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บทคัดยํอ 

บทความวิชาการเรื่อง “ผลกระทบของการประกาศใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2560 ตอแรงงานตางดาว ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูเขียนบทความมีวัตถุประสงคแเพื่อ
เปรียบเทียบเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ. 2551 พระราชกําหนดนําคนตางดาว
เขามาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายเกากับพระราชกําหนดการบริหารการจัดการการ
ทํางานของคนทางดาว พ.ศ. 2560 กฎหมายใหมและวิเคราะหแผลกระทบพระราชบัญญัติของพระราชกําหนดการ
บริหารการจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ภายหลังประกาศใชบังคับ โดยใชสถานการณแระหวางเดือน
มิถุนายน-ตุลาคม 2560 เป็นพื้นฐานของการวิเคราะหแ 

โดยเนื้อหาสาระไดเสนอการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ. 
2551 พระราชกําหนดนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายเกากับพระราช
กําหนดการบริหารการจัดการการทํางานของคนทางดาวพ.ศ. 2560 กฎหมายใหม จากการวิเคราะหแตัวบทของ
กฎหมายจะเห็นไดมขีอกฎหมายใหมท่ีเปลีย่นแปลงทั้งหมด 8 ประเด็น ซึ่งแตละประเด็นจะเห็นไดวา การบัญญัติของ
กฎหมายนั้นมีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึนท้ังของนายจางและลูกจางแรงงานตางดาว รวมถึงการวางมาตรการบทลงโทษ
ทั้งนายจางและแรงงานตางดาวก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเชนกัน 

สวนประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบพระราชบัญญัติของพระราชกําหนดการบริหารการจัดการการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2560 ภายหลังจากการประกาศใชบังคับนั้นมีผลกระทบ 4 ประเด็น คือ 1. ระยะเวลาในการเปิดให
ขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว 2. ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว 3. การกําหนดคาขึ้นทะเบียนแรงงานตาง
ดาว 4. มาตรการการลงโทษท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
ค าส าคัญ: ตางดาว/ สัญชาติ/ ความมั่นคง/ บูรณาการ/ กฎหมาย 
 

Abstract 
Academic article "The impact of the promulgation of the Emergency Decree to the 

management of the foreigners in B.E. 2560 for workers strange in Mae Sot district in Tak Province. 
The objective is to compare the substance of the Working of Aliens Act, B.E. 2551, the Emergency 
Decree to bring an alien to work with their employer in the country, B.E.  2559, which is the legal 
old with the Executive Decree to manage the work of the people on the strange gods, B.E. 2560. 
The new law and analyze the impact of the law of the Executive Decree to manage the working 
of aliens B.E. 2560 after the promulgation of force by using the situation during the month of 
June - October 2560 as the basis of the analysis.  

By the substance has offered to compare the substance of the Working of Aliens Act, B.E. 
2551, the Emergency Decree to bring an alien to work with their employer in the country, B.E. 
2559, which is the legal old with the Executive Decree to manage the work of the people in B.E. 
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2560. The new law from an analysis of the text of the law will see the new laws that change all 8 
issues which each point you will see that the commandments of the law is clear both of the 
employer and the employees of the Labour Foreign Shareholding as well as measures the 
penalties for both the employer and the labour foreign shareholding is violence. 
Key words: alien, nationality, stability, integration, law. 
 
บทน า 

ปใจจุบันเป็นท่ียอมรับโดยทั่วกันวาแรงงานตางดาวเป็นกําลังสําคัญในตลาดแรงงานระดับลางของประเทศ
ไทยซึ่งคนไทยสวนใหญมักจะหลีกเลี่ยงหรือไมทําอาชีพประเภทดังกลาว คือ อาชีพกรรมกร การใชแรงงานหนัก 
อาชีพที่จะตองเลอะหรือสกปรก ซึ่งงานเหลานี้แรงงานตางดาวมักจะเขามาหางานทําในประเทศไทย แตเนื่องจาก
การเขามาของกลุมแรงงานตางดาวดังกลาวมักจะพบวาแรงงานตางดาวจํานวนไมนอยที่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานตาง
ดาวอยาง   ถูกฎหมาย ซึ่งทําใหประเทศไทยนั้นประสบปใญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเป็นจํานวน ซึ่งนําไปสู
ปใญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน ปใญหาอาชญากรรม ปใญหาการคาแรงงานเถื่อน ปใญหาโรคติดตอ 
รวมทั้งปใญหาการคามนุษยแ ที่ทางภาครัฐนั้นไดใหความสําคัญเนื่องจากประเทศไทยไดถูกจัดอันดับจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการคามนุษยแไวอยูในระดับเทียรแ 2 ซึ่งภาครัฐพยายามผลักดันใหมีมาตรการในการดูและและ
ปูองกันเพื่อใหเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเพื่อที่จะขึ้นอันไปอยูในอันดับเทียรแ 1 ใหได จึงมีมาตรการในการออก
กฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานตางดาว และกระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวใหมีมาตรฐานเพื่อปูองกันปใญหา
การคามนุษยแและปใญหาอื่นๆที่จะตามมา แตเทาท่ีผานมาเมื่อรัฐบาลไดออกมาตรการกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของ
แรงงานตางดาวในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ก็ยังพบกับปใญหาเดิมๆหรือปใญหาใหมเพิ่มขึ้นอีก 
 
