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∫∑∑’Ë5

_______________________________________________________________	
7	 ประกาศนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 13	 ธันวาคม	 2515	 และมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		
8	 ที่จริงการผ่อนผันครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายอานันท์	ปันยารชุน	เมื่อเดือนมีนาคม	2535	แต่อนุญาตให้จ้างเฉพาะ	ผู้พลัดถิ่น

สัญชาติพม่าหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้ชั่วคราว	 เท่านั้น	 และเฉพาะในเขต	 9	 จังหวัดชายแดน
ซึ่งมีแรงงานจากประเทศพม่าเข้ามาทำงานอยู่ก่อนแล้ว	 ต่างจากมติครม.ตั้งแต่ปี	 2539	 ถึงปัจจุบันที่ผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติจาก	
3	 ประเทศคือพม่า	 กัมพูชา	 และลาว	 โดยในพ.ศ.	 2539	 อนุญาต	 37	 จังหวัด	 และมติครม.	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2544	 ถึงปัจจุบันอนุญาตทั่ว
ประเทศ		

ในอดีตประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายโดยตรงในเรื่องแรงงานข้ามชาติ	 มีแต่แนวปฏิบัติในเรื่องการควบคุม

การทำงานของคนต่างชาติ	 ที่ตั้งอยู่บนระบบความคิดต้องการสงวนอาชีพบางอย่างไว้ให้คนไทยทำ	 เริ่มจากประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่	 322/25157	 กำหนดให้คนต่างชาติที่ต้องการทำงาน	 ต้องขอใบอนุญาตจากกรมแรงงานก่อน	 ก่อน

หน้านี้คนต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต	ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้เป็นฐานคิด

หลักของการตราพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2521	 ที่มีประกาศแนบท้ายสงวนอาชีพและวิชาชีพ

สำหรับคนไทยไว้จำนวนรวม	39	อาชีพ	หนึ่งในหลายอาชีพนั้นคืองานกรรมกรใช้แรงงาน	 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก	

ข.)	ซึ่งต่อมาได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนใน	มาตรา	12	ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	ว่า	ไม่อนุญาต

ให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมกรในประเทศ	(กฤตยา	2540)	

แต่สถานการณ์ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2531	 เริ่มจากเหตุการณ์ในประเทศพม่าที่มีการปราบปรามประชาชน	 จนเป็น

จลาจลทางการเมืองในปี	 2531	 หลังจากนั้นมาทำให้มีประชาชนจากประเทศพม่าทะลักเข้าประเทศไทยนับเป็น

จำนวนแสน	 เพื่อหลบภัยและหางานทำ	 ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงนั้นเป็นยุคเริ่มต้นของเศรษฐกิจ

ฟองสบู่	 โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างและประมง	ทำให้เกิดความต้องการแรงงานระดับล่างจำนวนมาก	ขณะที่พื้นที่

ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาและลาวก็มีแรงงานจากสองประเทศนี้เดินทางลักลอบเข้าเมืองมาทำงานจำนวนมาก

เช่นกัน	 สถานการณ์ดังกล่าวนี้บีบบังคับให้รัฐไทยจำต้องยอมรับการมีอยู่ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน

ที่อพยพเข้ามาทำงานเป็นกรรมกรในหลายกิจการจ้างงาน	 เพราะตระหนักว่ามีจำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองมาทำงาน

จำนวนมาก	 จนกลายเป็นปัญหากระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และการเมืองระหว่างประเทศ	 นั่นคือ	

รัฐบาลจะยังคงทำเป็นไม่รับรู้อีกต่อไปไม่ได้	 ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนเอง	 ก็ทั้งเจรจาและกดดันรัฐบาลให้เปิดให้มี

การจ้างแรงงานต่างชาติได้	 การเรียกร้องนี้ทำอย่างต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันของหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	

ผลของสถานการณ์ข้างต้นนี้ทำให้รัฐบาลต้องปรับตัวหันมาใช้นโยบายที่ยืดหยุ่นขึ้น	 โดยอาศัยอำนาจตาม

มาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	 เปิดนโยบาย	“ผ่อนผัน”	ให้บุคคลที่มีสถานะเป็นผู้

หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเฉพาะจากสามประเทศเพื่อนบ้านคือ	พม่า	กัมพูชา	และลาวเท่านั้น	สามารถ

ทำงานได้ในลักษณะชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด	 ทั้งนี้ใช้วิธีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีประกาศการผ่อนผัน	

และวางแนวทางการปฏิบัติการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเป็นรายปีนับตั้งแต่ปี	 25398	 โดยใช้

มติคณะรัฐมนตรีประกาศการผ่อนผันเป็นครั้ง	 ๆ	 ไป	 และวางแนวปฏิบัติในการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

ผิดกฎหมายเป็นรายปี	สรุปคือตั้งแต่	พ.ศ.	2539	ถึง	พ.ศ.	2550	มีมติ	ครม.	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อนโยบายการผ่อนผัน	
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นี้รวม	12	ครั้ง	(ดูตาราง	5)	ทั้งหมดล้วนตั้งอยู่บนฐานคิดของการควบคุมจำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาต	และผ่อน

ผันให้ทำงานได้เฉพาะอาชีพกรรมกรเท่านั้น	 แต่ประเภทของกิจการและพื้นที่ที่ผ่อนผันให้มีการจ้างงานมีความ

แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา	โดยสามารถจัดแบ่งเป็น	3	ช่วงเวลาดังรายละเอียดต่อไปนี้	(กฤตยา	2550:	17-23)	

	
5.1	 มติคณะรัฐมนตรี	ในช่วงพ.ศ.	2539	–	พ.ศ.	2543		

หลักการสำคัญคือ	 จดทะเบียนเฉพาะตัวแรงงาน	 อนุญาตให้ทำงานเฉพาะในบางจังหวัด	 และบางภาคการ

จ้างงาน	แรงงานต้องมีนายจ้างพามาจดทะเบียน	และเริ่มบังคับให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพในพ.ศ.	2542	

(ก)	 มติ	 ครม.	 เดือนมิถุนายน	 2539	 กำหนดให้มีการผ่อนปรนการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจาก

ประเทศพม่า	 ลาว	 และเขมร	 ให้ทำงานได้ชั่วคราว	 โดยมีระยะเวลาผ่อนผันไม่เกิน	 2	 ปี	 พื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตรวม	

43	จังหวัด	และให้ทำงานได้เฉพาะ	8	กลุ่มอุตสาหกรรมคือ	 เกษตรกรรม	ก่อสร้าง	ประมงทะเล	ต่อเนื่องประมงทะเล	

ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ	เหมืองแร่/เหมืองหิน	การผลิต	และคนรับใช้ในบ้าน	ซึ่ง	แยกเป็นประเภทของกิจการที่จ้างงานได้

รวม 36 ประเภท 

(ข)	 มติ	ครม.	เดือนเมษายน	2541	รัฐบาลได้มีมติ	ครม.	เมื่อวันที่	28	เมษายน	และ	วันที่	8	พฤษภาคม	

2541	ผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในปี	2539	ต่อได้อีก	1	ปี	แต่ขยายพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาต

รวม	54	จังหวัด	ให้ทำงานได้เฉพาะ	8	กลุ่มอุตสาหกรรมคือ	เกษตรกรรม	ก่อสร้าง	ประมงทะเล	ต่อเนื่องประมงทะเล	

ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ	เหมืองแร่/เหมืองหิน	การผลิต	และคนรับใช้ในบ้าน	ซึ่ง แยกเป็นประเภทของกิจการที่จ้างงานได้

รวม 47 ประเภท 

(ค)	 มติ	 ครม.	 เดือนสิงหาคม	 2542	 มติครม.ครั้งนี้ยังคงผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติกลุ่มเก่าต่อ

