รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การพัฒนาระบบงานดูแลแรงงานไทยในคูเวต

จัดทําโดย นายสุรพล โคตรศรีเมือง
รหัส 1011
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ประจําป 2552
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนาระบบงานดูแลแรงงานไทยในคูเวต
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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “การพัฒนาระบบงานดูแลแรงงาน
ไทยในคูเวต” ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
สํ า หรั บ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณาในการทํ า งานด า นดู แ ลแรงงานไทยในคู เ วต ซึ่ ง มี จํ า นว นอยู
ประมาณ 4,000 คน ภายหลังจากที่กระทรวงแรงงานไดยุบเลิกสํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวต
เมื่อป พ.ศ. 2548
ผูศึกษาไดพบวาหลังจากที่สํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวตถูกยุบเลิกไป บรรดาภารกิจ
ตาง ๆ ของสํานักงานดังกลาวไดถูกโอนใหมาอยูภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทู ต ฯ โดยมี
เจาหนาที่ฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และลูกจางพื้นเมืองรับหนาที่เปนผูปฏิบัติ ซึ่ง
ผูศึกษาเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานทั้งหมดแทนสํานักงานแรงงานไทย
ที่ถูกยุบเลิกไปได สาเหตุเนื่องมาจากการที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ มีบุคลากรไมเพียงพอเพราะมี
งานประจําดานกงสุลอยูแลวประการหนึ่ง กับมีความรูและความเขาใจทางดานแรงงานไมมาก
เทากับเจาที่หนาที่จากกระทรวงแรงงานอีกประการหนึ่ง
เพื่อเปนการแก ปญหาเฉพาะหน าดัง กล าวข างต น ผูศึก ษาไดเสนอใหจัดตั้ งองคกรภาค
แรงงานขึ้นมาในพื้นที่ เรียกชื่อวา “สมัชชาแรงงานไทยในคูเวต” ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปน
ผูแทนของแรงงานไทยบริษัทตาง ๆ ในคูเวต จํานวนประมาณ 20 คน รวมกับประธานอีก 1 คน
เพื่ อ ให อ งค ก รนี้ ทํ า หน า ที่ แ ทนสํ า นั ก งานแรงงานไทยในคู เ วตที่ ยุ บ เลิ ก ไปแล ว ในบางเรื่ อ ง
โดยเฉพาะการรั บ เรื่ องราวร องทุ ก ข จ ากแรงงานไทย การเป นตั วแทนเจรจา หรื อแก ไ ขป ญหา
เรงดวนที่ไมมีลักษณะซั บซอนหรือรายแรงนักใหกับแรงงานไทยแทนสถานเอกอัครราชทูต ฯ
รวมทั้งเปนตัวกลางในการประสานงานและสรางความเขาใจระหวางแรงงานไทยในคูเวตกับหนวย
ราชการต า ง ๆ ทั้ ง ฝ า ยไทยและฝ า ยคู เ วต โดยทํ า งานอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ
ผูศึกษาไดทดลองตั้งองคกรดังกลาวเปนเบื้องตนแลวตั้งแตปลายป พ.ศ. 2551 ซึ่งปรากฏวา
ไดผลดีเปนที่นาพอใจ กลาวคือสามารถลดสภาวะการเผชิ ญหนาระหวางแรงงานไทยในคูเวตผูมี
ป ญ หาเดื อ ดร อ นกั บ เจ า หน า ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ลงได เกื อ บทั้ ง หมด โดยเฉพาะกรณี ที่
เจาหนาที่ไมสามารถสนองตอบความตองการของผูเดือดรอนไดในบางเรื่อง นอกจากนั้น องคกรนี้
ไดสรางความใกลชิดระหวางทางราชการกับฝายแรงงาน และระหวางแรงงานไทยกลุมตาง ๆ ดวย
กันเองมากขึ้นจากการที่มีโอกาสประชุมหารือรวมกันเปนประจําทุกสัปดาห ผูศึกษาเชื่อวา หาก
ทางราชการสงเสริมใหสมัชชาแรงงานไทยในคูเวตมีบทบาทรวมอยูในกระบวนการจัดสงแรงงาน

จ
จากประเทศไทยไปทํางานที่คูเวต ปญหาเดือดรอนตาง ๆ ของแรงงานไทยที่คูเวตอาจจะลดนอยลง
ทําใหทุกฝายอยูกันอยางสงบสุข ไมตองเปนภาระของทางราชการในการที่ตองจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรเพิ่มเติมไปเพื่อแกไขปญหาอีกตอไป

กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาสวนบุคคลที่ทานไดอานพบฉบับนี้ ผูเขียนไดจัดทําขึ้นดวยความมั่นใจในสิ่งที่
ไดบรรจุไวในเลมเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ มิใชเปนความมั่นใจอันมีที่มาจากตัวตนของผูเขียนเอง หากแต
เปนความมั่นใจที่ไดมาจากผูสนับสนุนหลายตอหลายทาน ที่ผู เขียนจะขอนํามากลาวไวเพื่อแสดง
ความขอบคุณ ณ ที่นี้
ผูเขียนขอขอบคุณคณะผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ไดหาทางผลักดันใหหลักสูตร “นักบริหารการทูต” ปรากฏเปน
รูปธรรมขึ้น เพราะนอกจากหลักสูตรดังกลาวจะเปนเครื่องมือในการที่นักการทูตระดับกลางจะใช
เปนเสนทางไปสูอนาคตที่ดีขึ้นแลว ยังเปนโอกาสที่เขารับการผูศึกษาจะไดแสวงหาความรูและ
ประสบการณใหมจากวิทยากรผูมีชื่อเสียง และมีโอกาสพบปะกับเพื่อนขาราชการจากตาง
หนวยงานซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการทํางานกันตอไปในอนาคต
ผูเขียนขอขอบคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาในการทํารายงาน อันประกอบดวยทาน ออท.
สุจิตรา หิรัญพฤกษ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผศ. ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ผูซึ่งไดวางกรอบ
การศึกษา และไดพยายามอยางยิ่งที่จะไมใหผูเขียนหลงผิดออกนอกประเด็นหลายครั้งหลายหน
รายงานการศึกษานี้ยอมไมสามารถสําเร็จลงได หากปราศจากความชวยเหลือของทานผูซึ่งมี
พระคุณเปนอยางยิ่งทุกทานที่กลาวนามมานี้
สําหรับความรูสึกในสวนลึกนั้น ผูเขียนขอขอบคุณพี่นองแรงงานไทยในคูเวต ผูซึ่ง
กําลังแบกภาระหาเลี้ยงครอบครัวดวยการทํางานอยางหนัก ทามกลางแสงแดดอันรอนแรงและฝุน
ทรายอันหนาทึบของภูมิภาคตะวันออกกลางทุก ๆ คน ทานทั้งหลายคือแรงบันดาลใจใหผูเขียน
มุงมั่นที่จะนําความคิดและความตองการของทานที่ไดเคยหารือรวมกัน มาถายทอดลงเปนตัวอักษร
เพื่อใหเกิดภาพสะทอนอันเปนรูปธรรม สําหรับใหผูเกี่ยวของทั้งหลายไดรับทราบ ผูเขียนตั้งใจไว
วาเมื่อใดที่รายงานการศึกษาฉบับนี้ผานความเห็นชอบจากสถาบันการตางประเทศ ฯ แลว ผูเขี ยน
จะนํากลับไปถายทอดใหพี่นองแรงงานที่อยูในคูเวตไดทราบในทันที เพื่อใหรวมกันคาดหวังถึงสิ่ง
ดีงามที่อาจจะบังเกิดขึ้นในอนาคต
ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณบุคคลในครอบครัว ประกอบดวยภริยาและบุตร ผูซึ่งเปน
กําลังใจใหแกผูเขียนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเรื่ องความหวงใยหรือการสนับสนุนดานตาง ๆ ที่มี
ใหตลอดมาอยางเสมอตนเสมอปลาย
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บทที่1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความเปนมา
ไทยกับคูเวตสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อป พ.ศ. 2506 ตอมาเมื่อป
พ.ศ. 2526 กระทรวงการตางประเทศก็ไดจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยขึ้นที่เมืองหลวงของคูเวต
เพื่อใหทําหนาที่สงเสริมความสัมพันธทางการทูตและกงสุ ลระหวางทั้งสองประเทศ
ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตที่สําคัญประการหนึ่ง คือการคุมครองและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยทั่วไปในคูเวต ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 5,000 คน ไดแก การเขาไปชวย
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับบุคคลเหลานั้นเมื่อตกทุกขไดยากไมสามารถช วยเหลือตนเองได
อยางไรก็ตาม การทําหนาที่ดังกลาวนั้นก็มีขอบเขตจํากัดอยูบาง เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ
จะตองคํานึงถึงอํานาจหนาที่ของตนซึ่งบัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทาง
กงสุล พ.ศ. 2506 รวมทั้งตองคํานึงถึงความตกลง ธรรมเนียมปฏิบัติอั นเปนสากล ตลอดจนจารีต
ประเพณีและสนธิสัญญาระหวางประเทศ เพราะตองระมัดระวังไมใหบทบาทของตนมีลักษณะ
เปนการกาวกายกฎหมายภายในของคูเวตซึ่งเปนประเทศเจาภาพ
คนไทยสวนใหญจํานวนประมาณ 4,000 คนที่อาศัยอยูในคูเวตมีอาชีพเปนผูใชแรงงานที่
ไปทํางานอยูในโครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั้งในโครงการของภาครัฐและโครงการ
ของภาคเอกชน ตลอดจนทํ า งานอยู กั บ วิ ส าหกิ จ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต น้ํ า มั น อั น เป น
สิ นค า ออกสํ า คั ญของคู เวต คนไทยซึ่ ง เป นแรงงานไทยเหล า นี้ เกื อบทั้ ง หมดผ า นกระบวนการ
คัดเลือกและจัดสงไปทํางานโดยบริษัทจัดหางานไทยภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
ไทยอยางถูกตอง ซึ่งควรจะมีความเปนอยูอยางปกติสุขตามระบบของทางราชการ แตกลับปรากฏ
วาบุคคลเหลานี้มักถูกเอารัดเอาเปรียบ มีความเปนอยูที่ไมเหมาะสม ประสบปญหาความขัดแยงกับ
นายจาง ขัดแยงกับบริษัทจัดหางานผูจัดสงไปจากไทย ทําใหไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ
ในอดีตกระทรวงแรงงานเคยจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวตเพื่อทําหนาที่ดูแล
แรงงานไทยดังกลาวนี้ แตหลังป พ.ศ. 2548 เปนตนมา กระทรวงแรงงานไดเปลี่ยนแปลงเขตอาณา
ของสํ า นั ก งานแรงงานไทยทั้ ง หลายในต า งประเทศเพื่ อให มี ความเหมาะสมกั บ สภาพการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้กระทรวงแรงงานไดยุบเลิกสํานักงานแรงงานไทยที่คูเวต พรอมทั้งโอน
ความรับผิดชอบไปใหสํานักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย มีเขตอาณาใหมดูแล
คูเวต
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แตในทางปฏิบัติสํานักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาดยอมไมอยูในสถานะที่จะเดินทางมา
ดู แ ลแรงงานไทยได ใ กล ชิ ด ตลอดเวลา ดั ง นั้ น กระทรวงแรงงานจึ ง มอบหมายให ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ซึ่งมีหนาที่ดูแลคนไทยทั่วไปในคูเวต ใหเปนผูดูแลแรงงานไทยดวย จึง
กลาวไดวาปจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตไดทําหนาที่ดูแลแรงงานไทยในคูเวตสืบแทน
สํานักงานแรงงานไทยของกระทรวงแรงงานซึ่งถูกยุบเลิกแลวในทุกดาน
เมื่อผูศึกษาไปรับหนาที่เปนอัครราชทูตที่ปรึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตในป
พ.ศ.2550 ในเวลานั้ นฝา ยกงสุ ล ของสถานเอกอัค รราชทู ต ฯ เป นผูทํ า หนา ที่ แรงงานไทยแทน
สํานักงานแรงงานไทยที่ถูกยุบเลิก ในแตล ะวันมีแรงงานไทยมาขอรับความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ
เปนจํานวนมาก ผูปฏิบัติหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ก็ไดพยายามชวยเหลืออยางเต็มกําลัง
ความสามารถ แตผูศึกษาพบวาการมอบหมายใหฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทําหนาที่
ดูแลปญหาแรงงานนั้น เปนเรื่องที่ไมเหมาะสม และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากมีกําลัง
บุคลากรไมเพียงพอเพราะตองใชเจาหนาที่ผูซึ่งมีหนาที่ประจําดานกงสุลอื่น ๆ อยูแลวใหรับภาระ
เพิ่มขึ้นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคืองานดานดูแลแรงงานมีลักษณะแตกตางจากเรื่องกงสุล
ทั่ วไป ทํ า ให ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ไม ส ามารถสนองตอบความต องการของแรงงานไทยผู
เดื อดร อนได ทุ ก เรื่ อง อี กทั้ ง ยั ง ไมอาจคาดหวั ง ถึ ง การสนั บ สนุ นหรื อความช วยเหลื อใด ๆ จาก
สํานักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาดซึ่งอยูหางไกลไดดวย ดังนั้น ผูมาใชบริการบางคนจึงอาจไม
พอใจการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ เพราะปรากฏวามีเรื่องรองเรียนกลาวหาการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ สงมายังสวนกลางในประเทศไทยอยูเปนระยะ ๆ
1.2 ความสําคัญของปญหา
ผูศึกษาเห็นวาหากสถานการณเปนเชนนี้ตอไป ยอมจะกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอ
ภาพลักษณของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทั้งยังอาจทําใหแรงงานไทยในคูเวตเกิดความเขาใจผิดและ
เสื่อมศรัทธาตอระบบบริการของกระทรวงการตางประเทศไดในที่สุด
ผูศึกษาจึงเห็นควรหาวิธีการแกไข ดวยการเสนอแนวทางวาสถานเอกอัครราชทูต ฯ ตอง
หาวิธีการทํางานใหม โดยตองยอมรับเปนเบื้องตนวางานดานแรงงานมีผู เกี่ยวของดวยหลายฝาย
สถานเอกอัครราชทูต ฯ จึงไมควรมุงรับผิดชอบอยูแตฝายเดียว นอกจากนั้น การใชวิธีการดูแลคน
ไทยตามแบบกงสุลก็ไมนาจะเหมาะสมนักเพราะแมแรงงานไทยจะมีสถานะเปนบุคคลสัญชาติ
ไทยผู ส มควรได รั บ บริ ก ารจากทางราชการเท า เที ย มกั บ คนไทยทั่ ว ไปก็ ต ามแต ก็ เป น ผู ที่ มี
ภาระหนาที่และขอผูกมัดกับนายจางตามกฎหมายคูเวตและตามเงื่อนไขสัญญาจางที่ลงนามไวดวย
สถานเอกอัครราชทูต ฯ จึงไมควรที่จะดูแลคุมครองแรงงานไทยโดยปราศจากความรวมมือจาก
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ผูเกี่ยวของ
อีกประการหนึ่ ง การที่ กระทรวงแรงงานยุบเลิกสํ านัก งานแรงงานไทยประจํ าคู เวตไป
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ยอมกอใหเกิดชองวางดานงานบริการของรัฐ แรงงานไทยในคูเวตยอมไมอยูใน
ฐานะที่จะเขาใจไดวาหนวยงานแรงงานที่ดูแลตนโดยตรงถูกยุบเลิกแลว นอกจากจะเขาใจวายังมี
สถานเอกอัครราชทูต ฯ เปนผูดูแลตอไปตามเดิม ซึ่งหากสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทําหนาที่แทนได
ไม ดีเท า กั บ สํ า นั ก งานแรงงาน ก็ ย อมจะทํ า ให เกิ ดข อสงสั ย ในหมู ผู ใ ช บ ริ ก ารและทํ า ให เกิ ดข อ
เปรียบเทียบถึงสมรรถนะของการทํางานระหวางหนวยงานทั้งสอง
ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ไทยหลายแหงตางมีทัศนคติที่ ไมดีและมีความอึดอัดใจที่ตองรับภาระงานดานแรงงานซึ่งบางคน
เขาใจวา เปนความรับผิดชอบที่อยูนอกเหนือขอบเขตอํานาจของตน หรือเขาใจวาเปนหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติไดยาก เสี่ยงตอการรับผิดตามกฎหมาย จึงทําใหปฏิบัติงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ แตโดยที่
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบหรือแกตัวไดวาไมมีหนาที่
รับผิดชอบเรื่องแรงงาน เพราะมีหนาที่ตองดูแลคนไทยในเขตอาณาทุกคน ดังนั้น หากการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องเจ าหน า ที่ ย อหย อนลงไปย อมทํา ให แรงงานไทยมี ค วามรูสึ ก เหมื อนถู กทางราชการ
ทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ ยวในตางประเทศ ไมมีหนวยราชการพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลและปกปอง
ผลประโยชนใหกั บตนอยา งใกลชิ ดเหมือนกับที่ทางราชการเคยให คํามั่นสัญญาโดยการอบรม
ชี้แจงไวกอนเดินทางไปทํางาน อันจะกระทบตอขวัญและกําลังใจของแรงงานไทยเหลานั้น และ
อาจจะกอความเสียหายใหกับกระบวนการจัดสงแรงงานไทยอยางไมอาจประเมินคาได
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1 เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน ขอ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ขอย อย 3.2 นโยบายแรงงาน ข อย อย 3.2.4 ที่ วา “รั ฐจะส งเสริ มใหแรงงานไทยไปทํา งาน
ต า งประเทศอย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี และมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี โดยสนั บ สนุ นด า นสิ นเชื่ อการไปทํ า งานใน
ตางประเทศ การฝกอบรมทักษะฝมือ และทักษะการใชภาษา การสรางหลักประกัน การคุมครอง
ดูแลการจัดสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศและการติดตามดูแลมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
ระหวางการทํางานในตางประเทศ” 1
1.3.2 เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ ประจําปงบประมาณ
2552 ขอ 2 วาดวยการรักษาและสงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน และการ
คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
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เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศของไทย ขอยอย 2.1 ยอหนา 3 ที่วา “จะ
สงเสริมการสงออกแรงงานฝมือไทยใหไปทํางานอยางมีศักดิ์ศรีในประเทศที่ขาดแคลนแรงงานใน
ภาคนั้น และแสวงหาความรวมมือกับประเทศเจาบานในการแกไขปญหาแรงงานที่อาจมี ” 2
1.3.3 เพื่อแกไขขอบกพรองของระบบปฏิบัติราชการ และเสนอแนะวิธีที่เหมาะสมในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสถานเอกอั ครราชทูต ณ คูเวต ตามนโยบายรัฐบาล และตามนัย
คําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่องการปฏิรูประบบงาน
ราชการใหมในมิติตาง ๆ คือ
1.3.3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) และกระบวนการทํางาน
ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ
1.3.3.2 พัฒนาคุณภาพการใหบริการ (Service Quality Improvement) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ
1.3.3.3 เสริมสรางสมรรถนะองคกร (Organization Capacity-building) เพื่อปรับ
กระบวนทัศนในการมองปญหา และสรางความพรอมใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ไมกาวลวงถึงปญหาที่เกิด
จากระบบการจัดสงแรงงานที่ประเทศตนทาง เนื่องจากเปนปญหาใหญซึ่งเกี่ยวของกับหลายฝาย
จนเกินกวาที่จะใชเวลาอันจํากัดทําการศึกษาไดภายในเวลา 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2552)
1.4.2 วิเคราะหจากสถานการณที่เปนจริงในปจจุบันวา สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
กําลังประสบปญหาเรื่องการดูแลแรงงานไทยอันสืบเนื่องมาจากการยุบเลิกสํานักงานแรงงานไทย
ในคูเวตของกระทรวงแรงงาน ในขณะที่ปจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ฯ มีขอจํากัดดานกําลังคน
และงบประมาณ รวมทั้งไมมีความคุนเคยกับงานดานนี้มากนัก
1.4.3 ศึกษาเพื่อใหทราบวา การแกไขปญหาในการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ
ควรเปนไปอยางไรจึงจะสามารถรับมือกับภาระหนาที่ดานนี้ไดโดยไมเกิดความเสียหาย โดยมี
ขอบเขตจํ ากั ดอยู ภายในความสัม พั นธ ระหว า งบุ ค ลากรของสถานเอกอั ครราชทู ต ณ คู เวตกั บ
แรงงานไทย
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 มุงหวังใหเปนขอเสนอแนะดานบริหารที่ จะทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบของการ
ปฏิบัติงานดานการคุมครองและดูแลผลประโยชนของแรงงานไทยในคู เวต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยที่มีลักษณะปญหาคลายคลึงกัน
1.5.2 สงเสริมความเขมแข็งใหแรงงานไทยในคูเวต ในการสรางความสมานฉันทและการ
รวมกลุมกันเพื่อปกปองผลประโยชน ชวยเหลือและดูแลกันเอง สามารถประกอบอาชีพและใชชีวิต
ในตางประเทศไดอยางมีความสงบสุข
1.5.3 สรางความเชื่อมั่นใหกับแรงงานไทยในคูเวต มิใหเสื่อมศรัทธาตอการทํางานของ
หนวยราชการไทยในตางประเทศ อันอาจจะกระทบตอความมั่นคงของชาติโดยรวม
1.5.4 เปนขอเสนอแนะสําหรับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการปรับปรุ งวิธีการและ
มาตรการสําหรับจัดสงแรงงานไทยและดูแลแรงงานในในคูเวต