เนื้อหา 

หากจะพูดถึงแรงงานตางดาวแลว ในความหมายของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ . 
2551 คนตางดาว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย  

แรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย หมายถึง คนตางดาวซึ่งมีเอกสารที่รัฐบาลของประเทศตนรับรอง 
ไดแกหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง ไดแก หนังสือเดินทางช่ัวคราว หรือเอกสาร
รับรองบุคคลและมีการตรวจลงตรา (Visa) ลงในหนังสือเดินทางโดยสถานทูตหรือกงสุลไทยประจําประเทศตนทาง
นั้นๆ เมื่อเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว จะตองไดรับการประทับตราระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรประเภท
ช่ัวคราวลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง โดยสํานักตรวจคนเขาเมืองและเมื่อประสงคแจะจะ
ทํางานตอง   ขออนุญาตทํางาน กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว  

จาการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ถือวามีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยและเขามาทํางานเป็นจํานวน
มาก ซึ่งเทาที่ผานมาทางภาครัฐก็ไดพยายามหาแนวทางและมาตรการในการปูองกันแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมาย
และออกกฎหมายที่เขมงวดในการที่ใหนายจางหรือผูประกอบการ ไมวาจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน กอสราง 
หรือนายจางตามบานเรือน มาทําการขึ้นทะเบียนแรงงานใหถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อปูองกันไมใหเกิดปใญหา
ตางๆ เชน ปใญหาอาชญากรรม ปใญหายาเสพติด ปใญหาการคามนุษยแ การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องชองแรงงานตางดาว
จากประเทศเมียนมาที่เขามาทํางานในประเทศไทยจนรัฐบาลตองมีการดําเนินการเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานตางดาว
จากประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานมาใชตั้งแตปีพุทธศักราช 2547 เป็นตนมาทําใหรัฐบาลรูและเขาใจถึงสถานการณแการจางแรงงาน
ตางดาว แตก็ยังไมสามารถแกไขปใญหาการใชแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมายไดทั้งหมด 
 

การขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าว  

การจัดระบบการบริหารแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและลักลอบเขามาในประเทศ
ไทย ซึ่งรัฐบาลแตละสมยัไดมีการดําเนินการแกไขมาอยางตอเนื่องตั้งแตปี พ.ศ. 2539 ซึ่งนโยบายดังงกลาวจะเป็นการ
แกไขปใญหาระยะสั้น จึงยังทําใหมีปใญหาเกี่ยวกับแรงงานตางดาวอยูเสมอ เนื่องจากการไหลทะลักเขามาทํางานของ
แรงงานตางดาวท่ีเพิ่มจํามวนมากข้ึน 
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ที่ผานมาทางหนวยงานภาครัฐก็ไดออกฎหมาย พระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกันนายจาง
ในประเทศ พ.ศ.2559 มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อควบคุมการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับ
นายจางในประเทศไทยโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยพระราชกําหนดฉบับน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อควบคุมการนําคนตาง
ดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศไทย เพื่อปูองกันไมใหมีการลักลอบนําลูกจางซึ่งเป็นคนตางดาวมาทํางานกับ
นายจางโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเสริมสรางการใหความคุมครองผูที่มีสวนเกี่ยวของใหไดรับความเป็นธรรมตามแนว
กฎเกณฑแ และมาตรฐานใหเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมถึงการปูองการการคามนุษยแ ซึ่งสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางาน กําหนดขอปฏิบัติในการนําเขาแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบาน รวมถึงกําหนดบทลงโทษ และกําหนดใหบริษัทที่จางแรงงานตางดาวตองรับผิดชอบในการ
ดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชนแ และการคุมครองแรงงานตางดาวตามกฎหมาย 

 
ปัญหาการใช๎กฎหมายกับการจัดล าดับการปกป้องเหย่ือจากการค๎ามนุษย๑ของสหรัฐอเมริกา 
แตเมื่อพระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาททํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 ไดประกาศใช   

ก็ยังมีปใญหาในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ซึ่งปใญหาหลักๆที่พบ คือ บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวไมครอบคลุม
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวทั้งระบบทําใหไมสามารถแกไขปใญหาแรงงานตางดาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดบัญชีสถานการณแการคามนุษยแซึ่งไดจัดลําดับเทียรแ
ของไทยอยูอันดับท่ี 2 คือ ยังเป็นประเทศท่ีสนับสนุน ปฏิบัติ ดําเนินการไสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมาย
คุมครองเหยื่อการ    คามนุษยแ แตมีการพยายามแกไขปรับปรุง 

  ซึ่ง เทียรแ เป็นการรายงานที่กระทรวงการตางประเทศ สหรัฐ จัดทําขึ้นเป็นประจําทุกปี ตามกฎหมายวา
ดวยการปกปูองเหยื่อการคามนุษยแ (Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานตอ     
รัฐสภาสหรัฐซึ่งในรายงานประจําปี สหรัฐฯ ไดมีการประเมินความพยายามของรัฐบาลทั่วโลกจํานวน 188 ประเทศ
ในการจัดการกับการคาทาสยุคใหม โดยมีการจัดอันดับการแกไขปใญหาการคามนุษยแของประเทศตางๆ เป็น 4 ระดับ
ดวยกัน คือ เทียรแ 1, เทียรแ 2, เทียรแ 2 ท่ีตองจับตามอง และเทียรแ 3 เทียรแ เขาใจงายๆ คือ การจัดลําดับสถานการณแ   
คามนุษยแ โดยเปรียบเทียบสถานการณแการคามนุษยแของทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐ และจัดลําดับประเทศตางๆ 
ออกเป็น 4 ระดับคือ (หนังสือพิมพแเนช่ัน,2560) 

