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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

แนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
การจางแรงงานตางดาว* 

บทนํา 

ในระยะเวลาที่ผานมาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวสูงข้ึนกวา
ประเทศเพ่ือนบานสวนใหญ รวมท้ังประชากรและกําลังแรงงานมีอัตราการเพ่ิมลดลง ทําให
เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับลาง1ที่คนไทยไมทํา เชน งานที่สกปรก งานยาก 
และงานที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีการลักลอบนําแรงงานตางดาวจํานวนมากจากประเทศ
เพ่ือนบานเขามาทํางานเพ่ือทดแทนแรงงานไทย การหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาว
ไดกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศในหลายดาน  เชน  ดานความมั่นคง  ดานสังคม  ดาน
เศรษฐกิจ  หนวยงานรัฐบาลที่เก่ียวของจึงไดพยายามหาทางแกไข มีการใชยุทธศาสตร
ตางๆ ซึ่งระดมกําลังคนและทรัพยากรจากหนวยงานตางๆ  ทั้งฝายทหาร ตํารวจ และ
ขาราชการพลเรือน และกุศโลบายที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพยายามทําใหแรงงาน
ตางดาวผิดกฎหมายเขาสูระบบที่สามารถบริหารจัดการได นอกจากนั้นแลว ยังไดพยายาม
หามาตรการท่ีเหมาะสมที่จะชวยใหมีการจัดระบบแรงงานตางดาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงความตองการของนายจางและผูที่ไดรับผลกระทบอื่นๆ ในการจางแรงงาน
ตางดาว  

อยางไรก็ตาม การหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาวเปนปญหาใหญระดับโลก
และไมสามารถแกไขไดโดยงายเนื่องจากมีตัวแปรและหลักการท่ีตองพิจารณาหลายประการ 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ความมั่นคง และมนุษยธรรม ซึ่งสลับซับซอนและมีทั้งคุณ
และโทษ ส่ิงที่รัฐบาลของประเทศตางๆ ที่ประสบปญหาไดพยายามทําคือ การผอนหนัก
ใหเปนเบาและพยายามทําใหเกิดคุณมากกวาโทษ  

                                                        
*  สรุปจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองเดียวกันของ  ดร. สราวุธ ไพฑูรยพงษ  นักวิชาการ

อาวุโส  รศ. ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาแรงงาน  ดร. ธิดา อินทรโชติ 
อดีตผูเชี่ยวชาญ  คุณโชติกา สุขรุจิ  นักวิจัยอาวุโส และคุณมณฑินี จักรสิรินนท นักวิจัย  ฝาย
การวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   เสนอตอ 
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เม่ือเดือนกรกฎาคม 2550 

1  แรงงานระดับลาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดยใชแรงงานในกิจการ เชน ผูรับใชในบาน พนักงาน
ทําความสะอาด ลูกจางในการทําการเกษตร (พืชและสัตว) คนสวน ลูกจางประมง คนงาน
เหมืองแร กรรมกรแบกหาม กรรมกรกอสราง และคนงานทั่วไป 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 81 เดือนเมษายน 2553  
 แนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 
 

4 

การศึกษาวิจัยนีค้รอบคลุมในสามสวนหลัก ไดแก 
1. นโยบายและการดําเนินงานดานบริหารแรงงานตางดาวในประเทศไทย 

2. แนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว2  
3. ขอเสนอแนะ 

นโยบายและการดําเนินงานดานบริหารแรงงานตางดาว 
ในประเทศไทย 

“แรงงานตางดาว” ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง (กบร.) หมายรวมถึงคนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือ
ผิดกฎหมาย (หลบหนีเขาเมือง) และไดรับใบอนุญาตทํางาน ประกอบดวย 

1. คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตทํางานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 ขอ 10 (1) 
2. คนตางดาวซึ่งมีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตทํางาน 
3. คนตางดาวที่ไดรบัอนญุาตใหเขามาในราชอาณาจกัรเปนการช่ัวคราว ขอรับใบอนญุาต

ทํางาน 
4. คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอ่ืน ขอรับใบอนุญาตทํางาน 
5. คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคน

เขาเมืองและอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน 

6. คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง สัญชาติพมา ลาว กัมพูชา ซึ่งไดรับการผอนผันใหทํางานชั่วคราวในระหวาง
รอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี ป 2545 

ในการศึกษานี้จะจํากัดอยูที่แรงงานตางดาวสามสัญชาติ (พมา กัมพูชา และ ลาว) 
โดยหมายถึงแรงงานที่เปนคนตางดาวไรฝมือที่ลักลอบเขามาในประเทศไทยอยางผิด
กฎหมายเทานั้น และจํากัดการศึกษาอยูใน 11 กิจการ3ที่มีการจางแรงงานตางดาว 