บทที่ 2
กรอบความคิด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาเห็นวา งานดานการดูแลแรงงานไทยในตางประเทศมีลักษณะเปนงานสงเสริม
การคาและบริการประเภทหนึ่ง เพราะเกี่ยวของกับการแสวงหาผลประโยชน ที่เปนรายได ทั้งที่เปน
รายไดของตัวแรงงานเอง ตลอดจนรายไดที่เปนของรัฐ งานดานแรงงานจึงมีระเบียบปฏิบัติและ
กฎเกณฑเปนการเฉพาะตัว ซึ่งตองอาศัยเจาหนาที่ผูมีความเขาใจระเบียบและกฎเกณฑนั้นเปนอยาง
ดีสําหรับควบคุมดูแลใหงานดําเนินไปอยางเรียบรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการดูแลแรงงาน
ไทยในตางประเทศนั้น ผูรับผิดชอบจะตองมีภาระที่หนักขึ้นกวาการปฏิบัติงานในประเทศไทย
หลายเทา เนื่องจากจะตองทําหนาที่ทั้งดานการแกไขปญหาเดือดรอนเฉพาะหนาใหแรงงานไทยใน
แตละวัน และยังตองดูแลการใชชีวิตประจําวันของแรงงานขณะพํานั กอยูกับนายจางในบริษัทตาง
ๆ ในยามปกติ รวมทั้งจะตองติดตามสถานการณและพัฒนาการดานแรงงานในพื้นที่อยางใกลชิด
ดวย
ผูศึกษาซึ่งไมใชเจาหนาที่กระทรวงแรงงานแตไดรับมอบหมายใหทํางานดานนี้จึงเห็นวา
การทําความเขาใจกับภาระหนาที่ใหชัดเจนเปนสิ่งสําคัญลําดั บแรก ตอจากนั้นการทําความเขาใจ
กับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการดานแรงงานตาง ๆ ไมวาจะเปนระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดสงแรงงานไทยไปตางประเทศ หรือกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ เชน เรื่อง
การคุมครองแรงงาน การจัดสรรสวัสดิการ ฯลฯ ยอมมี ความสําคัญไมแพกัน การศึกษาสวนบุคคล
ที่ ทํ า ขึ้ น ฉบั บ นี้ ผู ศึ ก ษาจึ ง มุ ง ไปในทางศึ ก ษาถึ ง กรอบความคิ ด และกฎระเบี ย บดั ง กล า ว ซึ่ ง
ประกอบดวย
2.1 กรอบความคิดเรื่องการ เขาใจ เขาถึง พัฒนา
อันเปนแนวความคิดที่นอมนํามาจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
พระราชทานใหแกผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการดูและปญหาความไมสงบเรียบรอยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับการดูแลแรงงานไทยในตางประเทศไดเชนกัน เพราะมีลักษณะ
เปนแนวทางที่เจาหนา ที่ของรัฐจะใชเพื่อสรา งความสงบสุขและการอยูดีกินดีใหกับประชาชน
เช น เดี ย วกั บ ความปรารถนาของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ที่ ตอ งการให แรงงานไทยในคู เ วตมี
ความสุขความสบายในการประกอบอาชีพจนกวาจะกลับประเทศไทย แนวทางดังกลาวมีผูอธิบาย
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วา 3
2.1.1 ความเขาใจ (Understand) หมายถึงการใชปญญาที่จะทําใหเขาใจลักษณะความ
เปนอยูของแรงงานไทย ลักษณะนิสัยใจคอ พื้นเพทางสังคม และลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้น ทั้ง
ในอดีตที่ผานมา ในปจจุบัน และสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.1.2 การเขาถึง (Reach Out) หมายถึง การเขาถึงความจริง ไมใชรูเพียงผิวเผิน โดยตอง
เขาถึงความรูสึกนึกคิดในความเปนมนุษยทุกคน ซึ่งอาจหมายถึงการเขาถึงในลักษณะของการสราง
ความใกลชิดระหวางสถานเอกอัครราชทูต ฯ กับแรงงานไทยในคูเวตไดในอีกความหมายหนึ่ง
2.1.3 การพัฒนา (Develop) หมายถึงการปรับปรุงแกไขใหปญหาตาง ๆ คลี่ลายลง การ
พัฒนานั้นควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปน สัมมาพัฒนา คือ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเห็นชอบ
และความดําริชอบ ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยในคูเวตเปนไปในแนวทาง
ที่ถูกที่ควร สมดังเจตนารมยและความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย
2.2 ระเบียบเกี่ยวกับการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต มีภาระหนาที่ในการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคน
ไทยและแรงงานไทยในคูเวต ตามขอกําหนดของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ 4 ดังนี้
2.2.1 การคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศโดยทั่วไป
2.2.1.1 การใหบริการและความชวยเหลือแกบุคคลสัญชาติไทย
2.2.1.2 การลงทะเบียนคนไทยในตางประเทศ
2.2.1.3 การคุมครองกรณีถูกจับกุม คุมขัง หรือตกเปนผูตองหาในคดีอาญา
2.2.1.4 การคุมครองกรณีตาย แตงตั้งผูปกครอง หรือผูดูแลผลประโยชน เรือ
อับปาง และอุบัติเหตุทางอากาศ
2.2.1.5 การคุมครองกรณีตายโดยไมมีญาติในตางประเทศ
2.2.1.6 การชวยติดตามญาติที่สูญหาย
2.2.1.7 กรณีสงตัวคนไทยกลับภูมิลําเนาในประเทศไทย
2.2.2 การคุมครองกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.2.1 กรณีสตรีไทยที่ถูกลอลวงไปคาประเวณี
http: // school.obec.go.th/tachagyai/understand.htm โรงเรียนบานทาชาง อําเภอปากชอง
เอกสารคูมือและขอแนะนําเกี่ยวกับการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
กรมการกงสุล พ.ศ. 2546
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2.2.2.2 กรณีแรงงานไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
2.2.2.3 กรณีเรือประมงไทยและลูกเรือ
2.2.2.4 กรณีบุคคลตางดาวที่มีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย
2.2.2.5 กรณีการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลและขาราชการที่ไปศึกษาตอตางประเทศ
2.2.2.6 การรับโอนตัวนักโทษไทย
2.2.3 บริการหรือความชวยเหลือที่เจาพนักงานกงสุลไมอาจจัดใหได
2.2.3.1 แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ปกปองการดําเนินการที่เปน
ความผิ ดตามกฎหมาย ดํา เนินการขอลดหย อนโทษเกินกวาที่ก ฎหมายและระเบีย บของรัฐผูรับ
กําหนด
2.2.3.2 ใหไดรับการปฏิบัติที่ดีกวาคนชาติของรัฐผูรับเอง ไมวาในสถานพยาบาล
ในเรือนจํา ที่คุมขัง
2.2.3.3 ชําระคาโรงแรม คาทนายความ รักษาพยาบาล คาเดินทาง คาเปรียบเทียบ
ปรับ ยกเวนกรณีผูตกทุกขไดยากอยางแทจริงตามความยินยอม
2.3 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
เปนพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวงแรงงานในการจัดสงแรงงงานไทย
ไปตางประเทศ ออกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2528 เพื่อใชแทนฉบับเดิมของป พ.ศ. 2511 และเปน
พระราชบัญญัติฉบับแรกที่กลาวถึงมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมการจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน
ในตางประเทศอยางเปนระบบ ประกอบดวยขอความ 7 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 96 มาตรา
พระราชบัญญัตินี้ถือกําเนิดขึ้นจากสาเหตุที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฉบับเดิมของป
พ.ศ. 2511 ไมมีความเหมาะสมกับการจัดหางานตางประเทศ โดยมีชองวางใหผูจัดหางานผูไม
สุจริตกระทําการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบคนหางานดวยประการตาง ๆ อยางไมอาจปองกัน
ได รวมทั้งยังมีบทลงโทษที่ต่ําเกินไป เชน การจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาตมีโทษจําคุกไมเกิน 1
เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท จึงทําใหไมมีผูใดเกรงกลัวกฎหมาย แมผูฝาฝนจะถูกจับกุมและ
ถูกดําเนินคดีหลายครั้งก็ไมเข็ดหลาบ สงผลใหคนหางานถูกหลอกลวงซ้ําแลวซ้ําเลา จนไดรับความ
เดือดรอน เปนปญหาใหกับทางราชการทั้งในประเทศและในตางประเทศอยูเสมอ
แมพระราชบัญญัติจัดหางาน ฯ พ.ศ. 2528 จะเปนกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชกับหนวยราชการของกระทรวงแรงงาน แตก็มีความสําคัญและเกี่ยวของ
กับงานของกระทรวงการตางประเทศเป นอันมาก เพราะเปนกฎหมายและที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลไทยในตางประเทศตองนํามาถือปฏิบัติในการดูแลแรงงานไทยที่อยูในเขตอาณา
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โดยเฉพาะในกรณี ที่ ใ นเขตอาณานั้ นไม มี สํ า นั ก งานแรงงานไทยของกระทรวงแรงงานตั้ ง อยู
สําหรับ
เนื้อหาและวัตถุประสงคสําคัญของการออกพระราชบั ญญัติฉบับดังกลาว ไดมีการอธิบาย
ไวดังนี้ 5
2.3.1 ปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานที่จะไปทํางานตางประเทศ ดวย
การเพิ่มบทลงโทษผูจัดหางานที่กระทําผิดใหสูงขึ้น เปนจําคุกตั้งแต 3 ถึง 10 ป หรือปรับตั้งแต
60,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2.3.2 แยกการจัดหางานในประเทศและตางประเทศออกจากกัน มีบทกําหนดจัดระเบียบ
การจัดหางานแตละประเทศเปนการเฉพาะ
2.3.3 ใหมีหลักประกันสําหรับการจัดหางาน โดยผูจัดหางานตางประเทศตองมีเงินทุนไม
ต่ํากวา 1,000,000 บาท และมีเงินประกันกับนายทะเบียนไมต่ํากวา 500,000 บาท
2.3.4 กําหนดขั้นตอนการจัดสงคนงานไปทํางานตางประเทศใหเหมาะสม เพื่อใหความ
คุมครองคนหางาน และใหเกิดความสะดวกในการจัดสงคนงานไปทํางานตางประเทศ รวมทั้งใหมี
การควบคุมการโฆษณารับสมัครงาน มิใหผูจัดหางานโฆษณาหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนงานได
2.3.5 กําหนดหามมิใหนายจางตางประเทศเขามารับคนงานไทยไปทํางานโดยตรง เพราะ
ไดกอปญหาใหแกคนงานไทย โดยเฉพาะหญิงไทยซึ่งทํางานรับใชในบาน โดยกําหนดใหนายจาง
ตางประเทศตองจางผานกระทรวงแรงงาน หรือผานสํานักงานจัดหางานที่ไดรับอนุญาตจัดหางาน
ตามกฎหมาย ซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบนายจางแทนคนหางาน
2.3.6 จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือคนงานที่ไปทํางานตางประเทศ สําหรับเปนทุนจัดการ
ใหคนหางานที่ถูกทอดทิ้งในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย และใหการสงเคราะหแก
คนงานที่ไปทํางานในตางประเทศ
2.3.7 กําหนดใหผูที่จะเดินทางไปตางประเทศดวยตนเอง โดยไมมีผูจัดสง ตองไปแจงให
กระทรวงแรงงานทราบกอนเดินทาง เพื่อกระทรวงแรงงานจะไดตรวจสอบและใหการคุมครอง
กอนเดินทางออกไป และเพื่อปองกันการลักลอบจัดสงคนงานไปทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมาย
2.3.8 เพิ่มอํา นาจเจาหน าที่ในการตรวจสอบ และดําเนินการกับ ผู ที่จัดส งแรงงานไป
ทํางานตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยใหตรวจสอบทั้งผูจัดสงแรงงาน และตรวจสอบ
แรงงานผูเดินทาง โดยใหยับยั้งคนหางานขณะผานดานตรวจคนเขาเมืองไปตางประเทศ หากตรวจ
5