เทียรแ 1 (Tier 1) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายปกปูองเหยื่อการ   
คามนุษยแ (ทีวีพีเอ) อยางครบถวน 

เทียรแ 2 (Tier 2) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของ ทีวีพีเอ ไมครบถวน แตมี
ความพยายามอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหเป็นไปตามมาตรฐานเหลานั้น 

เทียรแ 2 ที่ตองจับตามอง (Tier 2 Watchlist) หมายถึงประเทศที่การคามนุษยแเพิ่มขึ้น, ลมเหลวในการแสดง
หลักฐานการเพิ่มความพยายามในการตอสูกับการคามนุษยแในปีที่ผานมา และถูกพิจารณาวากําลังพยายามอยางมี
นัยสําคัญเพื่อใหสามารถทําตามมาตรฐานขั้นต่ําของทีวีพีเอ โดยสัญญาวาจะใชมาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป 

เทียรแ 3 (Tier 3) หมายถึงประเทศที่ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายดานการคามนุษยแ
ของสหรัฐฯ และไมไดใชความพยายามอยางมีนัยสําคัญที่จะแกไขปใญหาการคามนุษยแ"  (สํานักขาวเนช่ัน,2560) 
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ภาพที่ 1: Thailand Tier Ranking Year (ที่มา : (หนังสือพิมพแเนช่ัน, 2560) 
 

จะเห็นไดวาตางชาติยังมองประเทศไทยเกี่ยวกับการคามนุษยแที่ยังไมมีมาตรการที่ชัดเจน หรือมีกระบวนการจัดการ
เกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่ยังไมดีนัก และจากกฎหมายแรงงานดังกลาวยังไมครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานตางดาวทั้ง
ระบบ กลาวคือ ยังมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนายจางและผูไดรับใบอนุญาตนําคนตางดาวเขามาทํางานใน
ประเทศไทยยังไมชัด อีกทั้งยังขาดกลไกการรองทุกขแใหแกแรงงานตางดาวและผูที่เกี่ยวของที่ไมไดรับความเป็นธรรม ขาด
มาตรการทางปกครองเพื่อกําหนดโทษทางปกครองแกนายจางที่ฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามพระราชกําหนด รวมถึงไมมี
บทบัญญัติรองรับการขึ้นทะเบียนตัวแทนนายจางและตัวแทนคนตางดาวเพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพในการยื่นคําขอเอกสาร
แทนนายจางและคนตางดาว และบทบัญญัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับสถานการณแในปใจจุบันและมีอัตราโทษที่ต่ํากวาบท
กําหนดโทษในกฎหมายอื่นซึ่งมีความผิดในลักษณะเดียวกัน จึงจําเป็นที่จะตองแกไขปใญหาดังกลาว เพื่อเติมชองวางของ
กฎหมายที่มีอยูเดิมใหมีความสมบูรณแเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยที่
อาจนําไปสูการกระทําอันเป็นการคามนุษยแได จากปใญหาดังกลาวจึงเป็นสาเหตุที่ทําใหรัฐบาลตองมีมาตรการที่เรงดวนในการ
แกไขปใญหาแรงงานตางดาว  

 
การออกกฎหมาย พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2560 เพ่ือแก๎ไข

ปัญหาแรงงานตํางด๎าว 
จากสาเหตุดังกลาว เพื่อใหรัฐบาลสามารถทําการจัดระเบียบการปูองกัน การคุมครอง การเยียวยา และการ

บังคับใชกฎหมาย รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
ไดทั้งระบบ ซึ่งเป็นการสรางความมั่นคงทางดานแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งถือวาเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจําเป็นเรงดวนเพื่อประโยชนแในการที่จะรักษาความมั่นคงในสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงไดออก
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีมาตรการเขมงวดขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  
รัฐบาลไดจึงประกาศกฎหมาย พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นการรวม
กฎหมาย 2 ฉบับไวเป็นฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 และพระราชกําหนดการ
นําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งไดกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงและเขมงวดมากขึ้น 
 

บทลงโทษพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญดังนี้ 
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ตารางที่ 1: พระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 พระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 

 
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ. 2551 พระราชกําหนดนําคนตางดาว

เขามาทํางานกับนายจางในประเทศพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายเกากับพระราชกําหนดการบริหารการจัดการการ
ทํางานของคนทางดาวพ.ศ. 2560 กฎหมายใหม 

 
 
 
 
 
 
 

 
         กฎหมาย 

 

 
การกระท าความผิด 

 

 
บทลงโทษ 

 
 
 
 
 

พระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการ
ท างานของคนตํางด๎าว 
พ.ศ. 2560 

 
1. ผูใดรับคนตางดาวทํางานท่ีคนตางดาวทําหรือ
รับคนตางดาวทีไ่มมีใบอนุญาตหรอืรับคนตางดาว
ซึ่งไมมีใบอนุญาตทํางานกับตนเขาทํางาน 

 
ปรับตั้งแต 400,000 - 800,000 
บาทตอคนตางดาวหนึ่งคน 

2. ผูใดใหคนตางดาวทํางานไมตรงตามที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต 