                                                        
2  คาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว (Levy) หมายถึง คาธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจาก

ผูประกอบการหรือนายจางซ่ึงจางแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตใหทํางาน (work permit) ใน
ประเทศไทยอยางถูกตอง 

3  กิจการดังกลาว ไดแก ประมง  ตอเน่ืองประมง  เกษตร  ปศุสัตว  โรงสีขาว  โรงอิฐ โรงนํ้าแข็ง  
ขนถายสินคาทางนํ้า  กอสราง  เหมืองแร/เหมืองหิน  และผูรับใชในบาน 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 81 เดือนเมษายน 2553  
  แนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 5 

แรงงานตางดาวในประเทศไทย 

แรงงานตางดาวในไทยแบงออกไดเปนสองรูปแบบ คือ แรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย และแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ซึ่งกลุมที่สําคัญ
ไดแกแรงงานสามสัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชา  โดยแรงงานทั้งสองรูปแบบนี้มี
ลักษณะ ปจจัยนําเขาแรงงาน การดําเนินนโยบายของรัฐตอแรงงานและผลกระทบที่เกิดข้ึน
แตกตางกันออกไป 

แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกตองตามกฎหมายในสาขาอาชีพที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติการกําหนดงาน
ในอาชีพ และวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 (39) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
ต้ังแตป 2545 เปนตนมา โดยแรงงานตางดาวเพ่ิมจาก 85,588 คนในป 2545 เปน 150,407 

คนในป 2548 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 20.68 ตอป  ในป 2548 แรงงานที่มีใบอนุญาต
ประเภทชั่วคราวมีจํานวนมากที่สุด รอยละ 48  รองลงมาคือแรงงานที่มีใบอนุญาตตาม
มาตรา 12 รอยละ 27  แรงงานที่มีใบอนุญาตตามมาตรา 10 (สงเสริมการลงทุน) รอยละ 16 

และแรงงานที่มีใบอนุญาตประเภทตลอดชีพ รอยละ 10 ตามลําดับ   ทั้งนี้ แรงงานที่มี
ใบอนุญาตประเภทตลอดชีพมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปจจุบันไมมีการออกใบอนุญาต
ประเภทนี้แลว  สําหรับแรงงานประเภทชั่วคราวและสงเสริมการลงทุน ซึ่งถือเปนการอนุญาต
ใหเขามาทํางานในระยะเวลาที่กําหนดเปนการชั่วคราวในอาชีพที่ตองใชทักษะฝมือเทานั้น 
มีจํานวนเกินกวาก่ึงหนึ่งของแรงงานตางดาวถูกกฎหมายทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนแรงงานขึ้นอยูกับสถานการณเศรษฐกิจของไทยและการลงทุนจากตางชาติเปนสําคัญ  

แรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายสวนใหญเปนแรงงานที่มีทักษะและทํางานอยู
ในตําแหนงคอนขางสูง เชน อาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ  
แรงงานเหลานี้สวนหนึ่งถูกสงมาจากบริษัทแมในตางประเทศท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย 
บางสวนก็เปนการจางมาชั่วคราวเพ่ือทํางานที่ตองใชทักษะและเทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งเหตุที่
ไมจางแรงงานไทยทํางานนั้นมีหลายประการ เชน ตองการคนที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
สามารถส่ือสารภาษานั้นๆ ได ซึ่งแรงงานไทยยังขาดคุณสมบัติดังกลาว เปนกิจการของ
ตนเอง/คูสมรส/ญาติ เปนการรวมลงทุน/มีสัญญาวาจะตองสงวิศวกรมาควบคุม ตองการ
ถายทอดเทคโนโลยี และเปนการตอสัญญาจาง ประเทศที่มีแรงงานเดินทางเขามาทํางาน
ในประเทศไทยมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน เนื่องจากญ่ีปุนไดเขามาลงทุนทําการผลิตใน
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ประเทศไทยในมูลคาการลงทุนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนจากประเทศอื่นๆ รองลงมา
คือ ไทยใหญ4 จีน และอังกฤษ ตามลําดับ 

นโยบายของรัฐเก่ียวกับแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่ผานมาถือวาคอนขางให
การตอนรับแรงงานกลุมนี้ เนื่องจากทําใหเกิดการขยายตัวในการผลิตทางดานอุตสาหกรรม
และบริการท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน และเพ่ือประโยชนในการถายทอดเทคโนโลยี
ใหแกแรงงานไทย แตก็ยังพยายามที่จะควบคุมไมใหแรงงานกลุมนี้เขามาทํางานอยาง
ถาวร อันเปนการปองกันผลกระทบที่จะเกิดกับกําลังแรงงานของไทยในระยะยาว เชน 
การแยงงานคนไทย  นอกจากนี้ยังมีคนตางชาติอีกกลุมหนึ่งที่เขามาทํางานในประเทศไทย
โดยไมตองขอใบอนุญาตทํางาน ภายใตอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม และสวน
ราชการตางๆ ที่เก่ียวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม คนตางชาติกลุมดังกลาวประกอบดวย  