แรงงานไทยในตางประเทศ สํานักงานบริหารแรงงานไทยในตางประเทศ กรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2529
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พบวาไมมีหลักฐานการจางงานหรือการไปฝกงานในตางประเทศเทาที่จําเปนตามพฤติก ารณแหง
กรณี
2.3.9 ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเป นประธานกรรมการ ผู แทนกระทรวงการ
ตางประเทศ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ผูแทนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ผูแทนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูแทนกรมการจัดหางาน เปนกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินแปดคนเปนกรรมการ โดยใหมีกรรมการผูมีความรูในการจัดหางาน
และคุมครองคนหางานไมนอยกวาสามคน กรรมการซึ่งเปนลูกจางและนายจางฝายละหนึ่งคน และ
ใหมีหนาที่ดังนี้
2.3.9.1 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน
2.3.9.2 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการแกไขปญหาในการ
จัดหางานและคุมครองแรงงาน
2.3.9.3 เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ มาตรการในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน
2.3.9.4 ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานการจางแรงงานไทยเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3.9.1 ใหคําปรึกษาแนะแนวทางและวิธีการในการสงเสริมการมีงานทําและการ
พัฒนาทักษะฝมือของแรงงานไทยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3.9.2 ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและวิธีการในการ
ทดสอบฝมือคนหางานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3.9.3 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
2.4 บทบาทหนาที่ของสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ เปนหนวยราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ตั้งขึ้นในประเทศตาง ๆ เพื่อดูแลแรงงานไทยในประเทศนั้น ๆ หรือ
ในเขตอาณาที่ ก ระทรวงแรงงานกํ า หนด นอกจากหน า ที่ ดู แ ลแรงงานไทยในเขตอาณาแล ว
สํานักงานแรงงานไทยยังมีสถานะเปนสวนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ โดย
อาจมีสํานักงานตั้งอยูรวมในอาคารเดียวกันกับสถานเอกอัครราชทูตก็ได หนาที่โดยทั่วไปของ
สํ า นั ก งานแรงงานไทยคื อการเป นที่ ป รึ ก ษาฝ า ยแรงงานในการให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ต อ สถาน
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เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู ตั้งอยูในประเทศเดียวกัน รวมทั้งใหคําปรึกษาและเปน
ผูประสานงานกับนายจางและหนวยงานอื่น ๆ ของตางประเทศ ตลอดจนหนาที่ในการออกตรวจ
เยี่ยมแรงงานไทย
งานตามสถานที่ทํางานและสถานที่พํานักอยางเปนกิจวัตร มีภาระหนาที่โดยสรุปคือ 6
2.4.1 งานสงเสริมความสัมพันธดานแรงงาน
2.4.1.1 รวมไกลเกลี่ยระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงาน
2.4.1.2 ประชุมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับการทํางานในตางประเทศและขอเท็จจริง
2.4.1.3 ติดตอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานแรงงาน ขอความรวมมือในการแกไข
ปญหากับหนวยงานของรัฐและเอกชน
2.4.2 งานสงเสริมการจางงาน
2.4.2.1 ตรวจสอบตําแหนงงาน สถานภาพนายจางในตางประเทศ และการมอบ
อํานาจใหผูจัดหางาน
2.4.2.2 เผยแพรขาวสารแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
2.4.2.3 ใหคําปรึกษาแนะนําแกนายจางเกี่ยวกับการจางแรงงานไทย
2.4.2.4 ติดตอหาตําแหนงงานวางสําหรับคนงานไทย
2.4.2.5 ติดตอประสานงานกับกรมแรงงานในเรื่องการจัดหางานและการจัดสง
คนงานไทยไปทํางานในตางประเทศ
2.4.2.6 ออกใบรับรองใหผูแทนนายจางซึ่งตองการเดินทางมาคัดเลือกคนงานใน
ประเทศไทย
2.4.3 งานคุมครองแรงงาน
2.4.3.1 พิจารณาตรวจสอบสัญญาตลอดจนเงื่อนไขการจางตาง ๆ ของนายจางใน
ตางประเทศ
2.4.3.2 ใหความชวยเหลือและคุมครองคนงานไทย เกี่ยวกับสภาพการจาง สภาพ
การทํางานและสวัสดิการตาง ๆ
2.4.3.3 ใหความชวยเหลือในการสงคนงานไทยกลับประเทศ
2.4.3.4 ใหความชวยเหลือและคุมครองนายจาง กรณีลูกจางละเมิดสัญญาจาง
2.4.3.5 ใหคําปรึกษาแนะนําแกคนงานไทยในเรื่องการทํางานและเรื่องอื่น ๆ
แรงงานไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2528 สํานักงานเลขานุการกรม กรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
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2.4.3.6 ออกตรวจเยี่ยมเยือนคนงานไทยที่ทํางานในสถานประกอบการตา ง
2.4.4 งานวิชาการ
2.4.4.1 ศึกษาภาวะตลาดแรงงานและสถานการณดานแรงงาน
2.4.4.2 เก็บรวบรวมขอมูลและสถิติแรงงาน
2.4.4.3 จัดพิมพเอกสารทางวิชาการและสถิติขอมูลแรงงานออกเผยแพร
จากขอมูลที่รวบรวมไดชี้ใหเห็น วา แมสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศจะมีลักษณะ
การทํางานที่มุงไปในดานแรงงานและไมเหมือนกับการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทั้งหมด
แตงานบางสวนมีลักษณะและจุดประสงคไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะงานดานการดูแลทุกข
สุ ข ของแรงงานไทย ซึ่ ง คล า ยกั บ งานด า นการดู แ ลและคุ ม ครองคนไทยในต า งประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศ แตก็นับเปนเพียงสวนเดียวเทานั้นที่พอจะดูแลทดแทนกันได
การที่สํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวตถูกยุบเลิกเมื่อป พ.ศ. 2548 จึงเปรียบเสมือนการยก
สํานักงานแรงงานไทยมารวมกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ ขณะเดียวกันเมื่อสถานเอกอั ครราชทูต ฯ
มอบหมายใหเจาหนาที่ผูใดดูแลงานดานนี้ก็ยอมเทากับยกสํานักงานแรงงานไทยทั้งหมดใหดูแลเจา
ซึ่งยากมากที่เจาหนาที่ผูนั้นจะบริหารจัดการใหสมบูรณไดเทากับการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทั้ง
สํานักงาน ฯ ซึ่งหากประสงคจะใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ดําเนินการใหอยางครบถวน
ดังที่เคยเปนมา ก็คงตองจัดสรรบุคลากรและเครื่องมือใหอยางเหมาะสมเทียบเทากับสํานักงาน
แรงงานไทยที่ยุบเลิก รวมทั้งเจาหนาที่จะตองทุมเทใหกับงานอยางเต็มเวลาโดยไมอาจดูแลงาน
ดานอื่นซึ่งเปนเรื่องที่ทําไดยากสําหรับงานของสถานเอกอัครราชทูตที่มีอยูหลายดาน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ประเภทของขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Analysis) โดยอาศั ย ข อ มู ล ที่
รวบรวมมาใชในการศึกษาแบงออกเปน 4 ชุด ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบดวย
3.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางบุคลากรและภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ซึ่ง
เปนขอมูลของทางราชการระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 อันเปนชวงเวลาที่ผูศึกษาปฏิบัติ
หน าที่ อยู กับ สถานเอกอั ครราชทู ต ฯ โดยช วงเวลาดั งกลา วสถานเอกอัค รราชทูต ฯ มี บุค ลากร
ทางการทูต จํานวน 4 คน และเจาหนาที่ธุรการ 1 คน รวม 5 คน จํานวนดังกลาวลดลงจากในอดีตที่
เคยมีเจาหนาที่ธุรการ 2 คน อันประกอบดวย
3.1.1.1 เอกอัครราชทูต
3.1.1.2 อัครราชทูตที่ปรึกษา
3.1.1.3 เลขานุการเอก
3.1.1.4 เลขานุการโท
3.1.1.5 เลขานุการโท (ทําหนาที่ธุรการ)
นอกจากนั้นยังมีลูกจางทองถิ่น เชน เสมียน ลาม นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถ ฯลฯ อีก 9
คน ผูไดรับมอบหมายใหดูแลแรงงานไทยแทนสํานักงานแรงงานที่ถูกยุบเลิกไดแกอัครราชทูตที่
ปรึกษา โดยมีลูกจางทองถิ่นอีกสองคน ซึ่งทําหนาที่ดานกงสุลอื่น ๆ ดวย เชน งานดานหนังสือ
เดินทางและงานตรวจลงตรา รวมทั้งงานดานพิธีการทูต ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนเปนครั้งคราว
3.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับภาระหนาที่และบุคลากรของสํานักงานแรงงานไทยในคูเวต อัน
เปนขอมูลกอนที่สํานักงานดังกลาวจะถูกยุบเลิกในป พ.ศ. 2548 ไดจากการคนควาเอกสารของ
กระทรวงแรงงาน และการสั ม ภาษณ เจ า หน า ที่ พื้ นเมื อ งผู เคยทํ า งานกั บ สํ า นั ก งาน ฯ ป จ จุ บั น
ประกอบอาชี พ อยู ใ นคู เ วต รวมทั้ ง การสั ม ภาษณ ค นไทยและแรงงานไทยในคู เ วตผู เคยติ ดต อ
ประสานงาน ทําใหทราบวาสํานักงาน ฯ ประกอบดวยอัตรากําลังเจาหนาที่จากสวนกลาง 2 คน คือ
3.1.2.1 อัครราชทูตที่ปรึกษาดานแรงงาน (หัวหนาสํานักงาน)
3.1.2.2 ที่ปรึกษาดานแรงงาน
กับลูกจางทองถิ่น เชน ลาม เสมียน คนขับรถ อีกตําแหนงละ 1 คน ทําหนาที่ดูแลแรงงานไทย
โดยเฉพาะ มีสํานักงานตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชเปนเอกเทศแยกจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ
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และปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยประสานงานกั บ หน ว ยงานผู กํ า กั บ ดู แ ลการบริ หารแรงงานไทยไป
ตางประเทศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ตั้งอยูในประเทศไทยอีก 2 หนวยงานคือ
3.1.2.3 สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดสงแรงงานไทยไปตางประเทศ ฝกอบรมคนหางานกอนเดินทาง และ
เปนศูนยขอมูลแรงงานไทยในตางประเทศ ตลอดจนบริหารเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานที่
ไปประสบปญหาเดือดรอนในตางประเทศ
3.1.2.4 กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน มีหนาที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมบริษัทจัดหางานตางประเทศ รับเรื่องและวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับการจั ดหางาน ตรวจ
และติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนพฤติการณเกี่ยวกับการดําเนินการจัดหางานของผูเกี่ยวของ
ฝายตาง ๆ เพื่อปองกันและปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนหางาน รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบ
การเดินทางไปทํางานตางประเทศของคนหางานผานชองทางเขาออกของดานตรวจคนเขาเมือง
เพื่อปองกันการลักลอบไปทํางานอยางผิดกฎหมาย
3.1.3..ขอมูลเกี่ยวกับปญหาเดือดรอนของแรงงานไทยในคูเวต ไดมาจากเอกสารรองเรียน
ของแรงงานไทย ตลอดจนขอมูลจากการตรวจสอบพื้นที่และการเยี่ยมเยือนแรงงานไทยในโอกาส
การทําหนาที่กงสุลสัญจร รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการปรึกษาหารือและประสานงานกับผูเกี่ยวของ
ในระดับตาง ๆ ในการจัดสงแรงงานไทยไปคูเวต เชน ตัวแทนบริษัทจัดหางานไทย ตัวแทนบริษัท
นายจางคูเวต ทนายความคูเวต
3.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานคูเวต ตลอดจนวิธีปฏิบัติตาง ๆ ของคูเวตในสวนที่
เกี่ยวกับการปญหาแรงงานไทยที่ไ ดจากการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การประสานงานกับ
เจาหนาที่คูเวต การติดตามดูแลแรงงานไทยผูเกี่ยวของกับคดีความตาง ๆ ในขณะขึ้นศาลคูเวตหรือ
ขณะถูกเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัว
3.2 วิธีการรวบรวมขอมูล
3.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับกําลังบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ไดจากการประชุม
หารือประจําสัปดาหของทีมประเทศไทย ซึ่งเปนการระดมความคิดและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ที่กระทําเปนประจําทุกสัปดาห นอกจากนั้น ยังใชวิธีการสอบถามบุคคลทั่วไปผูมาใชบริการทั้งที่
เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ
3.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับภาระหนาที่ของสํานักงานแรงงานไทยในอดีต ไดมาจากการคนควา
เอกสารราชการซึ่งสํานักงานดังกลาวมอบไวใหแกสถานเอกอัครราชทูต ฯ รวมทั้งการสัมภาษณผู
ที่ เ คยปฏิ บั ติ ง านเป น ลู ก จ า งในสํ า นั ก งาน ฯ ตลอดจนข า ราชการและลู ก จ า งของสถาน
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เอกอัครราชทูต ฯ ผูเคยประจําการอยูกับสํานักงานแรงงานไทยในอดีต
3.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาเดือดรอนของแรงงานไทย ไดมาจากหนังสือรองเรียนที่สงถึง
สถานเอกอัครราชทูต ฯ รวมทั้งการเขามารองเรียนดวยตนเองของผูเดือดรอน ตลอดจนการออกไป
พบเห็นปญหาในขณะปฏิบัติหนาที่กงสุลสัญจร
3.2.4 ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของคูเวต ไดจากการรวบรวมขาวสาร
แหลงตาง ๆ รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่พื้นเมืองชาวคูเวต ทั้งที่เปนเจาหนาที่รัฐและผูที่อยู
ในภาคเอกชน ตลอดจนข า วสารที่ ไ ด จากการประสานงานกั บ สถานทู ตสถานกงสุ ล ของมิ ต ร
ประเทศที่อยูในคูเวต เชน สถานเอกอัค ราชทูตฟลิปปนส อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย
ปากีสถาน สาธารณรัฐเกาหลี เวียดนาม จีน อียิปต ฯลฯ ซึ่งมีพลเมืองเปนผูใชแรงงานอยูในคูเวต
เชนเดียวกับประเทศไทย
3.3 การวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน
3.3.1 วิเคราะหเพื่อใหทราบวาสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต มีจํานวนบุคลากรและ
มีขีดความสามารถเหมาะสมในการดูแลงานดานแรงงานแทนสํานักงานแรงงานไทยไดหรือไม
3.3.2 วิเคราะหเพื่อใหทราบวาการยุบเลิกสํานักงานแรงงานไทยของกระทรวงแรงงานมี
สวนกระทบตอสวัดิภาพและความเปนอยูของแรงงานไทยในคูเวตหรือไม
3.3.3 วิเคราะหเพื่อใหทราบวาปญหาเดือดรอนซึ่งแรงงานไทยในคูเวตไดรับมีตนเหตุ
มาจากเรื่องใด มีลักษณะของปญหา และระดับของความเดือดรอนมากนอยเพียงใด
3.3.4 เพื่อนํามาประกอบและอางอิงในบางประเด็น โดยเฉพาะกรณีที่ตองเปรียบเทียบ
ใหเห็นปญหาของแรงงานไทยกับปญหาของแรงงานชาติอื่น ๆ หรือกรณีที่ตองชี้ใหเห็นถึงความไม
เปนธรรมเทาที่ควรของกฎหมายทองถิ่น แตจะไมนํามาวิเคราะหลึกลงไปในรายละเอียดเนื่องจาก
เกินกวาขอบเขตของการศึกษา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางชาติในคูเวต
4.1.1 ความเปนมาในอดีต
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ไดใหคําอธิบายเรื่องการ
ไปทํางานตางประเทศไวว า 7 การเคลื่ อนยา ยแรงงานระหวางประเทศในระยะเริ่ มแรกเปนการ
เคลื่อนยายไปทํางานในลักษณะที่ถาวร จากประเทศที่มีรายไดต่ําไปสูประเทศที่มีรายไดสูง ผูที่
อพยพเคลื่อนยายไปทํางานในตางประเทศมักเปนแรงงานที่มีฝมือ มีวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพ
โดยแรงงานในประเทศแถบเอเชียรวมทั้งแรงงานไทยมักอพยพไปทํางานอยูในทวีปยุโรปและแถบ
อเมริ ก าเหนื อ ลั ก ษณะงานที่ ทํ า ส ว นใหญ เ ป น งานในโรงพยาบาล โรงแรม และโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ การอพยพไปทํางานก็เปน ไปในรูปของการเดินทางไปทํางานดวยตนเอง ไมมี
การติดตอผานนายหนา ผูจัดหางาน หรือทางราชการ และไมไดมีการจัดสงไปในทํางานในรูปของ
ธุรกิจ
เมื่อปลายป 2516 เกิดวิกฤตการณขาดแคลนน้ํามันทั่วโลก ราคาน้ํามันสูงขึ้น สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจเปนวงกวางในทุกประเทศ การลงทุนด านอุตสาหกรรมในประเทศที่เจริญแลวลดลง
อยา งรวดเร็ว เกิดป ญหาการว างงานทั่วไป จํา นวนชาวต างชาติ ที่เดินทางไปทํ างานในประเทศ
อุตสาหกรรมตะวันตกเริ่มลดลง และพากันหันมาสนใจเดินทางไปทํางานในตะวันออกกลางมาก
ขึ้นเพราะสถานการณราคาน้ํามันที่สูงขึ้นดังกลาวขางตนสงผลดีตอกลุมประเทศในตะวันออกกลาง
ซึ่งเปนสมาชิกกลุมประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามัน เชน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต ลิเบีย กาตาร อิรัก
อิหราน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน เนื่องจากทําใหประเทศเหลานี้มีรายไดจากการขายน้ํามัน
เพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมหาศาล จึงนําเงินรายไดไปลงทุนพั ฒนาประเทศอยางจริงจัง โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อันไดแก การกอสรางเสนทางคมนาคม สนามบิน ทาเรือ
เสนทางรถไฟ เขื่อนกักเก็บน้ํา สถานีผลิตพลังงานไฟฟา ผลิตน้ําประปา อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ
กอใหเกิดโครงการขนาดใหญมากมาย

การจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ สํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2544
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กลุมประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศกลุมความรวมมืออาวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council – GCC) เชน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต โอมาน บาหเรน กาตาร และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส จึงกลายเปนตลาดแรงงานสําคัญของแรงงานตางชาตินับตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา ซึ่ง
นอกจากแรงงานจากไทยแล วยั งมี แรงงานจากประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ เช น ฟลิ ปปนส
อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา มาเลเซีย รวมทั้งประเทศอาหรับซึ่งมีระดับรายไดและการ
พัฒนาต่ํากวา เชน อียิปต ซีเรีย เลบานอน ปาเลสไตน หลั่งไหลเขาไปทํางาน โดยมีประมาณการณ
วา เมื่อป พ.ศ. 2513 มีแรงงานตางชาติอยูในภูมิภาคดังกลาวไมต่ํากวา 600,000 คน ในป พ.ศ. 2518
เพิ่มจํานวนขึ้นเปน 1,250,000 คน และในตนป พ.ศ. 2523 มีจํานวนประมาณ 6,388,814 คน 8 ทําให
ประเทศกลุมอาวอาหรับมีลักษณะพิเศษทางประชากรไมเหมือนกับภูมิภาคใดในโลก กลาวคือ มี
ชาวตางชาติอาศัยอยูในประเทศมากกวาประชากรซึ่งเปนเจาของประเทศจํานวนหลายเทา
4.1.2 ความตองการแรงงานตางชาติของคูเวตในปจจุบัน
คูเวตเปนประเทศในกลุมอาวอาหรับประเทศหนึ่ง ที่มีรายไดอยางมหาศาลจากการสงออก
น้ํามัน และนํารายไดนั้นมาพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการปรั บปรุงกลไกทาง
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
พื้นฐาน จนทําใหความเจริญทางเศรษฐกิจของคูเวตมีขนาดใหญโตเกินกวาที่ประชากรคูเวตซึ่งมีอยู
ประมาณ 1 ลานเศษจะสามารถดูแลและดําเนินการดวยตนเองได ความตองการแรงงานตางชาติ
ของคูเวตจึงมีมาก แมคูเวตจะไมตองการใหมีคนงานตางชาติอาศัยอยูในประเทศมากกวาคนชาติ
ของตนเพียงใดก็ตาม กลาวกันวาหากวันใดที่แรงงานตางชาติทั้งหลายซึ่งมีจํานวนประมาณ 2 ลาน
คนเศษพากันอพยพออกจากคูเวตเศรษฐกิจของคูเวตอาจลมสลายลงไดในพริบตา
ปจจุบันความตองการแรงงานตางชาติของคูเวตยังมีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คูขนานไปกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขอมูลสถิติทางการคูเวตในป พ.ศ. 2548 ระบุวา ความตองการแรงงาน
ตางชาติของคูเวตมีประมาณ 1,726,000 คน ในป พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นเปน 1,870,000 คน และเมื่อป
พ.ศ. 2550 มีจํานวนสูงขึ้นกวา 2,000,000 คน ความตองการแรงงานตางชาติที่เพิ่มขึ้น เกือบทั้งหมด
เปนความตองการจากภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและการกอสราง ดังปรากฏตามสถิติจํานวน
แรงงานทั้งที่เปนชาวคูเวตและชาวตางชาติ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสารนิเทศของทางการคูเวต ดังนี้

แรงงานไทยในตางประเทศ สํานักบริหารแรงงานไทยในตางประเทศ กรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2529
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Population (‘ 000)

Year
Kuwaiti
Non-Kuwaiti
Total
2001
855.3
1,387.7
2,243.1
2002
884.6
1,478.8
2,363.3
2003
913.5
1,570.8
2,484.3
2004
942.9
1,701.9
2,644.8
2005
973.3
1,893.6
2,866.9
2006
1,008.1
2,043.8
3,051.8
Source : Kuwait Public Authority of Civil Information

Kuwaiti
3.5
3.4
3.3
3.2
3.2
3.6

Percent Growth
Non-Kuwaiti
- 1.0
6.6
6.2
8.3
11.3
7.9

Total
0.7
5.4
5.1
6.5
8.4
6.5

อยางไรก็ตาม จากสถิติขางตนที่พบวาจํานวนคนตางชาติในคูเวตมีสัดสวน
มากกวาชาวคูเวตประมาณ 2 เทานั้น ตัวเลขที่ปรากฏมีการขึ้นลงในแตละปไมเทากัน ซึ่งแสดงถึง
ระดับความตองการแรงงานตางชาติที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ในแต
ละปมีอัตราไมเทากัน ขณะเดียวกัน คูเวตก็ไดพยายามหาทางควบคุมปริมาณแรงงานตางชาติใหอยู
ในระดับที่ไมกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ดวยการกําหนดนโยบายสรางประชากรของตน
ขึ้นทดแทนคนตางชาติ (Kuwaitization) ใหมากที่สุด ซึ่งประกอบดวยการฝกทักษะการทํางาน
สําหรับชาวคูเวตเปนการเฉพาะ (Manpower & Government Restructuring Programme) รวมทั้ง
การออกกฎหมายจํากัดโควตาแรงงานตางชาติของแตละชาติ ใหเกิดความสมดุลดานสัดสวน
จํานวนประชากรในประเทศ
4.2 แรงงานไทยในคูเวต
4.2.1 ความเปนมาในอดีต
นับตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2516 เมื่อแรงงานตางชาติเริ่มเขาไปทํางานในภูมิภาคตะวันออก
กลางดังกลาวขางตน ธุรกิจการจัดสงแรงงานไปตะวันออกกลางในประเทศตาง ๆ เริ่มขยายตัวมาก
ขึ้น สําหรับประเทศไทยการจัดสงแรงงานไปตะวันออกกลางเริ่มขึ้นอยางเปนระบบเมื่อประมาณ ป
พ.ศ. 2518 9 ซึ่งเปนชวงที่ป ระเทศไทยประสบป ญหาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองภายหลังการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย เนื่องจากคนงานไทยที่เคย
ทํางานอยูในฐานทั พสหรั ฐในประเทศไทยตลอดจนทํางานอยู ในกิจการอื่นที่เกี่ย วของประสบ
ปญหาวางงานจํานวนมาก การสงแรงงานไทยไปตะวันออกกลางเริ่มตนขึ้นครั้งแรกด วยการสงไป
การจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2544
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ทํางานทซาอุดิอาระเบียและบาหเรนจํานวน 984 คน หลังจากนั้นธุรกิจการจัดสงแรงงานไทยไป
ตะวั นออกกลางก็ เริ่ ม มี ก ารแข งขั นกั นอย า งจริ ง จั ง ระหว า งบริ ษัท จั ดหางานต า ง ๆ มี ก ารจั ดส ง
แรงงานไทยไปทํางานในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาค
รวมทั้งคูเวต ทําใหมีเงินตราตางประเทศซึ่งเปนรายไดของแรงงานเหลานั้นไหลเขาประเทศเปน
จํานวนมาก รัฐบาลของไทยขณะนั้นจึงกําหนดนโยบายสงเสริมการสงแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศอยางชัดเจน ทั้งที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2525 – 2529) และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยผูดูแลกรมแรงงานอยูในขณะนั้นดวย กลาวกัน
วาในป พ.ศ. 2525 ซึ่งเปนปแรกของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5
จํา นวนแรงงานไทยไปตะวั นออกกลางมี จํานวนสู ง ถึง 105,313 คน และในปถั ดมามี จํา นวน
มากกวา 70,000 คน จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 เกิดวิกฤติการณอาวเปอรเซียและกรณี
แรงงานไทยผู หนึ่ ง โจรกรรมเครื่ องเพชรของพระราชวงศใ นซาอุดิอาระเบี ย ตลาดแรงงานใน
ซาอุดิอาระเบียเริ่มซบเซาลง แตตลาดแรงงานในคูเวตก็ยังขยายตัวอยางตอเนื่องแมจะมีจํานวนไม
มากเทากับตลาดแรงงานในซาอุดิอาระเบีย หรือเทากับตลาดแรงงานในภูมิภาคอื่นที่เขามาทดแทน
เชน ตลาดแรงงานในมาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน เกาหลี บรูไน และฮองกง เปนตน
4.2.1 ความตองการแรงงานไทยของคูเวตในปจจุบัน
แมคูเวตจะมีความจําเปนตองใชแรงงานตางชาติจํานวนมาก แตตามที่กลาวแลววาคูเวตก็มี
ความกังวลใจไมนอยเมื่อเห็นจํานวนแรงงานตางชาติเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศจนมี
สัดสวนมากกวาประชากรของตนกวา 2 เทา อันเปนสถานะที่เปราะบางเมื่อคํานึงถึงความมั่นคง
และความปลอดภัยโดยรวมของประเทศ คูเวตจึงมีนโยบายจํากัดโควตาการนําเขาแรงงานตางชาติ
ที่มาจากแตละประเทศใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม ไมใหมีแรงงานชาติใดชาติหนึ่งมากกวาชาติอื่น
จนเกินไป อันเปนผลใหแรงงานจากเอเซียใต เชน อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถาน ซึ่งมีมาก
อยูแลวถูกทางการคูเวตระงับการอนุญาตใหเขาไปทํางาน แมคาจางแรงงานเหลานี้จะถูกมากก็ตาม
ในสวนของแรงงานจากประเทศไทยนั้น ปจจุบันถือวามีจํานวนไมมากนักและดวยการที่มี
ภาพลักษณการทํางานที่ดี ขยันขันแข็ง เปนที่เชื่อถือไววางใจจากนายจาง แรงงานไทยจึงไดรับ
ความสนใจและเปนที่ตองการของนายจางเปนพิเศษ แม คาจา งแรงงานจะสูงกวา ชาติอื่นก็ตาม
ปจจุ บัน แรงงานไทยในคูเวตมีประมาณ 4,000 คนเศษ โดยคํานวณจากการสํา รวจของสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ ชวงการลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมทั้งขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ ของหนวยราชการที่เกี่ยวของของไทย
แรงงานไทยในคู เวตส ว นใหญ เ ป นประเภทฝ มื อ และกึ่ ง ฝ มื อ (Skilled, Semi-skilled
Labour) เชน ชางเชื่อมไฟฟา ชางเชื่อมแกส ชางไม พนักงานขับรถ ชางโลหะ วิศวกร ชางตอเรือ
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พนักงานนวดสปา ครูฝกสอนแอโรบิก พอครัว ชางทําทอง ตลอดจนแรงงานทั่วไป (Helper) เทาที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตรวบรวมได แรงงานไทยทํางานอยูกับนายจางคูเวตรายใหญประมาณ
63 บริษัท 10 ซึ่งประกอบดวยบริษัทขามชาติสําคัญผูรับสัมปทานโครงการขนาดใหญของคูเวตที่มี
แรงงานไทยตั้งแต 200 – 1,500 คนขึ้นไป ไดแก บริษัท Integral Service Co., W.L.L. (I.S.C.O.)
บริษัท Mushrif Trading & Contracting Co., W.L.L. บริษัท United Gulf Construction Co., W.L.L.
(UGCC) บริษัท Kharafi National W.L.L. บริษัท Abdullaziz Abdul Moshin Al-Rashed & Sons
Construction & Contracting k.s.c. บริษัท Mustafa Karam & Sons General Trading & Contracting
Co., W.L.L. บริษัท Mechanical Engineering & Contracting Co., W.L.L. บริษัท S.K. Engineering
& Construction Co., Ltd. บริษัท Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. บริษัท Sayed
Hamid Behbehani & Sons Co., W.L.L. เปนตน
คาดวาชวงป พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 แรงงานไทยในคูเวตอาจจะลดจํานวนลงบาง จาก
ผลกระทบที่ เกิดขากสถานการณ ถดถอยทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ที่ ทําใหคูเวตตองชะลอ
โครงการสําคัญไวหลายโครงการ แตคาดวาตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนไป คูเวตคงจะเริ่มตนดําเนิน
โครงการที่ชะลอไวทุกโครงการอีกครั้ง เนื่องจากโครงการเหลานั้นเกือบทั้งหมดเกี่ยวของการภาค
กับผลิตน้ํามันซึ่งเปนรายไดหลักและเกี่ยวของกับการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่คูเวตไม
อาจชะลอไวไดนานนัก
4.2.2 การกําหนดตําแหนงงานสําหรับแรงงานไทย
ตําแหนงงานในคูเวตที่แรงงานไทยนิยมไปทํางานนั้น สวนใหญเปนตําแหนงงานที่เกิด
จากโครงการพัฒนาสําคัญ ๆ ของรัฐบาลคูเวตที่ใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนผูชนะการประมูล โดย
ขั้นตอนดังนี้
4.2.2.1 เมื่อรัฐบาลคูเวตเห็นชอบใหดําเนินโครงการใดก็จะออกประกาศใหผูสนใจ
เขารวมประมูลโครงการนั้น ๆ ซึ่งตามกฎหมายคูเวตผูมีสิทธิเขารวมประมูลตองเปนบริษัทหรือนิติ
บุคคลซึ่งจดทะเบียนไวกับสภาหอการค าคูเวตในฐานะบริษัทผูมีสิทธิทําสัญญากับรัฐ หรือเรียกวา
Contracting Company เทานั้น บริษัทขามชาติใหญ ๆ ของโลกผูสนใจรวมประมูลโครงการไมวา
จะเปนบริษัทญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หากจดทะเบียนเปน Contracting Company
แลวก็สามารถรวมประมูลได หากมิไดจดทะเบียนก็ตองอาศัยบริษัทพื้นเมืองที่จดทะเบียนใหเปนผู
ประมู ล งานแทน เท า ที่ สั ง เกตบริ ษั ท ต า งชาติ ข นาดใหญ ห ลายบริ ษั ท ไม นิ ย มเข า ร ว มประมู ล
โครงการภายใตชื่ อของตนเอง เนื่องจากไมตองการรั บผิดชอบเรื่องการนําเข าแรงงานตา งชาติ
โปรดดูภาคผนวก 1
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รวมทั้งไมตองการมีพันธะรับผิดชอบอื่น ๆ อยางออกหนาในฐานะคูสัญญากับรัฐ บริษัทเหลานี้จึง
มักจะมอบหมายใหบริษัทพื้นเมืองผูเปนพันธมิตรทางธุรกิจทําหนาที่ประมูลงานแทน โดยตนเปน
ผูลงทุนและบริหารโครงการใหสําเร็จเทานั้น
4.2.2.2 เมื่อมีผูไดสัมปทานโครงการใดแลว ผูนั้ นจะสามารถยื่นคําขอนําแรงงาน
ตางชาติเขาไปทํางานในคูเวตได โดยยื่นตอกระทรวงสวัสดิการสังคมและแรงงาน (Ministry of
Social Affairs and Labour) ของคูเวต ระบุจํานวนแรงงานที่ตองการ แยกรายละเอียดตามตําแหนง
งานในแตละประเภทวาตองการใชแรงงานตําแหนงใด เปนแรงงานคูเวตกี่ คน แรงงานตางชาติกี่คน
ถา เป นกรณี บ ริ ษั ท ตา งชาติ ที่ม อบหมายให บ ริ ษั ทพื้ นเมื องคู เวตเปนผู ป ระมูล งานแทนดั ง กล า ว
ขางตน บริษัทตางชาตินั้นจะตองเปนผูแจกแจงรายละเอียดของความตองการแรงงานดวยตนเอง
4.2.2.3 เมื่อกระทรวงแรงงานคูเวตใหความเห็นชอบจํานวนแรงงานตางชาติของ
บริษัทผูชนะการประมูลแลว หากเจาของโครงการตองการแรงงานจากประเทศไทยก็จะนําเอกสาร
การอนุญาตใหวาจางแรงงานตางชาติมายื่นคําขอตอสถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อใหรับรองเอกสาร
กอนสงมาใหบริษัทจัดหางานในประเทศไทยนําไปดําเนินการขอรับอนุญาตจัดสงแรงงานไทยตอ
กระทรวงแรงงานของไทย
4.2.2.4 บริษัทจัดหางานในประเทศไทยซึ่งมีสถานะเปนผู ไดรับมอบอํานาจจาก
นายจางคูเวตจะมีหนาที่ในการรับสมัครและคัดเลือกแรงงานไทยตามความตองการของนายจาง
เมื่อคั ดเลื อกได แลวจะส งชื่อใหนายจางคูเวตทราบ เพื่อนายจ างคู เวตจะนํา รายชื่อของแรงงาน
เหลานั้นไปขอรับการตรวจลงตราเขาคูเวตตามประเภทที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งดําเนินการใน
ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ เช น การจั ด ทํ า ประกั น ชี ว ติ ประกั น สุ ข ภาพ และการซื้ อ บั ต รโดยสาร
เครื่องบิน จากนั้นเมื่อไดทางการคูเวตอนุมัติการตรวจลงตราแลว นายจางคู เวตก็จะสงเอกสารการ
ตรวจลงตราดังกลาวกลับมาใหแรงงานในประเทศถือติดตัวไปคูเวต
4.2.3 วิธีเดินทางไปทํางานคูเวตของแรงงานไทย
การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทยจะตองเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ซึ่งมีอยู 5 วีธี แต
สําหรับแรงงานไทยที่ไปทํางานคูเวตมีลักษณะการไปทํางานรวม 3 วิธีคือ
4.2.3.1 บริษัทจัดหางานเปนผูจัดสง บริษัทจัดหางานดังกลาวจะตองจดทะเบียน
เป นผู รับ อนุ ญาตจั ดส ง แรงงานไปทํ า งานต า งประเทศกั บ นายทะเบี ย นจั ดหางานกลาง (อธิ บ ดี
กรมการจัดหางาน) โดยทางราชการจะเปนผูควบคุมใหผูรับอนุญาตตองอยูภายใตเงื่อนไขและ
หลักเกณฑที่เหมาะสม เชน การกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานตองวางหลักประกันเปนเงินสด
พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารไวกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเปน
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หลักประกันวาหากเกิดความเสียหายใด ๆ ตอคนหางานผูใชบริการแลว ผูจัดสงจะตองรับผิดชอบ
เยียวยาความเสี ยหายนั้น รวมทั้ง กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดสงแรงงานตองปฏิบัติตอคนหางาน
ดังตอไปนี้ 11
(1) สงสัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ หรือตัวแทน
จัดหางานทํากับคนหางานตออธิบดี (กรมการจัดหางาน) ตลอดจนเงื่อนไขการจางงานที่นายจางใน
ตางประเทศหรือตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนายจางดังกลาวทํากับคนหางานและหลักฐานอื่น
ที่อธิบดีประกาศกําหนด เพื่อพิจารณาอนุญาตกอนสงคนหางานไปตางประเทศ
(2) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑและวิธีการ ณ
สถานพยาบาลที่อธิบดีประกาศกําหนด
(3) สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานประกาศกําหนด
(4) สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการอบรม
เกี่ย วกับ กฎหมายและขนบธรรมเนี ยมประเพณีข องประเทศที่ คนหางานจะไปทํ างานตลอดจน
สภาพการจาง ณ สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอื่นใด
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
(5) สงบัญชีรายชื่อและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางานพรอมทั้ง
สําเนาสัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบียนจัดหางานกลางภายในเจ็ดวันนับแต วันที่คนหางานออก
เดินทาง
(6) แจงเปนหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อและสถานที่ทํางานในตางประเทศของ
คนหางานตาม (5) ใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทํางานทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง ในกรณีที่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาว
ใหแจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุ ลไทย หรือผูที่รับผิ ดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น ทราบภายในระยะเวลา
ดังกลาว
(7) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
เปนประจําทุกเดือนในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดเดินทางไปทํางานตามสัญญาจัดหางาน
4.2.3.2 คนหางานเดินทางไปทํางานดวยตนเอง การไปทํางานในลักษณะนี้
คนหางานไมตองเสีย คาใชจายใหบ ริษัทจั ดหางาน และไมตองผานขั้นตอนการตรวจสอบมาก
มาตรา 36 พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
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เทากับผูไปทํางานโดยผานบริษัทจัดหางาน ซึ่งปจจุบั นแรงงานไทยที่ไปทํางานคูเวตลักษณะนี้มี
จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนที่ไปทํางานผานบริษัทจัดหางาน ผูไป
ทํางานลักษณะนี้สวนใหญมักจะเปนผูที่เคยไปทํางานคูเวตมากอน หรือเปนผูที่รูจักคูเวตเปนอยางดี
แลว เมื่อสิ้นสุดสัญญาจางกับนายจ างเดิมก็จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อสมัครไปทํางานกับ
นายจางใหม หรือเปนผูที่มีญาติพี่นองอยูในคูเวตเปนผูชักชวน อยางไรก็ดี การไปทํางานลักษณะนี้
แม จ ะเป นเรื่ องดี ที่ ค นหางานไม ตอ งเสี ย เงิ น ค า บริ ก ารให แ ก บ ริ ษั ท จั ดหางานก็ ตาม แต จะต อ ง
ระมัดระวังกลุมมิจฉาชีพที่จะใชเปนชองทางหลอกลวงแรงงานไดเชนเดียวกัน กลาวกันวามีบริษัท
จั ดหางานบางแห ง ใช ช องว า งของระเบี ย บข อนี้ นํ า แรงงานไทยไปทํ า งานต า งประเทศโดยให
แรงงานไทยแจงเท็จตอเจาหนาที่กรมการจัดหางานวาจะไปทํางานดวยตนเองทั้ง ๆ ที่ตองเสียเงิน
คาบริการใหผูจัดสง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบตาง ๆ ตามนัย พ.ร.บ. จัดหางาน ฯ
ดังกลาวขางตน
4.2.3.3 รัฐเปนผูจัดสง กรณีนี้โดยทั่วไปรัฐโดยกรมการจัดหางานจะเปนผู
จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศในกรณีที่นายจางตางประเทศไมสามารถเขามาทําการรับ
สมัครเพื่อหาลูกจางในประเทศไทยดวยตนเองและไมประสงคจะวาจ างบริษัทจัดหางานทําการ
แทน นายจางต างชาติก็อาจรองขอใหทางราชการ (กรมการจัดหางาน) เปนผูรับสมัคร คัดเลือก
และจัดสงใหก็ไดแตสําหรับกรณีคูเวตไมมีแรงงานไทยไปทํางานในลักษณะนี้ มีแตลักษณะที่เปน
การสนับ สนุ นโดยรัฐในทางอ อม เช น การสนั บ สนุ นใหเยาวชนในจัง หวั ดชายแดนภาคใต ไ ป
ทํางานโดยผานบริษัทจัดหางานผูรับดําเนินการใหโดยไมคิดคาใชจาย ปจจุบันมีแรงงานเยาวชน
จากจังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาวประมาณ 10 คน คาดวาจะมีจํานวนมากขึ้นหากผูไปทํางานกลุม
แรกประสบความสําเร็จในการทํางาน อยางไรก็ตาม นายจางคูเวตหลายบริษัทตางเคยปรารภกับ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ วาตองการใหทางราชการไทยชวยเหลือจัดสงแรงงานไทยทุกประเภทให
ในลักษณะผานรัฐเชนกัน เพราะไมพอใจกับวิธีการจัดสงของบริษัทจัดหางานไทยที่มีพฤติกรรม
ฉอฉลแรงงานไทย จึงคาดวาในโอกาสต อไปอาจจะมีการจัดสงแรงงานลักษณะนี้ไปทํางานที่คูเวต
มากขึ้น
4.3 ปญหาที่เกิดกับเจาหนาที่ในการดูแลแรงงานไทย
หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตรับโอนงานดานแรงงานมาจากสํานักแรงงาน
ไทยประจําคูเวตที่ถูกยุบเลิกไปเมื่อป พ.ศ. 2548 ดังกลาวมาแลวนั้น จากการศึกษาพบวาการปฏิบัติ
หนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ประสบกับปญหาหลายดาน เชน
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4.3.1 ปญหาการรับรองเอกสารของนายจาง
ผูศึ ก ษาพบว า ขั้ นตอนการรั บ รองเอกสารของนายจ า งตามข อ 4.2.2.3 เป นป ญหาซึ่ ง
ผูปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยเกือบทุกแหง ไมเฉพาะแต เจาหนาที่ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต มีความอึดอัดใจในการทํางาน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลสวนใหญเห็นวากระทรวงแรงงานผลักภาระอันไมเหมาะสมมาใหรับผิดชอบ จากการ
ที่ กําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลตองเปนผูลงนามรับรองสถานะของนายจาง
ตางประเทศอันเปนผลสืบเนื่องมาจากระเบียบของกระทรวงแรงงานรวม 3 ฉบับ คือ
4.3.1.1 ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัคร
หรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนา พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดใหผูรับอนุญาต (บริษัท
จัดหางาน) ที่ตองการรับสมัครคนงานลวงหนา สามารถยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนจัดหางาน ฯ
(กรมการจัดหางาน) พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาต ไดแกหนังสือของนายจางตางประเทศที่
มอบอํานาจใหบริษัทจัดหางานไทย และเอกสารการจดทะเบียนการคาของนายจาง โดยเอกสารนั้น
ตองไดรับการลงนามรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย ในกรณีที่ประเทศนั้น
ไมมีสํานักงานแรงงานไทยตั้งประจําอยู
4.3.1.2 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการขออนุญาตจัดสงคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหผูรับอนุญาต (บริษัทจัดหางาน) ที่ตองการคัดเลือก
คนหางานจากศูนยทะเบียนของกรมการจัดหางาน สามารถยื่นคําขออนุญาต ฯ โดยแสดงหนังสือ
ของสํานักงานแรงงานไทยในประเทศที่จะไปทํางาน มีขอความรับรองสถานะของนายจางวามี
ความเหมาะสมและสามารถดูแลแรงงานไทยได และหากประเทศใดไมมีสํานักงานแรงงานไทย
ประจําอยู ใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยเปนผูออกหนังสือดังกลาวให
4.3.1.3 ระเบี ย บกรมการจั ด หางานว า ด ว ยการคั ด เลื อ กคนหางานจากศู น ย
ทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดใหผูรับอนุญาต (บริษัทจัดหางาน)
ตองแสดงสําเนาเอกสารรับรองสถานะการมีอยูจริงของนายจ างตางประเทศ โดยเอกสารตองไดรับ
การรั บ รองจากสํ า นั ก งานแรงงานไทย หรื อ จากสถานเอกอั ค รราชทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ไทย
เชนเดียวกับ 2 กรณีขางตน
การกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยตองรวมรับผิดชอบใน
การรับรองเอกสารและรับรองสถานะของนายจางตางประเทศเชนนั้น มีลักษณะเปนการบิดเบือน
เจตนารมณของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ที่มุงกําหนดใหบริษัท
จัดหางานผูซึ่งมีผลประโยชนจากการจัดสงแรงงานและมีสถานะเปนผูรับมอบอํานาจจากนายจาง
เปนผูรับประกันสถานะของนายจาง