ได้อีก	1	ปี	แต่ลดประเภทของกิจการที่จ้างงานได้ลงเหลือเพียง 18 ประเภท	และลดพื้นที่ลงเหลือ	37	จังหวัด	คือเป็น

จังหวัดชายแดน	 10	 จังหวัด	 จังหวัดที ่มีกิจการประมงทะเล	 18	 จังหวัด	 และจังหวัดที ่อยู ่ในระหว่างปรับปรุง

กระบวนการผลิต	9	จังหวัด		

(ง)	 มติ	 ครม.	 เดือนสิงหาคม	 2543	 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเริ่มเป็นภาระงาน

ประจำปีของกระทรวงแรงงานแน่ชัดมากขึ้น	มติครม.ปีนี้	 ยังคงมีมติให้คงจำนวน	พื้นที่	 และกิจการที่จะได้รับอนุญาต

ไว้เท่าเดิมตามมติ	ครม.ปี	2542	เพื่อยืนยันนโยบายที่ว่าจะไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติจากที่มาจดทะเบียน

ในปี	2542	อีกต่อไป	
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มติครม.	
ปี	พ.ศ.	

จำนวน	
กิจการ	

ที่อนุญาต	

จำนวน	
จังหวัด	

ที่อนุญาต	

ระยะเวลา	
ที่อนุญาต	

จำนวน	
แรงงานที่มา	
จดทะเบียน	

ประเทศต้นทาง	

พม่า	 กัมพูชา	 ลาว	

	 (1)	 มติครม.	
	 	 2539	

36	 43	 2	ปี	 293,654	 256,492	
(88%)	

25,568	
(7%)	

11,594	
(5%)	

	 (2)	 มติครม.	
	 	 2541	

47	 54	 1	ปี	 90,911ก	 79,057	
(87%)	

10,593	
(12%)	

1,261	
(1%)	

	 (3)	 มติครม.	
	 	 2542	

18	 37	 1	ปี	 99,974	 89,318	
(89%)	

9,492	
(10%)	

1,164	
(1%)	

	 (4)	 มติครม.	
	 	 2543	

18	 37	 1	ปี	 99,656	 90,724	
(91%)	

7,921	
(8%)	

1,011	
(1%)	

	 (5)	 มติครม.	
	 	 2544	

11	
ประเภทข	

ทั่วประเทศ	 6	
เดือน	

568,249	 451,335	
(79%)	

57,556	
(10%)	

59,358	
(11%)	

	 (6)	 มติครม.	
	 	 2545	

11	
ประเภทข	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 430,074	 349,264	
(81%)	

38,614	
(9%)	

42,196	
(10%)	

	 (7)	 มติครม.	
	 	 2546	

6	
ประเภทค	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 288,780	 247,791	
(86%)	

19,675	
(7%)	

21,314	
(7%)	

	 (8)	 มติครม.	
	 	 2547	

2	
ประเภทหลักง	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 844,387	 629,260	
(75%)	

110,018	
(13%)	

105,109	
(12%)	

	 (9)	 มติครม.	
	 	 2548/1	

2	
ประเภทหลักง	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 705,293จ	 539,416	
(76%)	

75,804	
(11%)	

90,073	
(13%)	

	 (10)	 มติครม.	
	 	 2548/2	

2	
ประเภทหลักง	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 208,562จ	 163,499	
(79%)	

23,410	
(11%)	

21,653	
(10%)	

	 (11)	 มติครม.	
	 	 2549	

2	
ประเภทหลักง	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 460,014จ	 405,379	
(88%)	

24,952	
(5%)	

29,683	
(7%)	

	 (12)	 มติครม.	
	 	 2550	

2	
ประเภทหลักง	

ทั่วประเทศ	 1	ปี	 501,570ฉ	 476,676	
(95%)	

12,094	
(2.4%)	

12,800	
(2.6%)	

ตาราง	5	 จำนวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี	

	 พ.ศ.	2539,	2541,	2542,	2543,	2544,	2545,	2546,	2547,	2548/1,	2548/2,	2549	และ	2550	