ปรับไมเกิน 400,000 บาทตอคน
ตางดาว 1 คน 

3. คนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหทํางาน
หรือทํางานท่ีหามคนตางดาวทํา 

ปรับตั้งแต 2,000 - 100,000 บาท
จําคุก 5 ปีหรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. คนตางดาวท่ีทํางานจําเป็นและเรงดวนแตไม
แจงนายทะเบียน  
 

ปรับตั้งแต 20,000 - 100,000 
บาท 

5. คนตางดาวทํางานแตกตางจากที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต 

ปรับไมเกิน 100,000 บาท 

6. ผูใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญ
ประจําตัวตางดาว 

มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือ
ปรับไมเกิน 100,000 บาทหรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

7. ผูใดหลอกลวงผูอื่นวาสามารถนําคนตางดาวมา
ทํางานกับนายจางในประเทศ 

มีโทษจําคุกตั้งแต 3 - 10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต 600,000 - 1,000,000 
บาทตอคนตางดาวหนึ่งคนหรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

8. ผูใดประกอบธุรกจินําคนตางดาวมาทํางานโดย
ไมไดรับอนญุาตจากอธิบดีกรมจดัหางาน 

มีโทษจําคุกตั้งแต 1 - 3 ปีหรือ
ปรับตั้งแต 200,000 - 600,000 
บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
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ตารางที่ 2: ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ. 2551 พระราชกําหนดนําคนตางดาว
เขามาทํางานกับนายจางในประเทศพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายเกากับพระราชกําหนดการบริหารการจัดการการ
ทํางานของคนทางดาวพ.ศ. 2560 กฎหมายใหม 

ประเด็นกฎหมายที่
เปรียบเทยีบ 

กฎหมายเกา กฎหมายใหม ขอแตกตาง 

1.นายจางท่ีรับแรงงาน
ตางดาวที่ไมไดรับ
อนุญาตเขามาทํางาน 

มีโทษจําคุกไมเกินหาปี
หรือปรับตั้งแต 2,000-
10,000 บาหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มีโทษปรับตั้งแต 
400,000 -800,000 
บาทตอคนตางดาวหนึ่ง
คน 

จากกฎหมายเดมิ  
- โทษจําคุกเหมือนเดมิ  
- แตโทษปรับจากที่ปรับแบบ
เหมาไมวาจะมีแรงงานตางดาวท่ี
ไมไดขึ้นทะเบียนกีค่นก็จะปรับ 
2,000-10,000 บาท 
-แตกฎหมายใหมโทษปรับจะมี
อัตราที่สูงขึ้นและมีการปรับเป็น
รายจํานวนคน 

2.นายจางใหแรงงาน
ตางดาวทํางานท่ีไม
ตรงตามที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต 

ปรับไมเกิน 20,000 
บาท 

ปรับไมเกิน 40,000 
บาทตอคนตางดาวหนึ่ง
คน 

จากกฎหมายเดมิ 
-โทษปรับจะเป็นแบบเหมาไมวา
จะมีแรงงานท่ีทํางานผิดประเภทก่ี
คนก็ตาม แตกฎหมายใหมโทษ
ปรับจะมีอตัราโทษท่ีสูงขึ้น
กวาเดิมมาก และปรับเป็นราย
จํานวนคน 

3. นายจางรับแรงงาน
ตางดาวเขามาทํางาน
โดยทํางานท่ีหามคน
ตางดาวทํา 

ปรับตั้งแต 10,000-
100,00 บาท ตอตาง
ดาวที่จางหนึ่งคน 

ปรับตั้งแต 2,000-
100,000 บาท จําคุกหา
ปีหรือทั้งจําทั้งปรับ 

จากกฎหมายเดมิ 
-มีเพียงโทษปรับเทาน้ัน 
สวนกฎหมายใหม 
-อัตราโทษจากกฎหมายเกาปรับ
จากขั้นต่ํา 1,000-100,000 บาท
เลี่ยนเป็นขั้นต่ํา 2,000-100,000 
บาท และทั้งนี้ไดเพิม่บทลงโทษ
หนักข้ึนคือมีโทษจําคุกหาป ี

4.นายจางใหคนตาง
ดาวทํางานท่ีจําเป็น
และเรงดวนแตไมได
แจงนายทะเบียน 

ปรับไมเกิน 10,000 
บาท 

ปรับตั้งแต 2,000-
100,000 บาท 

จากกฎหมายเกา 
จะมีการปรับที่สูงเพิม่มากข้ึน ซึ่ง
จากกฎหมายเกาจะปรับไมเกิน 
10,000 บาท แตกฎหมายใหมจะ
มีโทษปรับถึง 100,000 บาท 

5. นายจางใหคนตาง
ดาวทํางานท่ีแตกตาง
จากท่ีกําหนดไวใน
ใบอนุญาต 

ปรับไมเกิน 10,000 
บาท 

ปรับไมเกิน 100,000 
บาท 

จะเห็นไดวากฎหมายไดออกโทษ
ปรับที่สูงเพิ่มมาก จากปรับ 
10,000 บาทมาเป็น 100,000 
บาท 

 
ข๎อดีของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการงานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2560 
จากการวิเคราะหแและเปรียบเทียบมาตรการและการบังคับใชกฎหมายผูเขียนเห็นวา พระราชากําหนดการ

บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีผลดีทั้งตอนายจาง ลูกจางตางดาว ภาครัฐ และภาคประชา
สังคม โดยภาครัฐสามารถจัดระเบียบและใหความคุมครองแกแรงงานตางดาวใหมีความเหมาะสมเป็นไปตาม
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มาตรฐานของหลักสากล สามารถควบคุมการประกอบธุรกิจการนําคนตางดาวมาทํางานกับในจางในประเทศไทย 
และควบคุมการทํางานของคนตางดาวเพื่อจัดระเบียบปูองกันไมใหมีการลักลอบนําคนตางดาวเขามาทํางานโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย มีการปูองกันและแกไขปใญหาการคามนุษยแดานแรงงานได ซึ่งนายจาง ผูประกอบการ จะได
แรงงานตางดาวมาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย มีคุณภาพตามความตองการ อีกทั้งภาครัฐสามารถตรวจสอบคน
ตางดาวไดหากประสบปใญหาตางๆ และยังเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งยังปูองกันการหลอกลวงจากนายหนาเถื่อน 
และเสียคาใชจายอยางไมเป็นธรรม และสามารถเขาถึงระบบขอมูลภาครัฐเพื่อจะไดจํานวนแรงงานตามความตอง
การ และมีการควบคุมประเภทนายจาง ณ ทองที่และเง่ือนไขตามที่ไดรับอนุญาต เพื่อใหเกิดความยึดหยุนในการขอ
อนุญาตใหแรงงานตางดาว แกไขปใญหาขาดแคลนแรงงาน และในขณะเดียวกันลูกจางคนตางดาวและบุคคลที่
เกี่ยวของที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของนายจางอยางไมเป็นธรรมก็จะไดรับความคุมครอง 

นอกจากนี้ยังมีกลไกการรองทุกขแและการเขาถึงชองทางการรองทุกขแสําหรับคนตางดาวและผูที่เกี่ยวของ 
ซึ่งไดรับความเสียหายจากการที่นายจางหรือผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวเขามาทํางานไมปฏิบัติตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมทั้งยังมีการกําหนดชองทางใหคนตางดาวสามารถเขาถึงสิทธิไดโดยตรงและไดรับ
ประโยชนแจากการไดรับสวัสดิการ การประกันสังคม การประสุขภาพ การศึกษาและสังคม เพื่อที่จะใหแรงงานตาง
ดาวสามารถทํางานอยูในประเทศไทยไดอยางปกติสุข 

ในสวนของภาคประชาสังคมก็จะเขาไปมีสวนรวมในการดูแลแรงงานตางดาวใหเป็นไปตามกฎหมายและ
หลักมาตรฐานสากล โดยมีกลไกใหหนวยงานภาคเอกชน และ NGO ในพื้นที่มีสวนรวมดําเนินการและรับผิดชอบใน
การจัดระเบียบแรงงานตางดาว 
 

ผลเสียของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการงานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2560 
หลังจากที่ทางรัฐบาลไดประกาศใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 

2560 ทําใหผูประกอบการและแรงงานตางดาวนั้นตื่นตระหนกกับการประกาศดังกลาว เนื่องจากเป็นการประกาศ
แบบกะทันหัน ผูประกอบการ นายจาง หรือลูกจางตางดาวยังไมทันไดตั้งตัว และบทกําหนดโทษดังกลาวเป็น
บทลงโทษที่รุนแรงงาน มีมาตรการที่เด็ดขาด และคาปรับที่สูงมาก อาทิ ในกรณีที่นายจางรับคนตางดาวทํางานที่
หามคนตางดาวทําหรือรับคนตางดาวที่มีไมใบอนุญาตทํางานเขาทํางาน โดยมีโทษปรับตั้งแต 400,000-800,000 
บาท ตอตางดาวที่จาง 1 คน หรือกรณีนายจางรับคนตางดาวทํางานไมตรงตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต จะมีโทษ
ปรับไมเกิน 400,000 บาท ตอตางดาว 1 คน นอกจากนี้ยังรวมถึง ผูมีพฤติกรรมการคามนุษยแ เชน ยึดใบอนุญาต
ทํางานหรือเอกกสาระสําคัญประจําตัวแรงงานตางดาว จะมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราโทษดังกลาวนั้นเมื่อเทียบกับกฎหมายเดิ มมีอัตราที่สูงขึ้นมาก ซึ่ง
กฎหมายเดิม ไดกําหนดอัตราโทษ คือ หากนายจางกระทําความผิดเกี่ยวกับการจางแรงงานตางดาว ไมวาจะทําผิด
ตอกฎหมายแรงงานตางดาวกี่คนจะนับรวมเป็นกรณีเดียว ซึ่งทําใหผูประกอบการปลอยลอยแพลูกจางแรงงานตาง
ดาวที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมาย เพราะกลัวมาตรการกฎหมายที่ออกมาประกาศใชดังกลาว และแรงงาน
ตางดาวที่หลบหนีเขามาในไทยอยางผิดกฎหมายก็กลัวมาตรการดังกลาวก็ตางพากันกลับไปยังประเทศพมา เพื่อดู
ทาทีของรัฐบาลไทยวาจะเป็นอยางไร ซึ่งเหตุการณแดังกลาวทําเศรษฐกิจในชวงเวลานั้นเกิดการชะลอตัวและชะงัก
หยุดนิ่ง 