1) ผูที่ปฏิบัติหนาที่ทางการทูตหรือกงสุล  
2) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานองคการสหประชาชาติ และทบวง 

การชํานาญพิเศษ  
3) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพ่ือมาทํางานประจําอยูกับบุคคล

ในขอ 1) และ 2)  

4) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจตามความตกลงกับรัฐบาลตางประเทศหรือ
องคกรระหวางประเทศ  

5) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพ่ือประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม 
ศิลปะ การกีฬา หรือกิจการอื่นๆ  

6) บุคคลที่รัฐบาลใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใด และคน
ตางชาติอาจไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยตามกฎหมายพิเศษ  

นอกจากแรงงานตางชาติที่มีใบอนุญาตทํางานแลวนั้น ยังมีครอบครัวของผูที่ติดตาม
บุคคลเหลานี้ซึ่งอาจเขามาอยูอาศัย ดูแลครอบครัวอีกดวย 

                                                        
4  ไทยใหญเปนกลุมชาติพันธุอันดับสองของพมา เริ่มเขามาลี้ภัยตั้งแตประมาณป 2500 

กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations 

High Commissioner for Refugees: UNHCR) รวมกันจัดทําทะเบียนโดยลงนามเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2541 
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แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 

สาเหตุหลักในการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง สัญชาติพมา ลาว และ
กัมพูชา มีอยูสองประการ คือ การขาดแคลนแรงงานไทยในบางอาชีพที่แรงงานไทยไมทํา 
เนื่องจากสภาพการทํางานสกปรก ยากลําบาก เส่ียงตอปญหาสุขภาพและรางกาย  เชน  
ประมงทะเล ปศุสัตว สวนยางพารา และเกิดการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลของภาค
การเกษตร เนื่องจากแรงงานไทยถอนตัวจากการเปนลูกจางภาคเอกชน (ทั้งที่เปนลูกจาง
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร) เพ่ือกลับไปชวยครัวเรือนทําการเกษตร  และอีกสาเหตุ
หนึ่ง คือ แรงงานตางดาวมีคาจางที่ตํ่ากวาแรงงานไทย  จากเหตุผลดังกลาวนํามาสูการ
ผอนผันใหมีการจางแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแตป 2539 ถึงปจจุบัน  เพ่ือ
เปนการปองกันและแกไขปญหาที่อาจกระทบตอความมั่นคงของประเทศ  

แรงงานตางดาวสามสัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) เริ่มเขามาอยูในประเทศไทย
ต้ังแตประมาณป 2531 โดยเริ่มจากพมา และเมื่อไทยเปดพรมแดนตามนโยบายเปลี่ยน
สนามรบเปนสนามการคาในป 2532 ก็มีแรงงานจากลาวและกัมพูชาเขามา  ทั้งนี้ไดมีการ
ข้ึนทะเบียนครั้งแรกในป 2535 โดยอนุญาตใหนายจางเจ็ดจังหวัดติดกับชายแดนพมาเทานั้น
ที่สามารถข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวเปนลูกจางได  แตในป 2536 ไดมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายการประมงไทยโดยอนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถทํางานในเรือประมงของ
ไทยในจังหวัดชายฝง 22 จังหวัดได ถานายจางมาข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว 

ป 2539 ไดมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวอีกครั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให
มีการผอนปรนการจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมายจากประเทศพมา ลาว และกัมพูชา ให
ทํางานไดช่ัวคราว มีระยะเวลาผอนผันไมเกินสองป  พ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตรวม 43 จังหวัด 
และใหทํางานไดเฉพาะแปดกลุมอุตสาหกรรม  คือ  เกษตรกรรม  กอสราง  ประมงทะเล 
ตอเนื่องประมงทะเล ขนถายสินคาทางน้ํา เหมืองแร/เหมืองหิน การผลิต และคนรบัใชในบาน 
ซึ่งแยกเปนประเภทของกิจการที่จางงานไดรวม 36 ประเภท  มีผูมาขอรับใบอนุญาตทํางาน
จํานวน 293,652 คน 