	

ที่มา:	 ปรับจาก	 กฤตยา	 (บรรณาธิการ).	 2550.	 รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ.	
นครปฐม:	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล.	(บทที่	2	ตาราง	2.1)	

ก		 มติปี	2539	ผ่อนผันให้จดทะเบียนได้	2	ปี	ในปี	2540	มีผู้มาต่ออายุรวม	88,644	คน	ซึ่งถ้านำตัวเลขนี้มารวมกับจำนวนที่มา
จดทะเบียนในปี	2541	ทำให้จำนวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันในปี	2541	มีรวม	179,555	คน	

ข		 คือกิจการพิเศษ	 1	 (มีนายจ้าง)	ประมงทะเล	ทำสวนทำไร่	 คนรับใช้ในบ้าน	ก่อสร้าง	 เลี้ยงหมูเลี้ยงกุ้ง	 กิจการพิเศษ	 2	 (ไม่มี
นายจ้าง)	 การขนย้ายสินค้าในโกดัง	 โรงสีข้าว	 ทำอิฐทำโอ่งและเหมืองแร่	 ซึ่งคำว่ากิจการพิเศษในที่นี้หมายรวมถึงกิจการ
อะไรก็ได้	 และมีนายจ้างพามาจดทะเบียนหรือมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองก็ได้	 เพราะไม่มีนายจ้างแน่นอน	 เช่น	 เป็นคนงาน
รับจ้างตามฤดูกาลเกษตร	เป็นต้น	

ค		 คือกรรมกรทั่วไป	 กรรมกรในกิจการประมงและต่อเนื่อง	 ลูกจ้างในโรงงาน	 ผู้รับใช้ในบ้าน	 ลูกจ้างในฟาร์ม	 และลูกจ้างใน
แปลงเพาะปลูก	

ง		 ประเภทหลักในประกาศคือกรรมกรทั่วไป	 และผู้รับใช้ในบ้าน	 โดยให้แต่ละจังหวัดทำประกาศรายละเอียดประเภทอาชีพที่จะ
อนุญาตเอง	
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จ	 จำนวน	705,293	คน	มาจากผลการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในปี	2547	ข้อมูล	ณ	วันที่	
30	 สิงหาคม	 2548,	 จำนวน	 208,562	 คน	 มาจากผลการดำเนินการตามมติครม.ต้นปี	 2549	 ที่ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่	 20	
ธันวาคม	 2548	 ที่ให้มีการประกันตนแรงงานใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนคนละ	 10,000	 บาท	 (สำหรับคนที่มีชื่ออยู่ใน	
ทร.38/1)	 และ	 50,000	 บาท	 (สำหรับคนที่มีชื่ออยู่ใน	 ทร.38/1)	 และให้แรงงานกลุ่มใหม่นี้มาจดทะเบียนในช่วงวันที่	 1-31	
มีนาคม	2549,	จำนวน	460,014	คน	มาจากผลการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในปี	2547	
และมาต่ออายุในปี	2548	(ที่มา:	กลุ่มพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวนอกระบบ	สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว	วันที่	
21	กรกฎาคม	2549)	

ฉ	 ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว	สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว.	2551	

5.2	 มติคณะรัฐมนตรี	ในช่วงพ.ศ.	2544	–	พ.ศ.	2546	

(ก)	 มติ	ครม.	เดือนสิงหาคม	2544	เกิดการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลในปีนี้	คือพรรคไทยรักไทยเข้ามาเป็นแกน

นำจัดตั้งรัฐบาล	นำโดยพ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	เป็นนายกรัฐมนตรี	และมีพรรคชาติไทยกำกับกระทรวงแรงงาน	มีนาย

เดช	บุญหลง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการ	และเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบ

พลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ	 กล่าวคือมีมติครม.ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองสามารถมาขึ้น

ทะเบียนได้ทุกจังหวัดในทุกประเภทกิจการ และเป็นครั้งแรกที่แรงงานที่ไม่ได้ทำงานประจำกับนายจ้างคน

หนึ่งคนใดสามารถมาขอขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง	 การขึ้นทะเบียนครั้งนี้มีแรงงานมาจดทะเบียนมากกว่าทุกปีที่

ผ่านมาคือสูงถึง	568,249	คน	

(ข)	 มติ	ครม.	เดือนสิงหาคม	2545	มติปีนี้ยึดหลักประเภทของกิจการที่จ้างได้และพื้นที่ที่ให้แรงงานที่จด

ทะเบียนเหมือนปี	2544	แต่อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานจากปี	2544	เท่านั้น	ซึ่งมีผู้มาต่ออายุ	430,074	คน	

(ค)	 มติ	ครม.	เดือนสิงหาคม	2546	มติครม.ปีนี้ยังคงยึดหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	เหมือนปี	2544	คือให้ต่ออายุ

เฉพาะกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานแล้ว	รวมมีผู้มาต่ออายุ	288,780	คน	

	

5.3	 มติคณะรัฐมนตรี	ในช่วงพ.ศ.	2547	–	พ.ศ.	2550	

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานหลบหนีเข้าเมืองจากสามประเทศเพื่อนบ้าน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	

2547	มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งระบบ	มีรายละเอียดดังนี้	

(ก)	 มติ	ครม.	เดือนเมษายน	2547	ให้มีการขึ้นทะเบียนทั้งในส่วนแรงงานและนายจ้าง	โดยแรงงาน

ที่มีนายจ้างพามารายงานตัวให้ขึ้นทะเบียนตามทะเบียนบ้านของนายจ้าง	 ส่วนแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีนายจ้างพามา

รายงานตัว	 หรือทำงานรับจ้างรายวันไม่มีนายจ้างประจำ	 สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง	 ในทำนองกลับกัน

นายจ้างที่ยังไม่ได้จ้างแรงงานหรือเคยจ้างแต่จำนวนไม่พอ	 สามารถมาขึ้นทะเบียนนายจ้างแจ้งความจำนงว่าต้องการ

จ้างแรงงานในกิจการอะไร	เป็นจำนวนเท่าใด	และจากประเทศใดใน	3	ประเทศ	หรือจะไม่ระบุประเทศก็ได้	

	 การขึ้นทะเบียนของแรงงานให้รวม	 “ผู้ติดตาม”	ด้วย	 ซึ่งอยู่บนฐานคิดที่ต้องการเริ่มนับจดผู้หลบ

หนีเข้าเมืองจาก	 3	 ประเทศที่ตรงกับสถานการณ์ความจริงกว่าที่เคยปฏิบัติมา	คือ	 ให้มีการขึ้นทะเบียนบุคคลผู้

ติดตามแรงงานข้ามชาติตั้งแต่อายุ	 1	ปีขึ้นไปด้วย	และให้มีการแจ้งเกิด	แจ้งตาย	และแจ้งย้ายที่อยู่เหมือน

ประชากรกลุ่มอื่น	ๆ	 ในฐานข้อมูลทะเบียนบุคคล	นั่นคือทำให้ฐานข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 แบ่งออก

เป็น	 3	 ขั้นตอนคือ	ขั้นที่หนึ่ง	 ให้แรงงานและผู้ติดตามมารายงานตัวที่เขตหรืออำเภอทั่วประเทศ	 เพื่อขึ้นทะเบียนรับ

หมายเลขประจำตัว	13	หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข	00	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ผู้มารายงานตัวที่ได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ

จะได้รับการผ่อนผันให้อายุในประเทศไทยได้	 1	 ปี	 และสำนักงานบริหารการทะเบียน	 (สบท.)	 กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย	 เป็นหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบนำฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร	 38/1	 เข้าจัดเก็บด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์	โดยในปี	2547	มีจำนวนประชากรกลุ่มนี้อยู่ในทะเบียนบุคคลรวม	1,284,920	คน	
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	 ที่สำคัญคือ	 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่วางเป้าหมายสูงสุดว่า	 ประเทศไทยจะไม่มีแรงงานผิด