ซึ่งจากการใหสัมภาษณแของ นายสุทธา สายวาณิชยแ รองผูวาราชการจังหวัดตาก กลาววา ภายหลังการ
ประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได
สงผลใหแรงงานขามชาติผิดกฎหมายจํานวนมากเดนทางออกและกลับประเทศ เนื่องจากเกรงกลัวการถูกลงโทษ 
โดยกฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดบทลงโทษนักคามนุษยแที่ลักลอบนําแรงงานผิดกฎหมายเขาประเทศ แรงงานที่เขา
เมืองผิดกฎหมาย และนายจางท่ีการวาจางแรงงานเหลานั้น 

นายสุทธา ไดเปิดเผยตอเบนารแนิวสแวา จากการลงพื้นที่ดานตรวจคนเขาเมือง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ทําใหทราบวา นับตั้งแตประกาศใช พ.ร.ก. แรงงานตางดาวฯ มีแรงงานเมียนมาเดินทางกลับประเทศผานดานแม
สอดฯ กวา 20,000 คนแลว แตตนเช่ือวาแรงงานกลุมดังกลาว จะเดินทางกลับมาทํางานในประเทศไทยอีกครั้ง 
เพราะตลาดแรงงานในประเทศไทยมีมากกวาเมียนมา (เบนารแนิวสแ, 2560) 
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ขณะเดียวกันเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองในแตละพื้นที่เปิดเผยวา แรงงานตางดาวผิดกฎหมายของ
เดินทางกลับบานเป็นจํานวนมาก โดยที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว และ อ.โปุงน้ํารอง จ.จันทบุรี มีชาวกัมพูชาเดิน  
ทางกลับ เฉลี่ย 500 คนตอวนั ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ชาวลาวกลับประเทศมากกวาปกติประมาณ 
1,200 คน และที่ อ.สังขละบุรี จ.สระแกว มีชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศแลวกวา 3,000 คน หลัง พ.ร.ก. 
แรงงาน     ตางดาวฯ ถูกประกาศใช (เบนานิวสแ, 2560) 

 
มาตรการในการผํอนผันจากรัฐบาล 
จากผลกระทบดังกลาว หลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน  

ตางดาว พ.ศ. 2560 รัฐบาลจึงไดออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาปใญหาที่เกิดขึ้น ดวยการใชอํานาจตาม
มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดสั่งใหชะลอ 
หรือเลื่อนการบังคับใช สามมาตราดังนี ้ 

 
ตารางที่ 3: มาตรการการชะลอการบังคับใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการงานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 

 
 

มาตรา 101 
 

 
แรงงานตํางด๎าวที่ไมํมีใบอนุญาต
ท างาน 

 
จ าคุก 5 ปีปรับ 100,000 บาท 

มาตรา 102 
 

นายจางจางแรงงานตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาต 

ปรับ 400,000-800,000 บาทตอคน
ตางดาว 1 คน 

มาตรา 122 
 

นายจางจางแรงงานตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตกับตัวเอง 

ปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาท 
ตอคนตางดาว 1 คน 

 
ซึ่ง สามมาตรานี้เป็นเรื่องการเอาผิดและมีโทษหนักแกนายจางหรือลูกจาง โดยมีโทษปรับตั้งแต  

400,000 – 800,000 บาท ตอคนงาน 1 ราย โดยใหเลื่อนการบังคับใชออกไป 120 วัน โดยในระหวางนี้จะไมมีการ
จับกุม ยกเวน  มีการคามนุษยแ และจะมีผลยอนหลงัไปถึงวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อจัดการกับระบบแรงงาน
ตางดาวที่เขามาอยางผิดกฎหมายไมไดรับอนุญาตตั้งแตตน ใหกลับไปขออนุญาตที่ประเทศของเขาใหถูกตอง โดยใน
ระหวางนี้ กระทรวงแรงงานจะประสานงานการขออนุญาตจากประเทศนั้นๆที่ชายแดน โดยตัวคนงานไมตองกลับ
เขาประเทศตัวเอง ในกรณีประเทศนั้นๆ สามารถตรวจสอบแรงงานไดเพื่อออกใบอนุญาต ทั้งนี้เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกแรงงานตางดาวในการดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวใหถูกกฎหมาย 

 
ตารางที่ 4: แนวทางมาตรการผอนผันโดยใชมาตรา 44 

 
มาตรการที่ 1 มาตรการผอนคลาย โดยใหแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายกลับไปดําเนินการใหเขาสูระบบ

อยางถูกกฎหมาย โดยทางรัฐบาลใหระยะเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1-2 เดือน 
ซึ่งหากแรงงานตางดาวผิดกฎหมายไมมีเอกสารสําคัญที่ตองใชในการขึ้นทะเบียนแรงงานตาง
ดาวก็ใหกลับประเทศของตนเพื่อนําเอกสารที่ตองใชในการดําเนินการมาขึ้นทะเบียนใหถูกตอง
ตามกฎหมาย 

มาตรการที่ 2 เปิดโอกาสใหนายจางมายื่นขอเปลี่ยนช่ือนายจางใหมได โดยเสียคาธรรมเนียม 100 บาท ซึ่ง
จากท่ีผานมาแรงงานตางดาวท่ีพบสวนมากมักไมตรงกับนายจางท่ีขึ้นทะเบียนไว หรือลักษณะ
งานท่ีขึ้นขึ้นทะเบียนไวไมตรงกับความเป็นจริง ทําใหมีปใญหาเวลาโดนเจาหนาที่ตรวจสอบ 