ป 2541 มติคณะรัฐมนตรีไดผอนผันใหมีการจางงานแรงงานตางดาวไดอีกหนึ่งป 
โดยมีการกําหนดจํานวนที่อนุญาตไวไมเกิน 158,253 คน (เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจใน
ปลายป 2540 ประเทศไทยจึงไดพยายามแกปญหาการวางงานเพื่อเปดโอกาสใหแก 
ผูวางงานชาวไทย) แตมีจํานวนแรงงานที่นายจางพามาจดทะเบียนเพียง 90,911 คน  

ป 2542 มติคณะรัฐมนตรีไดผอนผันใหจางแรงงานตางชาติทํางานไดใน 18 กิจการ 
ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด  เปนจังหวัดชายแดน 10 จังหวัด  จังหวัดที่มีกิจการประมงทะเล 18 
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จังหวัด และจังหวัดที่อยูในระหวางปรับปรุงกระบวนการผลิตเกาจังหวัด มีจํานวนผูมาจด
ทะเบียน 99,974 คน  

ป 2543 คณะรัฐมนตรียังคงมีมติใหคงจํานวน พ้ืนที่ และกิจการที่จะไดรับอนุญาต
ไวเทาเดิม เพ่ือยืนยันนโยบายที่วาจะไมใหมีการเพ่ิมจํานวนแรงงานตางชาติจากที่มาจด
ทะเบียนใน พ.ศ. 2542 อีกตอไป  

ป 2544 มีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี (เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาล) ในการ
ผอนผันการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ โดยอนุญาตใหแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมือง
สามารถมาข้ึนทะเบียนไดอยางถูกกฎหมายในทุกจังหวัดและทุกประเภทกิจการ  จํานวน
แรงงานที่มาจดทะเบียนมีถึง 568,249 คน 

ป 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติใหแรงงานที่จดทะเบียนในป 2544 มาตออายุใบอนุญาต
ทํางานแตใหคงจํานวนไมเกินยอดรวมของป 2544 มีผูมาตออายุจํานวน 409,339 คน 

ป 2546 คณะรัฐมนตรียังคงมติการผอนผันเหมือนป 2545 คืออนุญาตใหเฉพาะ
กลุมที่มีใบอนุญาตทํางานแลวเทานั้นที่สามารถตออายุได (มีผูมาตออายุเพียง 288,780 คน) 
และรัฐบาลใหนโยบายการแกปญหาบนพ้ืนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสมดุลกับปญหาความ
มั่นคง และใหกระทรวงแรงงานกําหนดยุทธศาสตรเจ็ดขอ (การสกัดก้ัน ปราบปราม ผลักดัน
และสงกลับ จัดระบบการจาง กําหนดมาตรฐานการจาง ประชาสัมพันธ ติดตามผล) และ
รัฐบาลไดมีการลงนามในบันทึกความตกลงเรื่องการจางงานแรงงานตางดาวกับสามประเทศ 

ป 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตรทั้งเจ็ดขอ และอนุญาตใหมีการข้ึน
ทะเบียนทั้งในสวนนายจางและแรงงาน โดยแรงงานที่ไมมีนายจางสามารถมาข้ึนทะเบียน
ไดดวยตนเอง และนายจางที่ยังไมเคยจางแรงงานตางดาว หรือตองการจางแรงงานเพ่ิม 
สามารถมาแจงความตองการจางแรงงานตางดาวได นอกจากนี้ยังใหผูติดตามของแรงงาน
มาข้ึนทะเบียนดวย โดยทั้งแรงงานและผูติดตามตองไปรับการตรวจสุขภาพเพ่ือขอ
ใบอนุญาตทํางาน มีนายจางมาข้ึนทะเบียนจํานวน 248,746 คน และแจงความตองการจาง
แรงงานตางดาวรวม 1,598,752 คน และมีแรงงานตางดาวมารายงานตัวสูงถึง 1,284,920 คน 
แตมีเพียง 849,552 คนเทานั้นที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน ในปนี้รัฐไดกําหนดแนวทางปฏบัิติ
ใหเปล่ียนสภาพแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายใหถูกกฎหมายดวย
วิธีการรับรองบุคคลที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย ใหไดรับการรองรับสถานภาพ
จากประเทศตนทาง ดวยการพิสูจนสัญชาติ และสามารถทํางานในประเทศไทยไดในสถานะ
ของบุคคลที่อยูอยางถูกกฎหมาย  

ป 2548 คณะรัฐมนตรีอนุญาตใหแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในป 2547 และ
ผูติดตามสามารถอยูในประเทศและทํางานตอไดอีกหนึ่งป โดยผูที่เคยจดทะเบียนแลวตอง
เขามาตรวจสุขภาพและขอรับใบอนุญาตทํางาน มีแรงงานตางดาวที่มาตอใบอนุญาตเพียง 
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705,293 คน ในขณะที่นายจางขอโควตาประมาณ 1.77 ลานคน แตรัฐเห็นควรอนุญาตใหเพ่ิม
อีกเพียง 500,000 คน โดยใหนําแรงงานมาขึ้นทะเบียนโดยวิธีการประกันตัวตามมาตรา 17 