กฎหมายที่ต้องผ่อนผันให้ทำงานอีกต่อไป	 จึงกำหนดให้มีการปรับสถานะแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายให้

เป็นแรงงานที่เข้าเมืองและทำงานอย่างถูกกฎหมาย	 โดยการทำข้อตกลงสัญญาทวิภาคี	 (MOU)	ระหว่างประเทศ

ไทย-พม่า	ไทย-ลาว	และไทย-กัมพูชา	ในการให้ประเทศต้นทางมาพิสูจน์สัญชาติและรับรองว่าแรงงานมาจากประเทศ

นั้นจริง	 ในกรณีของประเทศลาวเมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้ว	 แรงงานจะได้รับเอกสารการเดินทางชั่วคราว	 (temporary	

passport)	 ในกรณีของประเทศกัมพูชา	 จะได้รับเอกสารรับรองตน	 (certification	 of	 identification	 –	 CI)	 การพิสูจน์

สัญชาติตามข้อตกลงทวิภาคีนี้ดำเนินการได้จริงเฉพาะประเทศลาวและกัมพูชาเท่านั้น	 ส่วนประเทศพม่าไม่มีความ

คืบหน้าในเชิงปฏิบัติจริงแต่อย่างใด	ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา	ข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2550	จากฝ่ายทะเบียน

และข้อมูลสารสนเทศ	 กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว	 กรมการจัดหางาน	 (2551)	 ระบุว่า	 มี

แรงงานจากสองประเทศที่ปรับสถานะและยังคงต่อใบอนุญาตทำงานรวม	72,098	คน	

	 สำหรับกิจการที่อนุญาตให้จ้างแรงงานข้ามชาติได้	อนุญาตให้จ้างได้ในงานสองประเภทหลักคือ	

กรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน	ในกิจการ	10	ประเภทหลัก	คือ	(1)	ประมง	(ทะเล+น้ำจืด)	(2)	ต่อเนื่องประมง	(3)	เกษตร

และปศุสัตว์	(4)	โรงสีข้าว	(5)	โรงอิฐ	(6)	โรงน้ำแข็ง	(7)	ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ	(8)	ก่อสร้าง	(9)	เหมืองแร่/เหมืองหิน	(10)	

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	 และตั้งแต่ปี	 2547	 ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้เกณฑ์นี้	 หากลักษณะของกิจการที่จ้างไม่เข้าข่าย	

10	 ประเภทนี้	 ก็ให้จัดไว้ในรหัส	 (11)	 คือ	ประเภทอื่น ๆ	 ปรากฏว่าประเภทกิจการที่จ้างแรงงานข้ามชาติสูงสุดคือ	

กิจการประเภทอื่น	ๆ	(30%)	รองลงมาคือกิจการเกษตร	(22%)	ส่วนการจ้างงานในครัวเรือน	และในกิจการก่อสร้าง	มี

สัดส่วนเท่ากัน	 (15%)	 เช่นเดียวกับในกิจการประมงทะเลและน้ำจืด	 (7%)	 และต่อเนื่องประมง	 (9%)	 ที่มีสัดส่วนรวม	

16%	นั่นคือกิจการที่กระทรวงแรงงานไม่สามารถจัดประเภทเข้าข่ายได้ ถูกจัดไว้ในกิจการอื่น ๆ ทำให้ภาพของการ

กระจายการจ้างงานในกิจการต่าง ๆ มีความไม่ชัดเจน	(ดูรูป	4	และตาราง	6)	

รูป	4	 การกระจายร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานตามติครม.	ปี	2547	

	 จำแนกตามประเภทกิจการที่จ้างงาน	

ที่มา:	 ปรับจาก	กฤตยา	และพันธุ์ทิพย์.	2548.	
	 (คำนวณจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวฯ	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน)	

