดนี้หรื อไม่
ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขในการอนุญาต ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตทางาน
มาตรา 91 อธิ บดีอาจประกาศรายชื่อนายจ้างหรื อผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
ซึ่ งได้รับโทษเพราะฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดนี้
ส่ วนที่ 2 การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
มาตรา 92 ในกรณี ที่อธิ บดีไม่อนุญาตตามมาตรา 26 ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าว
มาทางานตามมาตรา 30 ไม่อนุญาตให้ยา้ ยสานักงานหรื อให้ต้ งั สานักงานชัว่ คราวตามมาตรา 33 ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลตามมาตรา 34 หรื อได้หกั หลักประกัน
หรื อเรี ยกหลักประกันเพิ่มตามพระราชกาหนดนี้ ผูข้ ออนุ ญาตหรื อผูร้ ับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้าวมา
ทางาน มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา 93 ในกรณี ที่อธิ บดีไม่อนุญาตตามมาตรา 46 หรื อได้หกั หลักประกันหรื อเรี ยก
หลักประกันเพิม่ ตามพระราชกาหนดนี้ นายจ้างมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้ภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
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มาตรา 94 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานซึ่ งถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตนาคนต่าง
ด้าว มาทางานหรื อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางานมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้
ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา 94 ในกรณี ที่นายทะเบียนไม่อนุญาตตามมาตรา 59 มาตรา 61 มาตรา 63
มาตรา 64 หรื อมาตรา 71 หรื อไม่ต่ออายุใบอนุ ญาตทางานตามมาตรา 67 หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 90 คนต่างด้าวซึ่ งขออนุญาตทางาน ผูซ้ ่ ึ งขออนุญาตแทนคนต่างด้าว
หรื อผูร้ ับอนุญาต ให้ทางาน แล้วแต่กรณี มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ดังกล่าว
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา 96 เมื่อรัฐมนตรี ได้รับคาอุทธรณ์ตามมาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 หรื อ มาตรา
95 ให้พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผูอ้ ุทธรณ์โดยไม่ชกั ช้า แต่ตอ้ งไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็ นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสื อแจ้ง
แก่ ผูอ้ ุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
กรณี ที่พน้ ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ารัฐมนตรี พิจารณาคาอุทธรณ์
แล้ว ยืนยันตามคาสั่งเดิม
มาตรา 97 การอุทธรณ์ตามมาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 หรื อมาตรา 95 ไม่เป็ นเหตุให้
ทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่กรณี การอุทธรณ์คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุ ญาตทางาน ตามมาตรา 67
หมวด 7 พนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา 98 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสื อเรี ยกหรื อสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ ง รวมทั้งให้ส่ง
เอกสารหรื อ หลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศในระหว่าง
เวลาทาการ เพื่อตรวจสอบให้การเป็ นไปตามพระราชกาหนดนี้
(3) เข้าไปในสถานประกอบการซึ่ งรับคนต่างด้าวจากผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมา
ทางาน ในระหว่างเวลาทาการเพื่อตรวจสอบให้การเป็ นไปตามพระราชกาหนดนี้
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(4) ค้นในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศหรื อมี
คนต่างด้าว ทางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อค้นเพื่อหาและช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่ งตกเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจาก การกระทาที่ฝ่าฝื นพระราชกาหนดนี้
(5) ยึดหรื ออายัด เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การนาคนต่างด้าวมา
ทางาน ในประเทศ ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้
การค้นตาม (4) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น
มาได้ คนต่างด้าวนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรื อซ่อนเร้น หรื อพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอาจ
ถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น ทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรื อถูกทาลายไปเสี ยก่อน ให้ดาเนิ นการค้นได้
โดยไม่ตอ้ งมีหมายค้น แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก ตาม
สมควร
มาตรา 99 นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวตามแบบที่รัฐมนตรี
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง
มาตรา 100 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผูก้ ระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้ ให้
นายทะเบียน หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ
ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผูใ้ ดทางานโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาตทางาน
หรื อทางาน แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางานอันเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชกาหนดนี้ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ คนต่างด้าวไปรายงานตัวยังสถานีตารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่
คนต่างด้าวผูน้ ้ นั ไม่ปฏิบตั ิ ตามคาสั่งหรื อจะหลบหนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับคนต่างด้าว
นั้นโดยไม่ตอ้ งมีหมายจับและให้นาตัว ผูถ้ ูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนโดยทันที
หมวด 8 บทกาหนดโทษ
มาตรา 101 คนต่างด้าวซึ่ งมิใช่ผเู ้ สี ยหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ผใู ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 8 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรื อปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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ในกรณี ที่คนต่างด้าวซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ยินยอมเดินทางกลับ