และ 54 ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 300,000 คน  และนําเขาตามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) วาดวยความรวมมือในการแกปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกับสามประเทศ 
(ในระหวางป 2545-2546) จํานวน 200,000 คน  ซึ่งมีผูมาข้ึนทะเบียนเพียง 256,899 คน 
นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตใหแรงงานเขามาทํางานในลักษณะมาเชา-กลับเย็น  และการ
เขามาทํางานตามฤดูกาลบริเวณชายแดน ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการในการทําความ
ตกลงและบันทึกความเขาใจกับประเทศลาว กัมพูชา และพมา  

ป 2549 การบริหารจัดการแรงงานตางดาวยังคงผอนผันใหแรงงานที่ไดรับอนญุาต
ทํางานในป 2548 ไดรับการผอนผันตอไปอีกหนึ่งป  จํานวนแรงงานที่มาขอตอใบอนุญาต
ลดเหลือเพียง 460,014 คน  ในขณะที่คณะรัฐมนตรีไดใหยกเลิกการประกันตัวคนตางดาว
และอนุมัติใหคนกลุมนี้อยูไดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 จํานวน 208,562 คน  

ป 2550 รัฐยังคงใหแรงงานตางดาวทั้งสองกลุมขางตนตออายุไดถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2551 และวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ตามลําดับ 

โดยสรุป นโยบายการจัดการแรงงานตางดาวเปนนโยบายแกไขปญหาในระยะส้ัน
รายปที่เนนการแกปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองดวยการจัดระเบียบจํานวน
แรงงานใหถูกกฎหมาย และมีความรวมมือในการแกปญหากับประเทศตนทางเพ่ิมข้ึนใน
เวลาตอมา ซึ่งคาดวาจะสงผลดีตอการจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบมากข้ึนใน
อนาคต 

การบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืง 

การบริหารแรงงานตางดาวเปนประเด็นที่ควรไดรับความสนใจ เพราะแรงงาน 
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองทําใหเกิดผลกระทบหลายประการในประเทศปลายทาง เชน ดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศตนทางและปลายทาง ผลตอการเปล่ียนแปลงขนาดโครงสราง
ประชากร  ผลกระทบดานแรงงานและอัตราการมีงานทําของแรงงานทองถิ่น  ผลกระทบ
ทางคาใชจายดานสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข รวมถึงความมั่นคงภายในประเทศ 
อยางไรก็ตาม แมวาจะมีผลกระทบหลายประการจากการจางแรงงานตางดาว แตแรงงาน
กลุมนี้ก็เขามาแกปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับลางของไทยและสามารถสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไดประมาณรอยละ 0.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
ซึ่งเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของไทย 

องคกรหลักที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองในประเทศไทย ไดแก กบร. ซึ่งมีการจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
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วาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติมในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2546  หนาที่ของ กบร. โดยสรุปคือ พิจารณากําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน 
และมาตรการในการบริหารจัดการและแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการปองกัน ปราบปรามและดําเนินการอื่นที่จําเปนในการ
บริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

นอกเหนือจาก กบร. คณะอนุกรรมการ คณะทํางานที่แตงต้ังโดย กบร. และสํานัก
บริหารแรงงานตางดาวแลว ยังมีหนวยงานอื่นๆ อีกจํานวนมากที่ทํางานรวมกันเพ่ือควบคุม
และจัดระบบการทํางานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง โดยมีหนวยงานหลักที่มีหนาที่
เก่ียวของโดยตรง เชน 1) กระทรวงมหาดไทย 2) กระทรวงแรงงาน 3) กระทรวงสาธารณสุข 
4) กระทรวงกลาโหม  5) สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ 6) กระทรวงการตางประเทศ  