มาตรการที่ 3 การลงนามขอความรวมมือกับประเทศพมา ทั้งนี้การลงนามดังกลาวเพื่อที่จะเจรจาเกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนในกระบวนการเขาสูระบบแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 

มาตรการการชะลอการบังคับใช๎ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการงานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2560 
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การสัมภาษณแแรงงานตางดาวในเขตพื้นท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 จากมาตรการดังกลาวที่ทางภาครัฐเห็นวานาจะลดผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช พระราช
กําหนดการบริหารจัดการการงานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ผูเขียนไดไปสัมภาษณแแรงงานตางดาวที่อยูใน อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก (สัมภาษณแเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560) มีดังนี้ คือ 

นายเมียว จอ ตู แรงงานเช้ือสายพมา ที่ไดเขามาทํางานใน อ.แมสอด จ.ตาก โดยมีบัตร 10 ปีและมี
พาสปอรแตในการทํางานแลว ไดใหสัมภาษณแวา “จากการที่มีประกาศบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฯ 
ดังกล่าว ท าให้ตนและครอบครัวเกิดความเดือดร้อน เนื่องจากตนมีภรรยาและญาติพี่น้อง ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
แรงงาน และบางคนยังไม่ได้งานท า จึงเกิดความหวาดระแวงกลัวว่าจะถูกเจา้หน้าท่ีจับกุมจงึพากันกลับประเทศเมียน
มา ซึ่งท าให้ตนต้องขาดงานและขาดรายได้เนื่องจากต้องไปส่งภรรยาและญาติ” และนายเมียว จอ ตู ยังไดแสดง
ความคิดเห็นอีกวา “หากทางรัฐบาลไทยควรเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตลอด ไม่ควรเปิดเพียงช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เพราะนายจ้างหรือลูกจ้างอย่างพวกตนไม่มีเงินท่ีจะมาเสียค่าขึ้นทะเบียนได้ทันที หรือบางครั้งพวกตนเข้า
ท างานในประเทศไทยไม่ได้เข้ามาในช่วงที่ทางภาครัฐเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก็ท าให้นายจ้างหรือ
ผู้ประกอบการไม่กล้ารับพวกตนเข้าท างาน หรือรับเข้าท างานแต่พวกตนก็ต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เนื่องจากกลัว
ถูกเจ้าหน้าจับและผลักดันส่งกลับประเทศของตน ซึ่งท าให้พวกตนเดือดร้อน” 

จากการสัมภาษณแ นายซอว มิวาย เชื้อสายเกรี่ยง ทํางานใน อ.แมสอด จ.ตาก และไดขึ้นทะเบียนแรงงาน
ตางดาวถูกกฎหมาย ไดใหสัมภาษณแวา “ตนได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาก่อนท่ีจะมีกรประกาศใช้กฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งนายจ้างของตนได้พาไปขึ้นทะเบียนและออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ก่อนแล้วค่อยหักจากค่าแรง
ของตนทีหลัง เพราะค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนั้นค่อนข้างสูงส าหรบัพวกตน และเขาเองก็ไม่มีเงินเก็บมากถึงขนาด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในคราวเดียว” ซึ่งนายซอว มิ วาย แสดงความคิดเห็นวา “กฎหมายการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวที่เพิ่งประกาศใช้นั้นตนคิดว่าเป็นเรื่องดี เนื่องจากลูกจ้างต่างด้าวสามารถเปลี่ยนช่ือนายจ้างได้ โดยช่ือลูกจ้าง
อย่างพวกตนไม่ค้างอยู่กับนายจ้างเดิม และเสียค่าธรรมเนียมที่ถูก อีกทั้งยังมีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลส าหรับ
พวกลูกจ้างอย่างพวกตน” 

 และจากการสัมภาษณแ นายออง ตู ยะ เชื้อสายพมา ซึ่งไมมีบัตรและไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว โดย
ใหสัมภาษณแวา “ตนเข้ามาท างานใน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยรับจ้างท างานก่อสร้างและได้รับค่าแรงเป็นรายวัน วันละ 
200 บาท และเพิ่งได้เข้ามาท างานได้ยังไม่ถึง 4 เดือน ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศกฎหมายการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวนั้นท าให้นายจ้างไม่กล้าจ้างตนเข้าท างาน เพราะกลัวถูกทางเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ท าให้ตนขาดรายได้ซึ่งตนก็
ไม่มีเงินในการไปขึ้นทะเบียนแรงงาน และหากให้นายจ้างออกเงินขึ้นทะเบียนให้แก่พวกตนก่อน นายจ้างก็กลัวว่า
พวกตนจะหนี ซึ่งจะท าให้นายจ้างเสียเงินฟรี เพราะไม่สามารถเรียกเงินคืนจากใครได้” นายออง ตู ยะ ยังให
สัมภาษณแตอวา “ตนและเพื่อนๆไม่ค่อยเข้าใจกับขั้นตอนและเอกสารที่จะต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
และไม่รู้จะไปสอบถามหรือปรึกษาใคร รวมทั้งระยะเวลาในการผ่อนผันการขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนของ
ทางภารัฐท่ีออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจากพวกตนต้องเก็บเงินในการที่จะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมาเพื่อ
กลับไปเอาเอกสารส าคัญต่างๆมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และยังต้องเก็บเงินในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เอง ท าให้พวกตนนั้นล าบากเป็นอย่างมาก อีกทั้งตอนนี้ที่ตนอยู่ในประเทศไทย ตนนั้นใช้ชีวิตล าบากมากยิ่งขึ้น 
เพราะผลจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการ นายจ้างต่างๆ ไม่รับตนเข้าท างาน ซึ่งท า
ให้ตนไม่มีรายได้ อีกทั้งต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะกลัวถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมอีกด้วย” 