ออกไป นอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวนกาหนด แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าสามสิ บวัน
พนักงานสอบสวน จะเปรี ยบเทียบปรับก็ได้ และเมื่อได้ดาเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 102 ผูใ้ ดรับคนต่างด้าวเข้าทางานโดยฝ่ าฝื นมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ สี่
แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จา้ งหนึ่งคน
มาตรา 103 ผูใ้ ดนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศโดยไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 24 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 104 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 25 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 105 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี
หรื อปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 106 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 29 ต้องระวางโทษ
จาคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 107 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 31 วรรค
หนึ่ง มาตรา 32 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง มาตรา 35 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง
มาตรา 37 วรรคสองหรื อวรรคสาม มาตรา 40 วรรคสอง มาตรา 41 มาตรา 42 วรรคสาม มาตรา 43
หรื อมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 108 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 35 วรรค
สาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 109 ผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรื อลูกจ้างซึ่งจดทะเบียน ตาม
มาตรา 35 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม หรื อมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 110 ผูใ้ ดมิได้เป็ นลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้าง ในประเทศที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 35 แต่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับ นายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกแสนบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 111 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 42 วรรคหนึ่งหรื อ
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับห้าเท่าของเงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่นที่เรี ยก
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หรื อรับไว้จากนายจ้าง หรื อคนต่างด้าวหรื อค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเกินกว่าอัตราที่อธิ บดี
ประกาศกาหนด
มาตรา 112 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา 113 นายจ้างผูใ้ ดนาคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาทต่อการ
นาคนต่างด้าวมาทางานหนึ่งคน หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 114 นายจ้างผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 49 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อการเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินใด ๆ จากคนต่างด้าวหนึ่งคน หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา 115 นายจ้างผูใ้ ดไม่แจ้งต่ออธิ บดีเมื่อคนต่างด้าวไม่ได้ทางานกับตนแล้ว ตาม
มาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่าง
ด้าวหนึ่งคน
นายจ้างผูใ้ ดไม่แจ้งต่ออธิ บดีภายหลังจากที่ได้จดั ส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง
แล้ว ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 51 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท
ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
มาตรา 116 นายจ้างผูใ้ ดไม่จดั ส่ งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง ตามมาตรา 50
วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 51 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่ง
คน
มาตรา 117 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่แจ้งต่ออธิ บดีภายหลังจากที่ได้
ส่ ง คนต่างด้าวซึ่ งไม่ได้ทางานกับนายจ้างกลับไปยังประเทศต้นทางแล้วตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
มาตรา 118 ผูร้ ับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานผูใ้ ดไม่จดั ส่ งคนต่างด้าวซึ่ งไม่ได้
ทางาน กับนายจ้างกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
มาตรา 119 คนต่างด้าวผูใ้ ดทางานโดยไม่ได้มีหนังสื อแจ้งให้นายทะเบียนทราบตาม
มาตรา 59 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 120 ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษปรับ ไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท
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มาตรา 121 ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานผูใ้ ดทางานอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 70 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 122 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 72 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาท
ต่อคนต่างด้าวที่จา้ งหนึ่งคน
มาตรา 123 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 73 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่ แสนบาทต่อคนต่างด้าว
หนึ่งคน
มาตรา 124 นายจ้างผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท
มาตรา 125 ผูใ้ ดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริ งหรื อไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานตามมาตรา 98 (1)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 126 ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 98 (2) (3) (4) หรื อ (5) ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 127 ผูใ้ ดไม่อานวยความสะดวกตามมาตรา 98 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ ไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 128 ผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ ื่นว่าสามารถนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