การแกปญหาการใชแรงงานไรฝมือตางดาวในอดีตเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา
เทานั้น นโยบายในการจัดการแรงงานตางดาวที่ผานมายังคงสงผลใหมีแรงงานตางดาว
เขาเมืองมาในลักษณะผิดกฎหมาย และไมวาการจัดการของรัฐจะออกมาในรูปแบบใด 
หากการบังคับใชกฎหมายยังคงไรประสิทธิภาพ ปญหาแรงงานตางดาวเขาเมืองมาใน
ลักษณะผิดกฎหมายและทํางานไรฝมือในประเทศไทยโดยไมไดรับอนุญาตจะยังคงมีอยู
ตอไป ถึงแมวาจะมีกระบวนการข้ึนทะเบียนซึ่งไดเริ่มตนมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ระบุ
ใหแรงงานตางดาวตองมาข้ึนทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และยื่นขอใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงาน  แต
กระบวนการข้ึนทะเบียนยังคงมีขอบกพรองและไมสอดคลองกับบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือในการจางแรงงานระหวางรัฐบาลไทยกับพมา ลาว และกัมพูชา ตัวอยางเชน 
1) ยังมีแรงงานตางดาวเขาเมืองโดยไมมีหนังสือเดินทางหรือวีซา   2) แรงงานตางดาว
สวนมากไมมีสัญญาการจางงาน  3) ใบอนุญาตทํางานมีอายุเพียงหนึ่งป (บันทึกความเขาใจ
ระบุไวสองป)  4) ยังไมมีการจัดต้ังกองทุนเงินสะสมของแรงงาน (บันทึกความเขาใจระบุวา
จะมีการจัดต้ังกองทุน)  5 ) นายจางมักจะยึดตนฉบับใบข้ึนทะเบียนไวเพ่ือผูกมัดแรงงาน
ตางดาว 6) จํานวนคาธรรมเนียมรวม (3,800 บาทตอป) สูงเกินไป จึงทําใหทั้งนายจางและ
แรงงานตางดาวไมอยากยื่นขอมีใบอนุญาตทํางาน  7) ข้ันตอนในการยื่นขอใบอนุญาต
ทํางานไมสะดวก ตองเดินทางไปติดตอหลายครั้งและตองรอนานหลายเดือนกวาจะไดรับ
ใบอนุญาต  8) ยังไมมีนโยบายสงเสริมใหแรงงานไทยสนใจงานที่แรงงานตางดาวทํา ทั้งๆ 
ที่มีการประมาณวามีแรงงานไทยมากเกินความตองการในภาคเกษตรกรรมและกอสราง แต
ยังมีการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง แปรรูปอาหารทะเล และการผลิต และ 9) นโยบาย
การจางแรงงานตางดาวขาดความสัมพันธเช่ือมโยงกับนโยบายการจางแรงงานไทย 
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ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะใหมีการแกไขปญหาการใชแรงงานตางดาวอยาง
ถาวร ดังจะเห็นไดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่เห็นชอบใหมีการหา
แนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 

แนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 

การเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวเปนการเพ่ิมราคาในการจางแรงงาน
ตางดาวเพ่ือควบคุมการจางแรงงานตางดาวใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม และเพ่ือมิใหเกิด
ความแตกตางระหวางคาจางแรงงานตางดาวกับคาจางแรงงาน เปนการเก็บคาธรรมเนียม
การท่ีคนตางดาวมาใชทรัพยากร/สาธารณูปโภคของไทย และเปนการต้ังราคาเพ่ือควบคุม
การขอโควตาแรงงานตางดาวใหใกลความตองการแรงงานที่แทจริง  หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
เพ่ือลดการจางแรงงานตางดาวอยางผิดกฎหมายและชะลอการจางงานแรงงานตางดาว 

ตัวแปรที่ใชพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจําแนกตาม
กิจการประกอบดวย 

 ความขาดแคลนแรงงานและความจําเปนในการจางแรงงานตางดาว 

 ความแตกตางระหวางคาจางแรงงานตางดาวกับแรงงานไทย  
 ความสามารถในการจายของนายจาง 
 ความแตกตางระหวางกิจการ และสภาพการทํางาน 
 คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ... รายละ

ไมเกิน 10,000 บาท  
 ผลกระทบตอสาธารณูปโภค สังคมและความมั่นคง 
การวิจัยพบวาอัตราคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวที่ควรเก็บอยูระหวาง 

400 ถึง 700 บาท ตามแตประเภทของกิจการ ดังรายละเอียดในตารางสรุปที่ 1 
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ตารางสรุปที่ 1  ขอเสนออตัราคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวจําแนกตามกิจการ 

กิจการ 
(1)  

ไมเกิน 1,000 บาท 
(2)  

ไมเกิน 800 บาท 
(3)  

ไมเกิน 700 บาท 
ประมง 600 500 400 
ตอเน่ืองประมง 600 500 400 
เกษตร 600 500 400 
ปศุสัตว 600 500 400 
โรงสีขาว 900 700 600 
โรงอิฐ 900 700 600 
โรงนํ้าแข็ง 900 700 600 
ขนถายสินคาทางนํ้า 1,000 800 700 
กอสราง 1,000 800 700 
เหมืองแร/เหมืองหนิ 1,000 800 700 
ผูรับใชในบาน 900 700 600 