จากการที่ไดสัมภาษณแแรงงานตางดาว ที่อาศัยอยูใน อ.แมสอด จ.ตาก ที่แรงงานตางดาวไดประสบปใญหา
ภายหลังจากที่มีการประกาศใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 สามารถ
สรุปประเด็นปใญหาไดดังนี้ 

กรณีที่ 1 แรงงานตางดาวบางคนไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวเนื่องจากทางภาครัฐและองคแกรที่
เกี่ยวของไมไดเปิดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวตลอดเวลา ทําใหแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศ
ไทยบางครั้งปิดระบบไปแลว ซึ่งทําใหตองรอปีหนา หรือตองรอใหทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวขอเปิดใหขึ้น
ทะเบียนอีกครั้ง  
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กรณีที่ 2 ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวยังมีความซับซอน เขาใจยาก และหลายขั้นตอน การ
ประชาสัมพันธแยังไมทั่วถึงหรือบางครั้งกลุมแรงงานตางดาวยังไมเขาใจ บางครั้งเกิดความสบสนจากขอมูลที่ตนอาจ
เขาใจผิด หรือสื่อสารขาวสารกันผิดๆ  

กรณีที่ 3 การกําหนดคาขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหรือคาดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวนั้นมี
อัตราคาใชจายสูงในแตละครั้ง  

จากผลกระทบที่แรงงานตางดาวไดรับภายหลังจากที่กฎหมายไดมีผลบังคับออกมา แรงงานตางดาวจึง
อยากใหภาครัฐชวยหาทางแกไขหรือชวยเหลือพวกตนที่จะเขามาทํางานในประเทศไทย โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ใหทางภาครัฐเปิดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวใหยาวมากยิ่งขึ้น หรือมีการเปิดการขึ้น
ทะเบียน 

แรงงานตางดาวตลอดทั้งปี ท้ังนี้เพื่อใหนายจาง และแรงงานตางดาวไดขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา 

2. ใหทางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการประชาสัมพันธแใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมี 
หนวยงานท่ีใหบริการใหคําปรึกษา หรือใหคําแนะนําแกกลุมแรงงานตางดาวใหทั่วถึง 

3. ขอใหทางภาครัฐลดคาใชจายลงมา เพื่อใหกลุมแรงงานตางดาวสามารถมีกําลังในการขึ้นทะเบียน 

แรงงานไดดวยตัวเอง เพราะเพียงคาแรงท่ีตนไดรับก็แคพอใชจายในแตละวัน 

จากขอเสนอแนะจากกลุมแรงงานตางดาวและจากการวิเคราะหแผลกระทบโดยรวมไมวาจะเป็นทางดาน
ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม กระบวนการในการดําเนินงานของทางภาครัฐ จึงมีขอเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ที่นําไปใชในการแกไขปใญหาดังนี ้

1. รัฐบาลควรลดกระบวนการในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ควรมีขั้นตอนท่ีงาย โดยทั้งอาจนํา 

เทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนออนไลนแ เนื่องจากประเทศไทยในปใจจุบันเริ่มเขาสู Thailand 4.0 รัฐบาลจึงควร
นําเทคโนโลยีดังกลาวมาอํานวยความสะดวกแกการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว เชน การเช็คเอกสารของแรงงาน
ตางดาวออนไลนแ โดยที่แรงงานตางดาวนั้นไมจําเป็นตองกลับไปเอาเอกสารที่ประเทศของตน ซึ่งทําใหแรงงานตาง
ดาวตองเสียคาใชจายในการเดินทาง และผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงก็คือ ขาดกลุมแรงงานในการทํางาน ทํา
ใหผูประกอบการบางรายตองปิดโรงงาน เพราะแรงงานตางดาวในการทํางานเป็นหลัก และสงผลใหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยหยุดชะงัก 

2. รัฐบาลควรลดคาใชจายในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ทั้งนี้ เพื่อลดภาระของนายจาง 
ผูประกอบการ  

หรือ แรงงานตางดาวที่ตองออกคาใชจายเองในการขึ้นทะเบียนแรงงาน เนื่องจากที่ผานมาปใญหาที่นายจางหรือ
ผูประกอบการพบคือ เมื่อเสียเงินคาขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวใหแลว ปรากฏวาคนตางดาวหนี ซึ่งนายจางหรือ
ผูประกอบการก็ไมรูจะไปเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวคืนจากใคร  

3. ภาครัฐควรมีมาตรการหรือนโยบายเปิดใหขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวไดตลอดทั้งปี เพื่อรองรับ
แรงงาน 

ที่จะเขามาในประเทศไทย เมื่อแรงงานตางดาวเขามาจะไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวไดเลย โดยไมตองรอใหถึงรอบ
เปิดใหบริการ ท้ังนี้ภาครัฐจะไดควบคุมการขึ้นทะเบียนไดงายขึ้น โดยที่นายจาง ผูประกอบการ หรือลูกจางตางดาว 
จะอางเวลาถูกจับกุมไมไดวาระบบยังไมเปิด และตองรอใหระบบเปิดกอน  
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