โรงสีข้าว,	โรงอิฐ,	โรงน้ำแข็ง		2%	
ขนถ่ายสินค้า		1%	

เหมืองแร่,	เหมืองหิน		5%	
ประมง		7%	

ต่อเนื่องประมง		9%	

ก่อสร้าง		15%	

ลูกจ้างในครัวเรือน		15%	 เกษตรและปศุสัตว์		22%	

อื่น	ๆ		30%	
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ประเภทกิจการและรหัสกิจการ	 จำนวนแรงงาน	 ร้อยละ	

กิจการอื่น	ๆ	(11)	 254,774	 30.20	

เกษตรและกิจการปศุสัตว์	(3)	 182,604	 21.60	

ลูกจ้างในครัวเรือน	(10)	 126,297	 15.00	

ก่อสร้าง	(8)	 124,365	 14.70	

ต่อเนื่องประมง	(2)	 73,281	 8.70	

ประมงทะเลและน้ำจืด	(1)	 60,566	 7.20	

โรงสีข้าว,	โรงอิฐ,	โรงน้ำแข็ง	(4+5+6)	 16,640	 2.00	

ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ	(7)	 4,312	 0.50	

เหมืองแร่/เหมืองหิน	(9)	 1,548	 0.20	

รวม 844,387 100.00 

ตาราง	6	 จำนวนและการกระจายร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	ตามมติครม.		

	 ปี	2547	จำแนกตามประเภทกิจการที่จ้างงานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด	

ที่มา:	 ปรับจากกฤตยา	และพันธุ์ทิพย์.	2548.	
	 (คำนวณจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวฯ	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน)	

	 แต่ในทางปฏิบัติมีความชัดเจนว่า	 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

อนุญาตว่า	แรงงานข้ามชาติจะถูกจ้างในลักษณะที่เป็นผู้ใช้แรงงาน	(หรือคือกรรมกร)	ในกิจการอะไรได้บ้าง	ซึ่งข้อมูล

การจ้างงานในจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเข้มข้น	 และในส่วนกลางชี้ชัดว่ามีการจ้างอยู่อย่างหลากหลาย	

ได้แก่	 กรรมกรในกิจการต่อไปนี้	 คือ	 ขนส่งทางบก	 ขนถ่ายสินค้า	 โรงเลื่อย	 โรงกลึง	 เทปาล์ม	 จำหน่ายพืชผลเกษตร	

ผลิตศาลพระภูมิ	โรงงานทำเส้นขนมจีน	ผลิตคอนกรีต	ผลิตเสาเข็ม	โรงยางแผ่นรมควัน	เตาถ่าน	ท่าทราย	แปรรูปไม้

ยาง	 ประมงน้ำกร่อย	 ซักอบรีด	 จัดสวนโรงแรม	 ค้าปลีก/ค้าส่ง/แผงลอยในตลาด	 ปั๊มน้ำมัน/แก๊ส/เชื้อเพลิง	 อู่ซ่อมรถ/

ล้าง/อัดฉีด	(คาร์แคร์)	กิจการค้าของเก่า	มูลนิธิ	เป็นต้น		

(ข)	 มติ	ครม.	พ.ศ.	2548	–	พ.ศ.	2550	ในปี	2548	รัฐบาลผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติที่มีบัตรทำงานต่อ

อายุอีก	 1	 ปี	 ปรากฏว่าในบางจังหวัดมีสภาพขาดแคลนแรงงาน	 จำนวนแรงงานที่มาต่ออายุมีน้อยกว่าแรงงานที่

ต้องการจ้าง	 จึงมีการเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้จดทะเบียนแรงงานกลุ่มใหม่เพิ่มเติม	 รัฐบาลจึงมีมติครม.เมื่อเดือน

ธันวาคม	2548	ยินยอมให้เพิ่มได้	 แต่ให้มีการประกันตนตามมาตรา	54	ของกฎหมายคนเข้าเมือง	คือ	กลุ่มที่มีชื่ออยู่