หรื อสามารถหาลูกจ้างซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวให้กบั นายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่ง
เงิน หรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูถ้ ูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บปี
หรื อปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาโดยร่ วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรื อโดย
สมาชิก ขององค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้อง
ระวางโทษ หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ ึงหนึ่ง
มาตรา 129 ผูใ้ ดสนับสนุนการกระทาความผิดตามมาตรา 128 ไม่วา่ การกระทาของ
ตัวการ จะได้กระทานอกราชอาณาจักรหรื อไม่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี หรื อ
ปรับตั้งแต่สองแสนบาท ถึงหกแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 130 การเรี ยกร้องทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปเนื่องจากการกระทาความผิด
ตามมาตรา 128 หรื อมาตรา 129 แทนผูเ้ สี ยหาย พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญา หรื อ
จะยืน่ คาร้องในภายหลังขณะที่คดีอาญานั้นยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้ ทั้งนี้
ไม่ตดั สิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายที่จะยืน่ คาร้องเพื่อเรี ยกร้องทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปเพิ่มเติมได้ตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ก่อนที่ศาลจะมีคาวินิจฉัยชี้ขาดคดี
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ในกรณี ที่ไม่มีคาขอให้ใช้ทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปตามวรรคหนึ่ง หากศาลมีคา
พิพากษา ลงโทษจาเลย ศาลจะสั่งในคาพิพากษาคดีอาญาให้จาเลยใช้ทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไป
แก่ผเู ้ สี ยหาย ตามที่เห็นสมควรก็ได้ คาสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายในอันที่จะฟ้อง
จาเลยเป็ นคดีแพ่ง เพือ่ เรี ยกเอาทรัพย์สินหรื อราคาที่สูญเสี ยไปในส่ วนที่ยงั ขาดอยู่
มาตรา 131 ผูใ้ ดยึดใบอนุ ญาตทางานหรื อเอกสารสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวไว้ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 132 ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด หรื อไม่สั่งการ หรื อไม่กระทาการอัน
เป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทา ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษ ตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา 133 บรรดาความผิดตามพระราชกาหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิ บดีหรื อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจเปรี ยบเทียบดังต่อไปนี้
(1) อธิบดีสาหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
(2) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสาหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น
ในกรณี ที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามพระ
ราชกาหนดนี้ ที่มีโทษอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะทาการเปรี ยบเทียบได้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรี ยบเทียบ
ให้พนักงานสอบสวน ส่ งเรื่ องให้อธิ บดีหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่บุคคลนั้นยินยอม ให้เปรี ยบเทียบ เมื่อผูก้ ระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรี ยบเทียบ
ภายในเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกิน สามสิ บวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 134 ในระหว่างที่ยงั มิได้มีประกาศที่ออกตามมาตรา 7 ให้นายทะเบียนอนุญาต ให้
คนต่างด้าวทางานใด ๆ ได้ เว้นแต่งานที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
มาตรา 135 คนต่างด้าวผูใ้ ดได้รับใบอนุญาตทางานหรื อได้รับการผ่อนผันให้ทางาน ตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ
ให้ถือว่าได้รับใบอนุ ญาตทางานหรื อได้รับการผ่อนผันให้ทางานตามพระราชกาหนดนี้
ใบอนุญาตทางานที่ออกให้ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พุทธศักราช 2515 ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นอายุใบอนุ ญาตทางานนั้น

111
มาตรา 136 นายจ้างผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานกับตนในประเทศ ตาม
พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ให้ดาเนินการนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับตนเองในประเทศได้ต่อไป
มาตรา 137 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระ
ราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 อยูก่ ่อนวันที่ พระราช
กาหนดนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานตามพระราชกาหนดนี้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศตามวรรคหนึ่ง
ประสงค์ จะนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศภายหลังจากวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้
บังคับต้องปฏิบตั ิ ตามพระราชกาหนดนี้ก่อนนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
มาตรา 138 บรรดาคาขอที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่
พระราชกาหนดนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นคาขอที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชกาหนดนี้ และให้อธิ บดีเรี ยก
เอกสารหรื อหลักฐาน ประกอบคาขอที่กาหนดไว้ตามพระราชกาหนดนี้ให้ครบถ้วน
มาตรา 139 บรรดาคาอุทธรณ์ที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ก่อน
วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นคาอุทธรณ์ที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา 140 ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิ ทธิ ความรับผิด ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของ
กองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 ไปเป็ นของกองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราช
กาหนดนี้