ที่มา: การคํานวณของคณะวิจัย 

ระบบการเก็บอัตราคาธรรมเนียมจะเปนประโยชนเมื่อระบบสรางความแตกตาง
อยางชัดเจนระหวางผูจายและผูไมจาย ทั้งดานสถานะและความคุมครอง และเปนประโยชน
ตอนายจาง ลูกจาง และภาครัฐ  หลักเกณฑและวิธีการคิดอัตราคาธรรมเนียมควรมีความ
ชัดเจน  อัตราคาธรรมเนียมควรมีรูปแบบตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม  และระบบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมตองสามารถไปตัดตอนการนําเขาแรงงานอยางผิดกฎหมายได 
เนื่องจากระบบจะไมประสบความสําเร็จถามีตลาดแรงงานตางดาวผิดกฎหมายรองรับ
ความตองการแรงงานอยู นอกจากนี้การเก็บคาธรรมเนียมตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
ดวย เนื่องจากแรงงานอาจถูกผลักใหเปนผูรับภาระคาใชจายสวนนี ้

ขอเสนอแนะแนวทางการเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 

ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย สรุปไดดังนี ้

 หลักการจัดเก็บเบื้องตน 

1. วัตถุประสงคของการเก็บคาธรรมเนียมมิใชเพ่ือหารายได แตเปนการเพ่ิมราคา
ในการจางแรงงานตางดาวเพ่ือควบคุมการจางแรงงานตางดาวใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพ่ือมิใหเกิดความแตกตางระหวางคาจางแรงงานตางดาวกับคาจางแรงงาน เพ่ือชดเชย
การที่คนตางดาวมาใชทรัพยากร/สาธารณูปโภคของไทย และเพ่ือควบคุมการขอโควตา
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แรงงานตางดาวใหใกลความตองการแรงงานที่แทจริง (มิใชขอเผื่อไวดังที่สถานประกอบการ
มักกระทํา) 

2. วิธีการเรียกเก็บและอัตราที่กําหนดตองชัดเจน แนนอน ไมกํากวม โดยตอง
คํานึงถึงความสะดวกของผูเสียภาษีในแง วัน เวลา และสถานที่ 

3. อัตราคาธรรมเนียมทีจ่ัดเก็บควรจะเปนภาระแกผูเสียนอยที่สุด  
4. การเก็บคาธรรมเนียมควรยึดหลักการเก็บภาษีที่ดี คือ  

ก.  หลักความเสมอภาค (Equity)  การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะตองกอใหเกิด
ความเสมอภาคใหกับผูเสียภาษีทุกคน แบงออกไดเปนสองประเภท คือ 

(1)  หลักผลประโยชนที่ไดรับ (The Benefit Principle) กลาวคือ ผูที่ไดรับสวน
ของผลประโยชนจากบริการใดๆ ของรัฐ  ควรจะตองเสียภาษีเพื่อเปน
คาใชจายในการผลิตสินคาหรือบริการน้ันตามสัดสวนของผลประโยชนที่
ตนเองไดรับ 

(2)  หลักความสามารถในการจาย (The Ability to Pay Principle) คือการเก็บ
ภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีโดยพิจารณาจากรายได  

ข.  ความแนนอน (Certainty)  ภาษีตองมีความชัดเจนในเรื่องอัตราภาษี ฐาน
ภาษี วัน เวลา วิธีการจัดเก็บ และข้ันตอนการเสียภาษี ตองมีกฎหมายกําหนด เพ่ือปองกัน
การทุจริตของผูจัดเก็บ และเพ่ือใหรัฐบาลสามารถคาดหมายจํานวนรายไดที่จะจัดเก็บได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ค.  ความประหยัด (Low Compliance and Collection Costs)  ระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่ดีจะตองเปนภาระแกผูเสียภาษีนอยที่สุด  

ง.  หลักการยอมรับ (Acceptability)  การจัดเก็บภาษีอากรจะทําไดงายข้ึนถา
ประชาชนใหความรวมมือในการเสียภาษี กลาวคือ ภาษีนั้นไดรับการยอมรับจากประชาชน 
เชน ในดานความยุติธรรมของการจัดเก็บและความเปนธรรมแกผูเสียภาษี   ถารัฐบาล
สามารถแสดงใหประชาชนเห็นไดวาเงินภาษีที่เก็บไปนั้นจะกลับคืนเปนประโยชนตอผูเสีย
ภาษีในอนาคต ประชาชนก็จะยอมรับการเสียภาษีมากข้ึน 

จ.  หลักของความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (Enforceability)  กลาวคือ ภาษีอากร
ที่จะจัดเก็บจะตองสามารถปฏิบัติไดจริง 