25
4.3.2

ตัวอยางความอึดอัดใจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตาง ๆ
การออกระเบียบ 3 ฉบับขางตนไดสรางความลําบากใจใหผูปฏิบัติงานของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในตางประเทศไมนอย เนื่องจากการรับรองเอกสาร
แสดงสถานะของนายจางตางประเทศยอมเทากับเจาหนาที่ เหลานั้นกลายเปนผูรับประกันการมีอยู
จริงของนายจางและการมีอยูจริงของงานที่จะจาง ซึ่งหากภายหลังสถานการณเปลี่ยนไป หรือเกิด
ความเสียหายใด ๆ ขึ้นแกแรงงานไทยแลว ผูรับรองเอกสารอาจตองมีสวนรับผิดชอบไมทางใดก็
ทางหนึ่ง ปฏิกริยาของเจาหนาที่ดังกลาวจึงปรากฏใหเห็นตามรายงานฉบับตาง ๆ ดังนี้
4.3.2.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 12 ระบุวา “ความหนักใจและอึดอัด
ใจของ สอท./สกญ. ไมใ ชเรื่องการรั บรองลายมือชื่อในเอกสาร แตเกี่ยวกับ ความรั บผิ ดชอบที่
จะตองใหความเห็นชอบเรื่องความเหมาะสมของสภาพการจางงานเปนหลัก ในกรณีที่ไมมี สนง.
แรงงาน เพราะวา สอท./สกญ. ตางรูดีแกใจวา เอกสารที่ สอท./สกญ. รับรองหรือใหความเห็นชอบ
ไปนั้น โดยสวนมากจะนําไปสูการจางงาน ที่คนงานจะตองถูกหักคาหัวหนึ่งแสนหรือสองแสน
บาท โดยคนงานจะถูกเอารัดเอาเปรียบในทุก ๆ ดาน ไมวาตามลายลักษณอักษรของเอกสารหรือ
สัญญาจะออกมาสวยหรูอยางใด ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลว หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สอท./สกญ. ไมอยู
ในวิ สั ย ที่ จ ะทราบได เลย ถึ ง ความสลั บ ซั บ ซ อ นของขบวนการผลประโยชน ที่ หากิ นกั บ ค า หั ว
แรงงานแตอยางใด แตจะตองตกอยูในฐานะที่จะตองมารับผิดชอบตอ การใหความเห็นชอบ ตอ
ความเหมาะสมของสภาพการจางงาน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกลับเพียงแตอนุมัติตาม
ความเห็นของ สอท./สกญ. เทานั้น”
4.3.2.2 สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย 13 ระบุความเห็นวา “กสญ. เคยลง
นามรับรองตําแหนงงานและสภาพการจางงานรวมกับ อทป. ฝายแรงงานเมื่อครั้งดํารงตําแหนง
อทป. ประจํ า สอท. ณ กรุ ง กั วลาลั มเปอร ระหว า งป 2545-2546 ซึ่ ง ในช วงนั้ น สอท. ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร เคยมีโทรเลขแจงกระทรวง ฯ วา ไมเห็นดวยกับระเบียบของกระทรวงแรงงานใน
เรื่องดังกลาว ซึ่งระบุใหขาราชการ สอท./สกญ. (แมในประเทศที่มี สนง.แรงงานตั้งอยู) ลงลายมือ
ชื่อรับรองตําแหนงงานและสภาพการจางงานรวมกับ อทป.ฝายแรงงาน ซึ่งเทากับดึง สอท./สกญ.
เขาไปรวมรับผิดชอบในสิ่งที่ สอท./สกญ. มิไดออกไปตรวจสอบรายละเอียด เพราะจะเปนการ
ทํางานซ้ําซอนกับ สนง. แรงงาน แมหาก สอท./สกญ. ประสงคจะไปตรวจสอบขอเท็จจริงก็จะทํา
ใหฝายนายจางสับสนวา เหตุใ ดจึงมีหนวยงานไทยหลายแหงเขาไปตรวจสอบ นอกจากนั้น ใน
โทรเลขถึงกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ OSL 99/2552 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
13
โทรเลขถึงกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ SYD 63/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552
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บางครั้ งอาจทําใหเกิดปญหาการปฏิบัติราชการระหวางเจาหน าที่ในกรณีที่ สอท./สกญ. อาจมี
ความเห็นไมสอดคลองกับ สนง. แรงงาน”
4.3.2.3
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 14 ใหความเห็นวา “กรณีของ
ประเทศที่มีแรงงานไทยมาทํางานเปนจํานวนมาก เชน กาตาร จําเปนอยางยิ่งที่ตองมี จนท . ใน
สังกัดของกระทรวงแรงงาน ชวยกํากับดูแลภารกิจดานนี้ อยางสม่ําเสมอ เปนประจํา (regularly)
เพื่อ จนท. ที่ปรึกษาฝายแรงงานดังกลาว สามารถปฏิบัติหนาที่ประสานงานอยางใกลชิด ระหวาง
แรงงานไทยในตางประเทศกับบริษัทผูรับอนุญาตจัดหางานใน ปทท. ซึ่งรับผิดชอบตอแรงงานใน
ตปท. โดยตรง และเพื่อแบงเบาภาระที่ สอท. ซึ่งมี จนท. นอยอยูแลว (4 คนรวม ออท.) และตองทํา
หนาที่แทนมาโดยตลอด ซึ่ งจะทําให สอท. สามารถทํางาน core ของ สอท. ไดมากขึ้น ฯลฯ ใน
สวนของระเบียบที่เกี่ยวกับการรับรองเอกสาร/หลักฐานประกอบคําขออนุญาตจัดสงคนหางาน ฯ
ตาม พ.ร.บ. จัดหางาน ฯ พ.ศ. 2528 มีระเบียบกระทรวงแรงงาน 3 ฉบับ ที่มอบอํานาจให กต.
ดําเนินการแทนในกรณี ที่ไมมี สนร. แรงงานในประเทศดังกลาว สอท. เห็นวา ในกรอบมาตรา
36 และมาตรา 48 ของ พรบ. สอท.มีหนาที่โดยตรงตอภารกิจดานนิติกรณ และการรับรองเอกสาร
ซึ่งผานการรับรองของหนวยงานของประเทศผูรับอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการจัดทําความตกลง
หรือบันทึกความเขาใจกับกระทรวงแรงงาน และ สอท. ก็ไดเขาไปดําเนินภารกิจชวยเหลือและดูแล
คนไทยโดยทั่วไปในกรณีตกทุกขไดยากอยูแลวเชนกัน แตสําหรับในสวนของการไปตรวจสอบ
สภาพการวาจางงาน ดูแลสวัสดิการของแรงงาน ไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน หรือเจรจาตอรองกับ
ฝายนายจาง รักษาสิทธิประโยชนของแรงงานใหเปน ไปตามสัญญาวาจางนั้น สอท. ไมนาอยูในขีด
ความสามารถที่จะดํ าเนินการรั บผิ ดชอบภารกิ จดั งกลา วไดอยา งเต็ม ที่ ในกรณีข องการรั บรอง
เอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาตจัดสงคนหางานตามมาตรา 48 ซึ่งในระยะที่ผานมา
สอท. ก็ไดรับการรองขอจากฝายบริษัทนายจางเพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง สอท. ไมสามารถปฏิเสธดําเนินการ
ใหได หากมีการแสดงหลักฐานและเอกสารที่ครบถวน แตในที่สุดก็จะทําให สอท. เองตองตกอยู
ในฐานะเปนผูค้ําประกันใหกับแรงงานในตางประเทศโดยปริยายเมื่อเกิดกรณีปญหาแรงงานขึ้น
เนื่องจากเปนหนวยงานเดียวที่ไดออกเอกสารรับรองสถานภาพการวาจางงานโดยไมมีบริษัทจัดหา
งานใด ๆ รับผิดชอบติดตามดูแลดวย และสรางความลําบากใจแก จนท. ฝายกงสุลของ สอท.”
4.3.2.4 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 15 ใหความเห็นวา “กระทรวง ฯ ควร
พิจารณาแกไขระเบียบการรับรองเอกสารของ กต. เองดวย เพื่อแยกการรับรองเอกสารที่เกียวของ
โทรเลขถึงกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ DOH 160/2552 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
15
โทรเลขถึงกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ CAI 157/2552 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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กับการจัดหางานออกจากการรับรองเอกสารที่ไมมีนัยดานการคุมครอง เชน การรับรองลายมือชื่อ
จนท. กต. การรับรองสําเนา/คํ าแปลถูกตอง ฯลฯ ซึ่งไมมีไวในระเบียบ กต. วาดวยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ. 2539”
4.3.2.5 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 16 ใหความเห็นวา “สอท. เห็นวา ควร
คงระบบของกระทรวงแรงงาน คือตรวจสอบ (1) เอกสารที่แสดงความถูกตองและมั่นคงของ
นายจาง โดยตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท (2) ตรวจสอบเอกสารที่แสดงวามีงานใหทํา
จริ ง ได แ ก เอกสารการได รับ โครงการ/สั ม ปทานจากรั ฐ บาล (3) สั ญ ญาจ า งงาน โดยให มี
รายละเอียดครบถวน ตามตัวอยางสัญญจางที่กระทรวงแรงงานกําหนด (4) ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารลู กจาง ไดแก หนังสือเดินทาง คุณสมบัติตามที่นายจางตองการ ฯลฯ แตในกรณี ที่
สอท./สกญ. ใดที่ไมมี สนร. ประจําการอยูดวย สอท./สกญ. ก็จะทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารและ
ขอเท็จจริงตามแนวปฏิบัติขางตนได การตรวจสอบเอกสารก็จะเปนการตรวจสาระสําคัญตาม SOP
ของ ก. แรงงาน ซึ่งหากมีจํานวนมาก ก็ควรสงให ก. แรงงานเปนผูดําเนินการ อยางไรก็ตาม สอท.
ยอมไมบังควรหรืออยูในวิสัยที่จะไปรับรองความเหมาะสมของสภาพการจางงานได เลย แตควร
จะเนนใหการจางแรงงานไทยทุกรายตองมีสัญญาจางครบถวน โดยอาจเปนรางมาตรฐานที่ ก .
แรงงานกําหนดไว และเนื้อหาของสัญญาควรครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ อยางครบถวน ฯลฯ
การเนนเรื่องสัญญาจางนี้ เมื่อเกิดปญหาขึ้นจะทําใหงายในการเจรจากับนายจางและรัฐบาลของรัฐ
ผูรับ โดยใชสัญญาจางเปนเอกสารอางอิง ซึ่งการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาเชนนี้
ยอมเปนการลดภาระของ จนท. กต. ไดอยางมาก เพราะเพียงตรวจสารัตถะของสัญญาใหตรงกับ
สัญญาจางมาตรฐานของ ก. แรงงาน โดยไมตองไปตรวจสภาพแรงงานหรือความนาเชื่อถือของ
นายจาง ทั้งนี้ สัญญาจางยอมเปนปจจัยในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพการจางงานได
โดยปริยาย และโดยไมตองให สอท. หรือขาราชการ กต. จะตองทําหนาที่รับรองสภาพการจางงาน
ซึ่ ง กระทํ า ได ย าก และข า ราชการ สอท. เองก็ ไ ม มี ทั ก ษะ ไม มี เ วลา ไม มี ง บประมาณในการ
ดําเนินงานดังกลาว”
4.3.3 ตัวอยางความเสียหายที่เกิดกับเจาหนาที่ผูรับรองเอกสาร
การรั บ รองเอกสารเกี่ ย วกั บ นายจ า งต า งประเทศ เป น เรื่ อ งที่ ต อ งทํ า อย า ง
ระมัดระวังและเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหขาราชการ สอท./สกญ. ไมตองการเขาไปมีสวนรับผิดชอบ
แทนงานของกระทรวงแรงงาน เพราะเคยมีกรณีตัวอยางความเสียหายที่เกิดจากการรับรองเอกสาร
ของสํา นัก งานแรงงานไทยที่คู เวต จนนํา ไปสูก ารดํ าเนินการทางวินัยต อข าราชการผู เกี่ ยวของ
โทรเลขถึงกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ KUL 326/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