ใน	ทร.	38/1	แล้วต้องจ่ายค่าประกันตน	10,000	บาท	และผู้ยังไม่มีชื่อในทร.	38/1	ต้องมารายงานตัวรับเลข	13	หลัก	

และจ่ายค่าประกันตน	 50,000	 บาท	 ส่งผลให้เกิดการประท้วงของนายจ้างในหลายจังหวัด	 และการร้องเรียนจาก

สมาคมผู้ประกอบการหลายภาคการจ้างงาน	 และสภาอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 จนสามารถกดดันให้รัฐบาล

ยกเลิกมาตรการนี้ได้สำเร็จ	

	 ต่อมารัฐบาลมีมติครม.เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2549	ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2548	ผ่อน

ปรนให้ไม่ต้องเสียค่าประกันตนแต่อย่างใด	 คือเสียค่าใช้จ่าย	 3,800	 บาทเช่นเดิม	 จากนั้นรัฐบาลเปิดให้มีการ

รายงานตัวขึ้นทะเบียนของแรงงานและผู้ติดตามกลุ่มใหม่ขึ้นระหว่างวันที่	 1-31	 มีนาคม	 2549	 มียอดจำนวน

แรงงานและผู้ติดตามในทร.38/1	รวมประมาณ	3	แสนคน	ทำให้	ยอดของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจากสาม

ประเทศในปี	2549	พุ่งสูงขึ้นเป็น	1,523,289	คน	เป็นชายร้อยละ	55	และหญิงร้อยละ	45	(กฤตยา	2549)	
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รายงานการวิจัย
“การจ้างแรงงานข้ามชาติตาม พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กับการจัดทำบัญชีรายชื่ออาชีพสำหรับคนต่างชาติ” 

	 อย่างไรก็ตาม	มติครม.	ตั้งแต่พ.ศ.	2547	ถึง	พ.ศ.	2550	ก็ยังคงยึดหลักการจำกัดอาชีพที่ให้แรงงานข้าม

ชาติจาก	 3	 ประเทศเพื่อนบ้านทำได้เพียงงานกรรมกร	 และคนรับใช้ในบ้าน	 ซึ่งจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่สอดคล้อง

กับความต้องการแรงงานต่างชาติ	 และไม่สอดคล้องกับการจ้างงานจริง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 แม้มีการเปิดช่องให้คณะ

กรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัด	 พิจารณาผ่อนผันประเภทกิจการเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว	 แต่ลักษณะงาน

ก็ยังต้องเป็นงานที่ใช้แรงงานเท่านั้น		

	 อาชีพหนึ่งที่มีการรณรงค์เรียกร้องให้จ้างแรงงานข้ามชาติได้คือ	 พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว	 (พสต.)	

และล่าม	 เพราะในข้อเท็จจริง	 ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรสาธารณกุศล	 (ประเภท	 มูลนิธิต่าง	 ๆ)	 ได้มีการจ้าง

แรงงานทำงานดังกล่าวอยู่แล้วในหลายจังหวัดที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติเข้มข้น	 เช่น	 ระนอง	 ตาก	 และสมุทรสาคร	

เป็นต้น9	 ขณะที่ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกอบการ	 ก็เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานระบุภาคการจ้างงานที่สามารถจ้างได้

เพิ่มเติม	 เช่น	 งานในภาคบริการ	 และงานเสมียนระดับล่าง	 ซึ่งมีการจ้างจริงอยู่แล้วเช่นกัน	 แต่หลบเลี่ยงไปจ้างเป็น

กรรมกรแทน	ต่อประเด็นนี้จะมีการอภิปรายละเอียดในตอนที่	6	ต่อไป	

	

_______________________________________________________________	
9	 จากการสัมมนาเพื่อหามาตรการรองรับพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว	 (พสต.)	 ช่วยงานในระบบสุขภาพ	 จัดโดย	 สำนักพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ	กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข		และเครือข่ายฟ้ามิตร	ณ	โรงแรมมารวยการ์เด้นท์	วันที่	23-24	
เมษายน	2551.	