ฉ.  หลักของความยืดหยุน (Flexibility) ภาษีที่ดีควรจะเปนภาษีที่มีความยืดหยุน 
สามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ เชน อัตราคาธรรมเนียมตอง
สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ  
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5. เก็บครั้งเดียวเมื่อขอโควตา และไมตองเสียอีกจนกวาแรงงานนั้นจะกลับประเทศ
ตนทางตามกําหนดของใบอนุญาตทํางาน  (อาจยกเวนกิจการที่มีปญหาฤดูกาลสูง  เชน 
เกษตร หรือประมงทะเล) 

6. ไมคืนเงินคาธรรมเนียม ถาไมใชโควตาที่ขอไวภายในกําหนด (30 วัน หรือ
ตามแตจะพิจารณากําหนดใหม) 

7. เปนคาธรรมเนียมนอกเหนือคาใชจายอื่นๆ ของนายจาง  เชน  คาใบอนุญาต
ทํางาน  

8. นายจางผูขอโควตาเปนผูจายคาธรรมเนียมและมีขอผูกพันตามกฎหมาย 

9. โควตาเปลี่ยนโอนมือกันไมได (Non-transferable) หากมีการจางแรงงานตาม
โควตานั้นแลว หากแรงงานเปลี่ยนนายจางจะสงผลใหนายจางคนใหมตองเสียคาธรรมเนียม 

10. อัตราคาธรรมเนียมอาจมีการปรับเปล่ียนได โดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ และอัตราที่ปรับไมมีผลยอนหลัง 

11. เก็บเฉพาะแรงงานระดับลางและจาํแนกตามกิจการ 

 แนวทางพิจารณาหลักการจดัเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเตมิ 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบ อาจพิจารณาให
มีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวบอยข้ึน 

2. อาจพิจารณาจัดเก็บคาธรรมเนียมในกิจการกอสรางและการเกษตรเปนราย
เดือน หรือเปนรายไตรมาส เพ่ือใหสอดคลองกับปริมาณการใชแรงงานตางดาวและไมเพ่ิม
ภาระตนทุนแกผูประกอบการโดยไมจําเปน 

3. ควรศึกษาพิจารณาแนวทางการนําเงินรายไดจากคาธรรมเนียมไปใชใหเกิด
ประโยชนทั้งแกตัวนายจางและลูกจาง เชน การคุมครองแรงงานตางดาว การใหสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับแรงงานตางดาว การประสานงานกับนายจาง การพัฒนาระบบขอมูลแรงงาน
ตางดาวรวมท้ังการเผยแพรขอมูลและเครือขายที่ชวยใหนายจางสามารถติดตามแรงงาน
ตางดาวที่หลบหนี หรือเพ่ือการหมุนเวียนแรงงานตางดาวอยางมีระบบและถูกกฎหมาย 

4. อาจพัฒนาใหอัตราคาธรรมเนียมมีความแตกตางตามพ้ืนที ่
5. การจัดหางานโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ไดรับโควตาและชําระคาธรรมเนียม

การจางแลว ควรทําในเชิงรุก  มีการประชาสัมพันธสงเสริมการทํางานสาขาที่ขาดแคลน 
พัฒนาการเช่ือมโยงขอมูลผูหางานและใชประโยชนอยางจริงจัง เรงรัดหาคนเขามาบรรจุ
ในตําแหนงงานที่ขอโควตา แทนที่จะอาศัยจากผูมาขอสมัครงานที่สํานักงานจัดหางาน
เพียงอยางเดียว 
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6. รัฐควรบังคับใชกฎหมายปราบปรามแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองอยาง
จริงจังเพ่ือสรางความชอบธรรมและความยุติธรรมแกผูที่ชําระคาธรรมเนียมและเขาระบบ
อยางถูกตอง ใหมีการนําแรงงานตางดาวมาข้ึนทะเบียนทั้งหมดหรือมากเทาที่จะทําได 
รวมท้ังควรมีมาตรการและการดําเนินการอยางจริงจังในการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่หา
ผลประโยชนหรือเก่ียวของกับการลักลอบ นําพา หรือการจางงานแรงงานตางดาวที่ผิด
กฎหมาย 

7. รัฐควรสงเสริมใหมีการบริหารจัดการแรงงาน การใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ
และการเพ่ิมเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือลดการพ่ึงพิงแรงงานตางดาวในระยะยาว 

8. การจัดเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาวควรกระทําหลังจากที่รัฐบาล
มีทิศทางนโยบายการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทั้งนี้รวมถึงความตอเนื่องของนโยบายดวย 
ผูประกอบการควรทราบนโยบายการจัดการในปตอๆ ไปวาจะเปนอยางไร 

9. การบริหารจัดการแรงงานตางดาวควรใหองคกรในทองถิ่นและผูประกอบการ
เขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทที่เหมาะสมดวย    
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