16

28
มาแลว ดังขอความซึ่งถูกเผยแพรใน Internet ประจําวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 วา 17
“ผลการสอบวิ นัย 8 ข า ราชการแรงงานชี้ ผิ ดร า ยแรง คาดสั ป ดาห หน า เรี ย ก
รับทราบขอกลาวหา จากนั้นจะสรุปเสนอนายก ฯ ฟน และอาจสง ป.ป.ช. ดําเนินการตอ เผยบริษัท
จัดหางานนับ 10 แหง ใหปากคํายอมรับ จายเงินใหพิเศษจริง ตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลเริ่ม
คึกคัก รัฐบาลไฟเขียวรับคนงานเกษตร 6,000 คน นายหนาถึงกับเชาเครื่องบินสวนตัว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม มีรายงานขาวจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เปดเผยวา ภายหลังจากที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรั ฐมนตรี มีคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยขาราชการกระทรวงแรงงาน ฯ จํานวน 8 คน เนื่องจากมีสวนพัวพันเกี่ยวกับการ
หลอกลวงคนงานที่ จ. เชียงรายของบริษัทจัดหางาน เอส เอส เอ็ม จํากัด โดยมีนายสมศักดิ์ ตันสัจ
จาผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เปนประธาน ทั้งนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการสอบสวน
มาประมาณ 3 เดือน ขณะนี้ไดเตรียมสรุปผลเพื่อแจงขอกลาวหาใหทั้ง 8 คนทราบภายในสัปดาห
หนา โดยมีแนวโนมชี้วา ทั้งหมดทําผิดวินัยรายแรง
ขาวแจงวา การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการในครั้งนี้ ไมไดดําเนินการ
เฉพาะกรณีหลอกลวงคนหางานที่จังหวัดเชียงรายเทานั้น แตไดนําขอมูลที่มีก ารรองเรียนทั้งหมด
มาพิจารณา เชน เรื่องการเก็บคาหัวคิวในการออกหนังสืออนุญาตใหบริษัทจัดหางานรับสมัคร
คนงาน ไปตางประเทศ (จต. 2) เพื่อไปทํางานประเทศอิสราเอลและประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ ไดมีการ
เชิญเจาของบริษัทจัดหางานนับ 10 แหง มาใหขอมูล ซึ่งสวนใหญยอมรับว า ไดมีการจายเงินพิเศษ
ใหกับผูใหญในกระทรวงแรงงาน ฯ จริง นอกจากนี้ยังมีการเรียกเอกสารตาง ๆ จํานวนมากจาก
หนวยราชการที่เกี่ยวของ ทําใหการสอบสวนใชเวลานานเกือบ 3 เดือน
ขาวแจงวา หลังจากแจงขอกลาวหาใหทั้ง 8 คนทราบแลว คณะกรรมการจะตอง
สรุปรายงานเสนอไปยัง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการลงโทษทางวินัย
อยางใดอยางหนึ่ง ขณะเดียวกันหนวยงานที่เกี่ยวของอาจเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อใหดําเนินการตอไป
สําหรับขาราชการทั้ง 8 คนประกอบดวย 1. นาย – ปลัดกระทรวงแรงงาน 2. นาย
– อธิบดีกรมการจัดหางาน 3. นาย – อดีตรองอธิบดีกรมการจัดหางาน 4. นาย - อดีตจัดหางาน
จังหวัดเชียงราย 5. นาย – อดีตผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 6. นาย –
อดีตหัวหนาฝายการไปทํางานตางประเทศ 7. นาย – ที่ปรึกษาฝายแรงงานประจําคูเวต 8. นาย –
อดีตผูอํานวยการกองประสานราชการ”
www.matichon.co.th/mcnew/mcdetails.asp?sect=p01&nfile=p0105010845&selectd...
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4.3.4 ทัศนคติของกระทรวงการตางประเทศ
กรมการกงสุล ซึ่งเปนหนวยราชการของกระทรวงการตางประเทศผูมีหนาที่
ดูแลงานดานการคุมครองคนไทยในตางประเทศ เคยแสดงทัศนคติไม เห็นดวยกับการที่หนวยงาน
ของกระทรวงการตางประเทศตองเขาไปมีหนาที่ในกระบวนการจัดสงแรงงานไทยไปตางประเทศ
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องการรับรองเอกสารแสดงสถานะของนายจางในตางประเทศ ผูศึกษาจึง
ขอคัดรายงานการประชุมระหวางผูแทนกรมการกงสุลกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 มาเปนขอยืนยันดังนี้ 18
“ประธาน นายปกรณ อมรชี วิ น (รองอธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน) เนื่ อ งจาก
กรมการจัดหางานพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดหางานตางประเทศที่ใชมา
นานแลว เพื่อเอื้ออํานวยตอการขยายตลาดแรงงาน อีกทั้งกรมการจัดหางานไดรับคํารองทุกขจาก
ผูรับอนุญาตจัดหางาน ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตจัดหางาน ฯ
โดยเฉพาะประเด็ น หนั ง สื อ รั บ รองความเหมาะสมของสภาพการจ า งงานของนายจ า งใน
ตางประเทศซึ่งออกโดยสํานักแรงงานไทย สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือผูรับผิดชอบ
ในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น แตในทางปฏิบัติและสถานการณปจจุบันหนังสือรับรองความ
เหมาะสมของสภาพการจางงานที่กระทรวงการตางประเทศรั บผิดชอบคอนขางลาชา มีปญหา
อุปสรรค ไมทันความตองการใชแรงงานของนายจาง โดยเฉพาะการตรวจสอบสภาพการจางงาน
ของนายจางในประเทศที่ไมมีสํานักงานแรงงานหรือมีเจาหนาที่แรงงานประจํา รวมถึงประเทศใน
เขตอาณาของสํานักงานแรงงานไทยที่อาจไมสามารถเดินทางไปตรวจสอบไดและกรณีตําแหนง
งานเดิมที่ไดรับออเดอรเพิ่มก็ตองผานขั้นตอนการตรวจสอบ ฯ ใหม หรือบางครั้งผูบริหารของ
กระทรวงแรงงานรวมเดินทางไปดูสภาพการทํางานของนายจางรายนั้นดวยตนเอง หรือมีโอกาส
ทราบขอมูลของนายจางโดยตรง เชน ประเทศรัสเซีย แตก็ตองผานขั้นตอนดังกลาวขางตน ซึ่งการ
พิจารณาจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศของภาครัฐควรตองกระทําโดยมีการตรวจสอบ
เพื่อใหความคุมครองดูแล”
“นายชัชชัย ชูชม (ผูแทนกรมการกงสุล) ชี้แจงวา แนวทางการตรวจสอบความ
เหมาะสมของสภาพการจ า งงานของนายจ า งในต า งประเทศ ของกระทรวงการต า งประเทศ
พิจารณาทุกมิติ ไดแกประวัตินายจาง เชน ความนาเชื่อถือ การถูกรองเรียน ความเสี่ยงของประเทศ
ที่มีภาวะสงคราม การเมือง การกอการราย ภาพลักษณของอาชีพที่จะไปทํางาน ฯลฯ ในสวนของ
สัญญาจางตองมีสัญญาจางแนบมาดวย ซึ่งจะพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาจาง สําหรับกรณีที่ไม
โทรเลขกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ 0302/ว. 246/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552
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สามารถไปตรวจสอบสภาพการจางงานดวยตนเอง เชน กรณีการจัดสงคนงานจํานวนนอยไมคุมคา
การเดินทาง ไดใชวิธีการโทรศัพทสอบถามจากคนไทยที่อยูในประเทศ หรือหนวยงานนั้น อาศัย
แหลงขาวของสถานทูตของประเทศมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน พิจารณาหลักฐาน
แสดงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของนายจาง และใชพยานหลักฐาน ไดแก รูปถาย วีดิโอ
ขณะนี้ แรงงานไทยไปทํ างานตา งประเทศป ละประมาณ 1,600,000 คน ไป
ทํางานใน 130 กวาประเทศ และนับวันจะเกิดประเทศเล็กประเทศนอย บริษัทจัดหางานมักอางวา
ไมมีปญหาในการจัดสง แตเมื่อเกิดเหตุการณความสูญเสียแกคนงาน กระทรวงการตางประเทศ
ตองรับภาระในการเดินทางไปชวยเหลือคนงาน ขณะนี้สถานทูตตองรับภาระการรับรองเอกสาร
แตหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ตองอธิบายได วาจะมีกลไกคุมครองแรงงานไทยเมื่อเกิดปญหาใน
ตางประเทศ เชน กรมการจัดหางานอาจจัดใหมีหนวยเคลื่อนที่เร็วออกไปแกไข ในภาวะเศรษฐกิจ
ไมดีเชนนี้ ปญหาการหลอกลวงคนหางานอาจเพิ่มขึ้ น กรมการจัดหางานจึงควรพิจารณากรณีที่มี
การจัดสงไปมากกวา 50 คน กรมการจัดหางาน ฯ จะมีการดูแลหรือทําแผนอพยพอยางไร
สถานทูตพบป ญหาผูรับอนุ ญาต ฯ ไม ให ความรวมมื อในการสง เอกสารเพื่ อ
ตรวจสอบ นายจางที่ตองการแรงงานควรทราบวาตองใชเวลาในการดําเนิ นการอนุญาต แตผูรับ
อนุญาต ฯ มักขอวีซากอนแลวนํามาเปนขออางวาไดวีซาแลว จําเปนตองดําเนินการขออนุญาตให
เสร็จทันระยะเวลาวีซา ซึ่งเปนการเตรียมคนหางานที่ไมถูกตอง ที่ผานมาสถานทูตเปนผูแกปญหา
ใหคนงานไทยในตางประเทศ ผูรับอนุญาต ฯ ที่จัดสงมีนอยมากที่ไปชวยเหลือตามกฎหมาย ผูรับ
อนุญาตจัดหางาน ฯ อยากลดขั้นตอนการรับรองเอกสาร แตควรเสนอทางออกเพื่อใหการคุมครอง
แรงงานไทยดวย โดยเพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับอนุญาต ฯ ใหมากขึ้น ”
“นายมนชัย พัชนี ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
ตางประเทศ ใหความเห็นวา การรับรองเอกสารไมเปนแตเพียงการรับรองนิติกรณเทานั้น แตโยง
ไปถึงเรื่องการคุมครองคนหางานดวย กระทรวงการตางประเทศตองรับภาระในการเดินทางไป
ชวยเหลือคนงาน ซึ่งบางประเทศที่อยูหางไกลเดินทางลําบาก ใชเวลาการเดินทางและงบประมาณ
มาก ประเทศที่มีระบบกฎหมายเขมแข็งมักไมมีปญหาการคุมครองแรงงาน ประเทศที่มีปญหามาก
ขณะนี้คือ ลิเบีย และประเทศในตะวันออกกลาง เชน บาหเรน กาตาร คูเวต ซึ่งมีปญหาคนไทยตก
เปนเหยื่อคามนุษย คนงานถูกเก็บคาใชจายไปทํางานตางประเทศมากกวาที่กฎหมายกําหนดหลาย
เท า และถู ก บั ง คั บ ให ค า ประเวณี เ พื่ อ หาเงิ น มาใช ห นี้ สํ า หรั บ อาชี ด นวดแผนโบราณที่ ห ลาย
หนวยงานกําลังสงเสริมใหไปทํางานในตางประเทศ แตกลับไปคาประเวณี เปนประเด็นที่ NGO
นักการเมือง และสื่อมวลชน นําไปโจมตีเปนประจํา
สําหรั บการรับรองเอกสารการจา งงานและการตรวจสอบความเหมาะสมของ
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สภาพการจางงานที่ลาชา เนื่องจากสถานทูต /สถานกงสุล มีภารกิจความรับผิดชอบงานหลายดาน
กรณีเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ภายนอก การเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ที่เปนอาณา
อยูหางไกลตองใชเวลา โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบกฎหมายลาหลังไมยอมรับสิทธิม นุษยชน
รวมทั้งทัศนคติของสถานทูต/สถานกงสุลบางแหง ซึ่งอาจมีความคิดเห็นขัดแยงในเรื่องการจัดสง
แรงงานไปทํางาน สําหรับประเทศอาณาและประเทศเกิดใหมควรขอความเห็นจากสถานทูต ซึ่งจะ
ประเมินความเหมาะสมไดมากกวา 50 %
การที่กรมการจัดหางานจะลดบทบาทของสถานทูตในการรับรองเอกสาร จะ
เปนการผอนภาระของสถานทูต แบงน้ําหนักความรับผิดชอบมาอยูที่อธิบดีกรมการจัดหางาน และ
กรณีเกิดปญหาคนงานถูกเอาเปรียบใหมีการนําสัญญาจางไปใชเปนหลักฐานฟองรองศาล เรียกรอง
สิ ท ธิ ใ ห ค นงานอย า งจริ ง จั ง กรมการจั ด หางานควรมี ห นั ง สื อถึ ง สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อกรมการกงสุลจะไดแจงเวียนขอความเห็นจากสถานทูตในตางประเทศซึ่งเปน
ผูปฏิบัติงานดานนี้อยูในพื้นที่”
ข อ ความที่ คั ด มาข า งต น สะท อ นความเป น จริ ง ให ท ราบว า หน ว ยงานของ
กระทรวงการตางประเทศไมมีความตองการ หรือมีความพร อมในการเขาไปรวมรับผิดชอบกับงาน
รับรองเอกสารหรือรับรองสถานะของนายจางตางประเทศแตอยางใด ขณะเดียวกันก็ชี้ใหเห็นวา
แรงงานไทยเมื่อไปอยูในตางประเทศแลว เมื่อใดที่ประสบปญหาตกทุกขไดยากผูที่จะใหการดูแล
คือสถานเอกอั ครราชทูตหรือสถานกงสุล หรื อสํ านั ก งานแรงงานไทยในต า งประเทศ ทั้ ง ๆ ที่
โดยนัยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 บริษัทจัดหางาน หรือที่เรียกวา
ผูรับอนุญาตจัดหางาน มีหนาที่โดยตรงตามกฎหมายที่จะตองดูแลแรงงานเหลานั้นอยางครบวงจร
กลาวคือจะตองดูแลแรงงานตั้งแตออกเดินทางไปทํางานจนกระทั่ง กลับถึงภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย แตภาระหนาที่กลับตกมาอยูกับสํานักงานของทางราชการในตางประเทศเกือบทั้งหมด
4.4 ปญหาที่เกิดกับตัวแรงงานไทยในคูเวต
นอกจากปญหาที่เกิดกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดูแลแรงงานไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ดังกลาวขางตนแลว จากการศึกษายั งพบวาปญหาความเดือดรอนที่เกิดกับแรงงานไทยในคูเวตที่