มาตรา 141 ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา 17 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม
พระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ
มาตรา 142 ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าวประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา 78 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนด
นี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่
เกิน หนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ
มาตรา 143 ลูกจ้างซึ่ งถูกหักเงินค่าจ้างและนาส่ งเข้ากองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าว กลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่ พระ

112
ราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ และเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้มี
สิ ทธิ ได้รับเงินที่ถูกหักไว้คืนภายในสองปี นับจากวันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม่
ขอรับเงินคืน ภายในเวลาที่กาหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็ นของกองทุน
มาตรา 144 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่
เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับและเป็ นความผิดที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ ให้
คณะกรรมการ เปรี ยบเทียบซึ่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานแต่งตั้งตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติการทางาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการแต่งตั้งอยูก่ ่อนวันที่พระราช
กาหนดนี้ใช้บงั คับมีอานาจ เปรี ยบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้
บรรดาความผิดตามพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. 2559 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับและเป็ นความผิดที่สามารถเปรี ยบเทียบได้
ให้อธิบดี กรมการจัดหางานหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 61 แห่ งพระราช
กาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีอานาจเปรี ยบเทียบความผิด
ที่เกิดขึ้นนั้นได้
มาตรา 145 บรรดากฎหรื อคาสัง่ ใด ๆ ที่ได้ออกหรื อสัง่ โดยอาศัยอานาจตามความ
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ที่ใช้
บังคับอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อ
แย้งกับพระราชกาหนดนี้ จนกว่าจะมีกฎหรื อคาสั่งใด ๆ ที่ออกตามพระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่ าธรรมเนียม
(1) ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางาน
(2) การต่ออายุใบอนุ ญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางาน
(3) ใบแทนใบอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางาน
(4) การอนุญาตให้ยา้ ยสานักงานหรื อตั้งสานักงานชัว่ คราว
(5) การอนุญาตให้เปลี่ยนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล
(6) การจดทะเบียนลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าว
มาทางานกับนายจ้างในประเทศ
(7) บัตรประจาตัวผูจ้ ดั การหรื อลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนา
คนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ
(8) ใบอนุญาตทางาน
(9) การต่ออายุใบอนุ ญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาการทางาน
(10) ใบแทนใบอนุญาตทางาน
(11) การอนุ ญาตให้เปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานนายจ้างท้องที่
หรื อเงื่อนไขในการทางาน
(12) การจ้างคนต่างด้าว
(13) ค่ายืน่ คาขอ
(14) การรับรองสาเนาเอกสาร
(ก) ภาษาไทย
(ข) ภาษาต่างประเทศ
(15) การออกหนังสื อรับรอง
(ก) ภาษาไทย
(ข) ภาษาต่างประเทศ
(16) การแปลภาษาต่างประเทศ
(17) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ฉบับละ 20,000 บาท
ครั้งละ 20,000 บาท
ฉบับละ 10,000 บาท
ครั้งละ 5,000 บาท
ครั้งละ 5,000 บาท
คนละ 1,000 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท
ฉบับละ 20,000 บาท
ครั้งละ 20,000 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท
ครั้งละ 5,000 บาท
คนละ 20,000 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท
หน้าละ 50 บาท
หน้าละ 100 บาท
หน้าละ 500 บาท
หน้าละ 1,000 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท
ครั้งละ 1,000 บาท

ในการออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม จะกาหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน
โดยคานึงถึงสาขาอาชีพ หรื อสาขาอาชีพและท้องที่ทางานของคนต่างด้าวก็ได
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2559 มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวทั้ง
ระบบ ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหากไม่มีการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวอย่างเร่ งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมัน่ คง ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถทาการจัดระเบียบ การป้ องกัน การคุม้ ครอง การเยียวยา และการใช้
บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่ งเสริ มความร่ วมมือกับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการบริ หาร จัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวได้ท้ งั ระบบ อันจะเป็ นการสร้างความมัน่ คงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ ซึ่ งเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นรี บด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อ
ประโยชน์ ในอันที่จะรักษาความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องตราพระราช
กาหนดนี้
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ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นางสาวณัฏฐ์พิชา ศรี รัตนะ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
โรงพยาบาลชลบุรี
ปริ ญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
บ้านเลขที่ 77/180 หมู่ 3 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
พ.ศ. 2557 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬา) คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
พ.ศ. 2560 รัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