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดรับการรองเรียนอีกมากมายนั้น ก็ไมไดรับการแกไขหรือเยียวยาความ
เดือดรอนไดครบทุกเรื่อง แมจะไดมีการกําหนดระเบียบและมาตรการปองกันอยางรัดกุมกอนที่
แรงงานไทยจะเดินทางมาจากประเทศไทยแลวเพียงใดก็ตาม โดยอาจจําแนกปญหาไดดังนี้
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4.4.1 ปญหาที่เกิดจากบริษัทจัดหางานผูจัดสงแรงงาน
4.4.1.1 จัดสงโดยไมผานการพิจารณาสัญญาจางโดยหนวยราชการที่เกี่ยวของ ซึ่ง
หมายถึ ง การจั ดส ง โดยผิ ด กฎหมาย แต ลั ก ษณะดั ง กล า วไม ป รากฏในคู เวต นอกจากเป นกรณี
แรงงานที่สมัครใจไปทํางานเอง ซึ่งกรณีนี้แมผูไปทํางานจะเสี่ยงตอการเสียเปรียบนายจาง แตไม
ถึงกับตองเปนหวงมากนัก เพราะคูเวตมีระบบการตรวจลงตราที่เครงครัด มีผูค้ําประกันการเขา
เมือง (sponsor) ซึ่งหากแรงงานตกทุกขไดยากประการใด ก็สามารถติดตามหาตั วผูค้ําประกั น
มารวมรับผิดชอบได
4.4.1.2 เรียกเก็บคาบริการสูงเกินควร ไมสมดุลยกับงานและคาจาง ปญหานี้เปน
เรื่องแกไขไดยาก แมจะมีกฎหมายหามบริษัทจัดหางานคิดคาบริการเกินกวาจํานวนที่กําหนด แต
ในทางปฏิบัติ ทั้งฝายแรงงานและผูจัดหางานมักยินยอมพรอมใจคิดคาบริการและชําระคาบริการ
กันในอัตราเกินกวากฎหมายกําหนด เนื่องจากฝายแรงงานหลงเชื่อวาจะมีรายไดสูงคุมคาใชจาย
บางหรือไมมีคุณสมบัติครบถวนแตตองการไปทํางานใหไดบาง ในขณะที่กฎหมายคูเวตเองก็มีขอ
หามมิใหนายจางเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมสมัครงานใด ๆ จากคนงาน รวมทั้งกําหนดใหนายจาง
ตองออกคาใชจายในการคัดเลือกคนงานดวย
4.4.1.3 ผูจัดสงรูเห็นเปนใจกับฝายนายจางในการปกปดขอเท็จจริงตาง ๆ ที่
ฝาย แรงงานควรทราบ ไมวาจะเปนสภาพความเปนอยูที่ แทจริง สภาพภูมิประเทศ อาหาร ที่อยู
อาศั ย ที่ สํา คั ญและเป นอันตรายอยา งยิ่ง คื อการไม ใ หข อเท็จจริง เรื่องอั ตราคา จ าง แรงงานไทย
สวนมากไมมีความรูเรื่องความผันผวนทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เมื่อไดคาจางเปน
เงินสกุลทองถิ่นนํามาแลกเปลี่ยนเปนเงิน ไทย คราวใดที่อัตราแลกเปลี่ยนเสียเปรียบก็จะเปนทุกข
เกิดปญหาขัดแยงกับนายจาง
4.4.1.4 จัดสงแรงงานที่ คุณสมบัติไมถูกต องใหนายจาง กรณีนี้เกิดขึ้นเป น
ประจําเนื่องจากผูจัดสงแรงงานตองการผลประโยชนจากคาบริการ เมื่อไมสามารถหาแรงงานที่มี
คุณสมบัติตามที่นายจางตองการไดจึงใชวิธีปลอมแปลงเอกสารใบผานการฝกงาน หรือบางครั้งก็รู
เห็นเปนใจกับผูสมัครงานและฝายนายจาง โดยการตกลงกันเปนการภายในวาจะสงไปในตําแหนง
ที่นายจางมีโควตา เมื่อไปถึงแลวหากทํางานไมไดตามตําแหนงใหลดตําแหนงและลดคาจางลง ผู
ศึกษาเคยใหความชวยเหลือแรงงานไทยผูมีลักษณะเชนนี้หลายครั้ง ประสบความสําเร็จบาง ไม
สําเร็จบาง เหตุที่ไมสําเร็จเปนเพราะนายจางคูเวตไมยอมรับรูสิ่งที่แรงงานไทยกับผูจัดสงสมรูรวม
คิดกันดังกลาว
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4.4.2 ปญหาที่เกิดจากนายจางตางชาติ
4.4.2.1 ปญหาที่เกิดจากการกระทําของนายจาง ซึ่งสรางความเสียหายใหแรงงาน
ไทยตลอดเวลาคือ การเปลี่ยนสัญญาจางจากฉบับเดิมที่ผานการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูต
ณ คูเวต และหนวยราชการที่เกี่ยวของในประเทศไทยแลว เปนสัญญาจางฉบับใหม ที่มีการแกไข
ขอความและเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของนายจาง โดยที่แรงงานไทยบางคนอาจ
ทราบแต บางคนอาจไมท ราบ ขอความที่เปลี่ย นแปลงไป ส วนใหญจะเกี่ ย วกั บ เงื่ อนไขซึ่ง ทาง
ราชการไทยไมสนับสนุน เชน การเปลี่ยนเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดสิ้นสุด ซึ่งจะทําใหแรงงาน
เปนฝายเสียเปรียบเมื่อ ตองการบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนตําแหนงงาน เปลี่ยนคาจางใหลดลงต่ํา
กวาอัตราที่ทางราชการกําหนด เปนตน
4.4.2.2 การจายเงินคาจางชา โดยปกติรัฐบาลคูเวตซึ่งเปนเจาของโครงการตาง
ๆ มักไมเคยมีปญหาทางการเงินกับผูรับสัมปทาน แตบางกรณีอาจเกิดป ญหาทางการเมือง ทําให
การจายเงินออกจากคลังลาชาไดเชนกัน แตก็เคยปรากฏหลายครั้ง ที่ผูรับสัมปทานนําเงินงวดที่ได
จากรัฐบาลคูเวตไปบริหารหรือหมุนใชทางอื่นกอน ทําใหจายเงินคาแรงงานลาชากวากําหนด อัน
เปนปญหาที่แรงงานยกขึ้นรองเรียนตอสถานเอกอัครราชทูต ฯ อยูเสมอ
4.4.2.3 การกลั่นแกลงแรงงาน ฝายนายจางมักเพงเล็งและระแวดระวังแรงงาน
ผูมีลักษณะเปนผูนําและเอาใจใสตอการดูแลผลประโยชนของเพื่อนแรงงานอื่น ๆ โดยเกรงว า
บุคคลดังกลาวจะชักชวนใหแรงงานอื่นกระดางกระเดื่องตอนายจาง ผูมีลักษณะเชนนี้ หากมีทาที
ตอตานนายจางก็จะถูกเลิกจางโดยไมมีเหตุผล หรือมีเหตุผลที่ยอมรับไดยาก และในทางกลับกัน
แรงงานที่มีลักษณะนิสัยดี ทํางานไดดี ก็อาจถูกกลั่นแกลงไดเชนกัน โดยเฉพาะกรณีครบสัญญา
จางแลวและไมตองการตอสัญญา ก็มักจะถูกนายจางกลั่นแกลงไมยินยอมใหเลิ กสัญญา หรือหา
เหตุหลอกลวงใหลงนามสัญญาจางฉบับใหมตอไปอีก สวนแรงงานผูมีนิสัยไมดี ปกครองยาก ก็จะ
ถูกกลั่นแกลงดวยการถูกพักงานไมมีคาจางอยางไมมีการบอกกลาว หรือไมมีกําหนด โดยนายจาง
จะไมยอมเปนฝายบอกเลิกสัญญา จนกวาแรงงานผูนั้นทนไมไหว เปนฝายขอลาออก และออก
คาใชจายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง
4.4.2.4 การใชงานไมตรงตามตําแหนง เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ นายจางคูเวต
บางรายมีลั กษณะเป นนั กค าแรงงาน ประเภทจับ เสื อมื อเปล า อาศัย โควต าแรงงานที่ ได รับ จาก
รัฐบาลคูเวตนํามาขอแรงงานจากตางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ใหไปทํางานในโครงการที่ไมมี
งานจริ ง เมื่ อ แรงงานไปถึ ง คู เ วตแล ว จะส ง ต อไปยั ง บริ ษั ท ต า ง ๆ ที่ ข าดแคลนแรงงาน สถาน
เอกอัครราชทูต ฯ เคยไดรับแจงจากแรงงานไทยที่ไปทํางานกับบริษัทประเภทนี้วา ในระหวางที่รอ
การสงตัวตอไปใหนายจางรายอื่นนั้น ผูควบคุมจะใชใหขุดพื้นดินเปนหลุมตื้น ๆ ในตอนเชา และ
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ในตอนบายใหกลบหลุมนั้น เปนอันเสร็จภารกิจประจําวัน ทําเชนนั้นอยูหลายเดือน ไดรับคาจาง
แรงงานตามสัญญาจางทุกประการ แตไมมีคาลวงเวลาซึ่งฝายแรงงานตั้งใจจะไดเพื่อใหคุมกับเงิน
คาหัว จนกระทั่งแรงงานผูนั้นทนไม ได ตองขอใหสถานเอกอัคราชทูต ฯ เจรจาสงตัวกลับประเทศ
ไทยในที่สุด
4.4.2.5 การผลักภาระคาใชจายใหผูใชแรงงาน นายจางบางบริษัทอาศัยความไม
เขาใจภาษาของแรงงานตางชาติ ในการเรียกเก็บเงินคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ฝายตนควรเปนผู
จายคืนจากแรงงานในลักษณะหักเปนรายเดือน บางรายหักคาใชจายที่เคยทดรองจายใหบริษัท
จัดหางานในประเทศไทยคืนจากแรงงาน เปนเหตุใหแรงงานผูไมทราบขอเท็จจริงโกรธแคน เกิด
ขอพิพาทกันในหลายโอกาส แตสวนใหญบริษัทซึ่งมีพฤติการณเชนนี้มักเปนบริษัทที่มีพนักงานใน
สวนบริการ(Administrative) ไมซื่อสัตย โดยมากมักเปนพนักงานที่มาจากประเทศแถบเอเซียใต
ซึ่งมีลักษณะนิสัยคดโกงอยูแลว จึงเปนไปไดที่เจาฝายบริหารของบริษัทหรือเจาหนาที่ระดับสูงขึ้น
ไปไมทราบเรื่องที่เกิดขึ้น บางครั้งสถานเอกอัครราชทูต ฯ เคยไดรับแจงจากแรงงานไทยผูกําลังจะ
เดินทางกลับหลังสิ้นสุดสัญญาจางวา เจาหนาที่ฝายบุคคลของบริษัทนายจางขอใหตนชําระหนี้สิน
สวนเกินคืนใหบริษัท ฯ จํานวน 70 คูเวตดีนารเสียกอนจึงจะมอบบัตรโดยสารเครื่องบินใหเดินทาง
กลับได เมื่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ สอบถามไปยังผูบริหารระดับสูงกลับไดขอมูลในทางตรงกัน
ขาม กลาวคือบริษัทนายจางตางหากที่จะตองเปนผูจายเงินโบนัสใหแรงงานผูนั้น 150 คูเวตดีนาร
นอกจากนั้น ยังเคยมีกรณีพนักงานฝายบุคคลของบางบริษัทแจงตอแรงงานไทยผูกําลังจะเดินทาง
กลับวาจะนําเงินโบนัสใสซองไปมอบใหที่ทาอากาศยานกอนขึ้นเครื่องบิน และขณะเมื่อแรงงานผู
นั้นกําลังผานชองตรวจคนเขาเมืองออกไปสูเครื่องบิน เจาหนาที่ก็มอบซองสีขาวใสงเงินใหตาม
สัญญา แตเมื่อขึ้นไปอยูบนเครื่องบินแลวแรงงานไทยผูนั้นจึงพบวาเปนซองเปลาไมมีเงินบรรจุอยู
แตอยางใด
4.4.2.6 ปญหาที่พักอาศัยไมถูกสุขลักษณะ โดยปกติบริษัทนายจางขนาดใหญที่
มีผลประกอบการดี ไดรับสัมปทานโครงการสําคัญ มัก ไมมีปญหาเรื่องที่พั กอาศัย โดยเฉพาะ
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแถบยุโรปซึ่งใชมาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยของแรงงานตามกฎ
ขอบังคับขององคกรแรงงานสากลอยางเครงครัด แตบริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทรับชวงงานซึ่ง
ตองการประหยัดคาใชจายเพื่อผลกําไรมากขึ้นก็มักจะจัดที่พักอาศัยและอาหารใหแรงงานไมดีนัก
ยิ่งถาเปนบริษัทที่มีแรงงานจากประเทศเอเซียใตมากกวาชาติอื่นแลว การจัดที่พักอาศัยจะเปนไป
ตามมาตรฐานของแรงงานชาติที่มีคาจา งถูกเหลานั้นดวย สถานเอกอัครราชทูต ฯ เคยไดรับการ
รองเรียนจากแรงงานไทยที่ทํางานอยูกับแรงงานหมูมากของชาติดังกลาววา มักถูกรังแก และถูก
กลั่นแกลงตาง ๆ นานา เชน การไมมอบงานที่เหมาะสมใหทํา การไมจัดใหทํางานลวงเวลา การไม
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เอื้อเฟอที่นั่งในรถขนสงไปทํางาน หรือการไมจัดสรรหองครัวสําหรับประกอบอาหาร
4.4.2.7 การดูแลไมครบถวนตามขอสัญญา เชน ไมจัดใหมีหนวยสวัสดิการดาน
รักษาพยาบาลเพื่อใหบริการแกแรงงานในกรณีฉุกเฉิน แมกฎหมายคูเวตจะบังคับใหนายจางตองทํา
ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตใหแรงงานทุกคนก็ตาม แตเมื่อเจ็บปวยมักไมมีผูใดเอาใจใสพาไป
หาแพทย ตองอาศัยเพื่อนแรงงานพากันใชรถรับจางไปตามยถากรรม เมื่อไปถึงสถานพยาบาลแลว
ก็ตองเสียคาธรรมเนียมเองอีกคราวละ 1 – 2 คูเวตดีนาร ซึ่งทําใหแรงงานไทยไมพอใจ เพราะไม
ทราบขอเท็จจริงในเรื่องคาธรรมเนีย มดังกลาว เขาใจวานายจางไมไดจัดการเรื่องรักษาพยาบาลให
ฟรีตามสัญญา แรงงานไทยหลายรายโดยเฉพาะพวกที่เปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 10 – 20 คน ที่พัก
อาศัยอยูกับแรงงานชาติอื่นซึ่งมีจํานวนมากกวาเปนจํานวนหลายรอยคน เมื่อเกิดปญหาปวยเจ็บ
หากไม มีอาการรุ นแรงก็ ทํ าไดแต เพี ย งรั กษาพยาบาลตนเองอยู ในแค ม ป เพราะไมก ลา หรือไม
สามารถสื่อสารกับผูควบคุมซึ่งเปนแรงงานชาติอื่น ทําใหอาการเจ็บปวยกําเริบเปนอันตรายใน
ภายหลัง บางรายมีอาการทางหัวใจ เกิดอาการเปนลมลมชักในที่พักระหวางวันหยุด เพื่อน ๆ ไม
สามารถหารถรับสงนําตัวไปโรงพยาบาลไดทันทวงทีจนถึงกับเสียชีวิตก็มี
4.4.3 ปญหาที่เกิดจากตัวแรงงานเอง
4.4.3.1 เขาไปทํางานโดยไมมีขอมูลเกี่ยวกับตัวนายจาง สวนมากมักเปน
แรงงานที่สมัครไปทํางานเอง โดยไมผานบริษัทจัดหางาน แรงงานเหลานี้บางคนไดรับคําชักชวน
จากเพื่อนหรือไดรับการติดตอจากผูที่อาศัยอยู กอนในคูเวตใหไปทํางาน โดยบุคคลผูติดตอมั ก
ไดรับคาบริการจากนายจางแตจะไมแจงใหทางราชการทราบ สถานเอกอัครราชทูต ฯ เคยไดรับคํา
ขอให รับ รองสัญญาจ างของแรงงานประเภทนี้ จากผู ติดต อหาแรงงานรายหนึ่ ง ระบุ จะไปเป น
แรงงานทั่วไป อัตราคาจาง 50 คูเวตดีนาร (ประมาณ 7,000 บาท) ดวยความสงสัยวา เหตุใดคาจาง
ต่ําขนาดนี้แรงงานไทยยังตองการไปทํางาน สถานเอกอัครราชทูต ฯ จึงโทรศัพทสอบถามกลับมา
ยังแรงงานไทยผูนั้น ก็ไดรับทราบวา ผูติดตอใหไปทํางานบอกกับตนวา จะใหไปเปนชางไฟฟา
คาจางเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งทําใหสงสัยวา นาจะมีแรงงานไทยอีกไมนอยที่ตกอยูในสภาพ
เดียวกัน เปนที่นาสังเกตวาขณะนี้บริษัทจัดหาแรงงานตางชาติในคูเวตหลายบริษัทเริ่มหันมาใชวิธี
นําแรงงานไทยไปทํางานดวยวิธีใหแรงงานสมัครไปทํางานเองโดยไมผานบริษัทจัดหางานและไม
ผานกระบวนการตรวจสอบของกระทรวงแรงงานมากขึ้นอยางผิดปกติ เพราะวิธีก ารดังกลา ว
สามารถกระทําไดโดยไมมีขอหามตามนัย พ.ร.บ. ตุมครองแรงงาน ฯ ของไทย ที่คนหางงานจะ
สมัครใจไปทํางานที่ใดก็ได แตวิธีการดังกลาวเปนความหนักใจของสถานเอกอัครราชทูและสถาน
กงสุลไทยในตางประเทศเปนอยางยิ่ง เพราะตองเปนผูรับรองสัญญาจางงาน เปนผูตรวจสอบสภาพ
การมีอยูจริงของนายจางและของงานที่จะจาง โดยเมื่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ ใหการรับรองแลว
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แรงงานไทยก็เพียงแตนําหลักฐานการรับรองไปแสดงตอเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน ก็สามารถ
เดินทางไปทํางานไดทันที เรื่องนี้จึ งเปนปญหาใหมที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ตองหาทางแกไข
เพราะหากเกิดความเสียหายหรือคนหางานไปประสบปญหาถูกหลอกลวงในตางประเทศยอมมี
ผลกระทบตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ อยางไมตองสงสัย
4.4.3.2 กระทําความผิดโดยจงใจตามลักษณะนิสัย มักเปนแรงงานผูชอบการ
ดื่มสุราหรือเลนการพนัน ซึ่งจะกอใหเกิดเหตุทะเลาะวิวาท แรงงานบางคนสมัครไปทํางานบังหนา
เพื่อใชเปนแหลงหากินทางเปนเจามือการพนัน เมื่อไดเงินพอใจแลวก็จะหาเหตุรองหมรองไห
ขอใหทางราชการชวยเจรจากับนายจางใหสงตัวกลับประเทศ บางรายหนีจากที่พักกลางดึกมาขอ
อาศั ยนอนอยูกั บยามของสถานเอกอัคราชทูต ฯ เพื่ อขอให ชวยสง ตัวกลั บประเทศในวั นรุ งขึ้ น
เนื่องจากไมมีเงินจายคาหวยที่ตนรับเปนเจามือ บางรายตมสุราเถื่อนขาย บางรายเปนสายจําหนาย
สุราและยาเสพติด บางรายคา ประเวณีแฝงอยู กับอาชีพนวดสปา บางรายไมมี จิตใจทํางานแต
จํา เป นตองไปทํา งานตามคํา แนะนํา ของบุพ การี ทํ า ให เกิดความขี้ เกี ย จ เปนปญหาขั ดแย งกั บ ผู
ควบคุมงานของนายจาง เรื่องการไมเขาใจขนบธรรมเนียมทองถิ่นเปนอีกปญหาหนึ่งที่สรางความ
เสียหายใหแรงงานไทยอยูเสมอ แรงงานไทยในคูเวตในบริษัทขนาดใหญ แหงหนึ่งเคยถูกแรงงาน
ชาติ อิส ลามที่ ม าจากประเทศหนึ่ ง ทํ า ร า ยจนบาดเจ็ บ สาหั ส หลายคน โดยมู ล เหตุ เนื่ องจากฝ า ย
แรงงานไทยผู ห นึ่ ง เมาสุ ร าไปกระทํ า การดู ห มิ่ น สถานที่ ส วดมนต ข องบุ ค คลเหล า นั้ น อย า ง
รูเท า ไมถึ ง การณ ด วยการป ส สาวะบริเวณหน าสถานที่ส วดมนต เพราะบริ เวณดั ง กล าวอยู ใ กล
หองน้ํา เปนตน
4.4.3.3 ไมสามารถรับสภาพที่เปนจริงได แรงงานประเภทนี้มักจะไดรับขอมูล
ที่เกินกว าความเปนจริง จากบริ ษัทจัดหางานหรื อสายของบริษัท ดังกลา ว ที่ตองการจูง ใจใหไ ป
ทํางานเพื่อตองการคาหัว แตเมื่อไปถึงสถานที่จริงแลวไมพบกับ สภาพตามที่นึกมโนภาพไว เชน
อาหารไมใชอาหารไทยทั้ง 3 มื้อ หองพักเปนหองพักรวม 7 คนอยูภายในคอนเทนเนอรดัดแปลง
แทนที่จะเปนหองละ 2 คนในอพาตเมนตตามที่ตกลงกัน ไมมีคาลวงเวลาวันละ 2 ชั่วโมงตามที่
สัญญาไว ฯลฯ ทําใหไมสามารถทนสภาพการทํางาน ในขณะที่ฝายนายจางคูเวตไมรับรูกับสิ่งที่
แรงงานไทยตองการเพราะมิไดเปนผูใหคําสัญญานั้น ๆ เมื่อผูเดือดรอนขอความชวยเหลือไปยัง
บริษัทจัดหางานไทยผูจัดสงซึ่งเปนตัวการในการใหขอมูลอันเปนเท็จ ก็ไดรับการปฏิเสธหรือบาย
เบี่ยง เปนเหตุใหแรงงานผูเดือดรอนเกิดความโกรธแค น บางรายทะเลาะวิวาทกับเจาหนาที่ของ
บริษัท บางรายทุบทําลายสิ่งของนายจาง บางรายอยูในอาการคลายคนเสียสติ
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4.5 กระบวนการแกไขปญหาใหแรงงานไทย
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาชี้ใหเห็นวา สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตไดพยายามอยางยิ่งที่จะ
ดูแลปญหาแรงงานไทยอยางดีที่สุด โดยมีตัวอยางความพยายามแกไขปญหาในหลายกรณี ทั้งที่
ประสบความสําเร็จบาง ไมประสบความสําเร็จบาง ดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
4.5.1 การเจรจากับนายจางโดยไมผานกระบวนการทางกฎหมาย
เปนวิธีการแกไขขอขัดแยงที่คอนขางไดผล เพราะเปนการแก ไข ณ จุดที่เกิดเหตุ
กับฝายที่เกี่ยวของกับปญหาอยางแทจริง หากการเจรจากับนายจางประสบความเขาใจกันไดปญหา
ทั้งปวงก็จะยุติลงดวยดี ไมกระทบกระเทือนหรือบั่นทอนผลประโยชนของแรงงานไทย แตใน
ความเปนจริงการเจรจากับฝายนายจางกระทําไดยาก เนื่องจากปญหาหรือขอขัด แยงตาง ๆ มักถูก
ขมวดเป นเงื่ อนตายที่ ไมมี ฝายใดแกออกได โดยงายตั้งแตเบื้ องต น ตั วอย างเชน สัญญาจา งระบุ
คาจางเปนเงินทองถิ่นไว 100 คูเวตดีนาร แตแรงงานไทยไดรับคําบอกเลาจากประเทศไทยวาจะได
คาจาง 18,000 บาทตอเดือน เมื่อนําเงิน100 คูเวตดีนารไปแลกเปนเงินไทยจะไดเพียง 12,500 บาท
ไมคุมกับคาใชจายที่เสียไปกอนเดินทาง ขอตองการของแรงงานไทยคือขอใหขึ้นคาจางใหครบ
ตามที่เคยตกลงกันคือ 18,000 บาท ซึ่งไมมีทางที่ฝายนายจางจะยินยอมได
ในส วนที่ เกี่ ยวกั บความเปนอยูทั่ วไปประจํา วันก็เช น เดี ยวกัน แมนายจางบาง
บริษัทจะจัดใหมีพนักงานคนไทยทําหนาที่เปนผูดูแลแรงงานในตําแหนง Camp Boss ประจําที่พัก
หรือเปน Supervisor ประจํา site งานก็ตาม แตบุคคลเหลานั้นมักมีฐานะเปนคนของบริษัทจัดหา
งานดวย บุคคลดังกลาวจึงมุงที่จะรักษาผลประโยชนของนายจาง และผลประโยชนบริษัทจัดหา
งานมากกวาจะรักษาผลประโยชนของแรงงาน ปญหาใดถาเกี่ยวของกับการทําผิดสัญญาของบริษัท
นายจ า งหรื อ บริ ษั ท จั ด หางาน บุ ค คลเหล า นี้ จ ะไม เ ข า ไปยุ ง เกี่ ย ว ทํ า ให แ รงงานผู ไ ด รั บ ความ
เดือดรอนไมมีที่พึ่งในบริษัท ฯ นอกจากจะขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัค รราชทูต ฯ ผูศึกษา
เห็นวาการที่แรงงานไทยในคูเวตขาดพี่เลี้ยงหรือผูดูแลที่ไวใจไดประจําที่แคมปที่พักเปนมูลเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดความเดือดรอนในเรื่องตาง ๆ ติดตามมา อันเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขเปน
ลําดับแรก
4.5.2 การแกไขโดยผานกระบวนการทางกฎหมายคูเวต
กฎหมายแรงงานคูเวต ฉบับที่ 38 ป ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507) วาดวยแรงงาน
ภาคเอกชน แกไขเพิ่มเติม ป ค.ศ. 1997 (พ.ศ.2540) 19 บัญญัติไวในหมวดที่ 14 วาดวยการไกลเกลี่ย
และการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ตามที่ระบุไวในบทที่ 2 วาดวยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
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มีนัยโดยสรุปวา ขอพิพาทที่แรงงานกับนายจางไมสามารถตกลงกันได ใหนําเขาสูคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาด โดยขอชี้ขาดถือเปนที่สุดทุกฝายตองปฏิบัติตาม แตในความเปน
จริงนั้น ยากลําบากกวาที่ปรากฏเปนกฎหมายมากทีเดียว
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เคยนํ า แรงงานไทยผู ไ ม ส ามารถไกล เกลี่ ย ตกลงกั บ
นายจางไปขอรับบริการดังกลาวกับหนวยงานรับเรื่องรองทุกข ของกระทรวงกิจการสังคมและ
แรงงานคูเวตปรากฏวา ตองใชเวลาเขาคิวขอยื่นเอกสารเปนเวลานาน ทามกลางแรงงานผูเดือดรอน
ชาติตาง ๆ ที่มารองทุกขจํานวนมหาศาลในแตละวัน เมื่อเจาหนาที่รับเอกสารคํารองทุกขที่ทําเปน
ภาษาอารบิคทั้งหมดแลว ก็จะทํานัดหมายใหฝายนายจางมาชี้แจง และใหฝายผูรองเรียนรอฟงผล
ซึ่งสวนใหญฝายนายจางผูถูกรองเรียนมักไมสนใจจะมาชี้แจง ผูไกลเกลี่ยก็ไมมีทาทีจะเรงรัดหรือ
บี บ บั ง คั บ ใด ๆ ทํ า ให คํ า ร องเรี ย นถู ก ทิ้ ง ค า งไว เ ช น นั้ น จนกระทบต อ สภาพการทํ า งานของผู
รองเรียน เพราะเมื่อใดก็ตามที่ฝายแรงงานทําการรองเรียน นายจางจะยุติการจางงานไวทันที จนใน
ที่สุดอาจกระทบตอเงื่อนเวลาการอนุญาตใหอยูในประเทศตามกฎหมายเขาเมืองคูเวต ทําใหฝายผู
รองเรียนตองยุติความตั้งใจที่จะเอาความไปในที่สุด
ผูศึกษาเคยไดยินเรื่องเลาจากคนไทยในคูเวตวา มีคนไทยในคูเวตรายหนึ่งยื่น
ฟองชาวคูเวตในคดีแพงเรียกรองคาเสียหายบางอยาง ใชเวลาตอสูความในศาลนานหลายเดือน
ที่สุดศาลคูเวตตัดสินใหฝายคนไทยชนะคดี ไดรับเงินชดเชยความเสียหายจากจําเลยจํานวนมาก แต
เมื่อกลับถึงที่พักในคืนวันเดียวกันนั้น ก็ถูกเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองมาจับกุม ในขอหา
พํานักอยูเกินกําหนด (เนื่องจากวีซาขาดขณะตอสูคดี) แลวถูกสงตัวกลับประเทศไทยทันที โดยที่ยัง
ไมไดรับเงินคาเสียหายตามคําสั่งศาลแตอยางใด
ลาสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 แรงงานไทยทํางานสปาสําหรับบุรุษรายหนึ่ง
ถูกชาวคูเวต 3 คนผลักลงจากรถยนตจนเสียชีวิต สถานเอกอัครราชทูต ฯ แตงตั้งทนายดูแลคดี ใช
เวลาพิจารณาคดีในศาลจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 จึงไดทราบความคืบหนาวา ศาลอาญาคูเวต
พิจารณาคดีในฐานะที่จําเลยเปนเยาวชนทั้งที่มีอายุ 23 ปแลว พรอมทั้งพิพากษาใหจําเลยทั้งสามมี
ความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่น เปนผลใหผูอื่นเสียชีวิต ตัดสินใหจองจําจําเลยทั้งสามไวในสถาน
กั ก กั นเยาวชนจนกว า จะสามารถเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ต อมาจํ า เลยทั้ ง สามยื่ นอุ ท ธรณ ศาล
อุทธรณคูเวตแกคําพิพากษาเปนใหจําเลยที่ 1 มีความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่น เสียคาปรับเปนเงิน
50 คูเวตดีนาร จําเลยที่ 2 ไมมีความผิดใหยกฟอง จําเลยที่ 3 มีความผิดตามกฎหมายจราจร
เนื่องจากขับขี่รถยนตโดยไมมีใบอนุญ าต ใหปรับเปนเงิน 50 คูเวตดีนารเทานั้น การรองขอความ
ยุติธรรมตามกฎหมายคูเวตบางครั้งจึงนาจะนํามาใชกับงานดานการดูแลแรงงานไทยไมไดเสมอไป
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4.5.3 การแกไขปญหาโดยใชกฎหมายไทย
ในการในการจั ดส งแรงงานไทยไปต างประเทศโดยผา นบริ ษัท จัดหางานนั้ น
กระบวนการหนึ่งคือการที่นายจางตางประเทศจะมอบอํานาจใหบริษัทจัดหางานในประเทศไทย
เปนตัวแทนของตนในการลงนามความตกลงตาง ๆ กับคนหางาน เพื่อเปนหลักประกันวา เมื่อไป
ทํางานแลวจะไดสิทธิประโยชนตามที่ตกลงกันไวในประเทศไทย โดยมีการทําสัญญาเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษรเพื่ อแลกกั บ การเสี ย เงิ น ค า บริ ก าร (ค า หั ว ) นอกจากนั้ น บางครั้ ง บริ ษั ท นายจ า ง
ตางประเทศยังมอบหมายใหตัวแทนที่เปนบุคคลสัญชาติไทยและพํานักอยูในประเทศไทยเหลานี้
เป นผูล งนามในสั ญญาจ างฉบับ จริ งในการขออนุ ญาตนํา แรงงานไปตา งประเทศกั บกระทรวง
แรงงานของไทยดวย
ผูศึกษาเห็นวา เมื่อใดก็ตามที่เกิดขอพิพาทแรงงานระหวางแรงงานไทยในคูเวตกับ
นายจางตางประเทศ แมไมสามารถใชกฎหมายทองถิ่นบังคับแกไขขอพิพาทไดเนื่องจากเหตุผล
ของความไม ท รงไว ซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรมของฝ า ยคู เวตดั ง ที่ ก ล า วมา ก็ น า จะสามารถใช ป ระมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทย บังคับคดีในประเทศไทย ใหเปนประโยชนตอแรงงานไทยใน
ตางประเทศได เชนเดียวกัน เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยมีบัญญัติวา
“มาตรา 824 ตัวแทนคนใดทําสัญญาแทนตัวการซึ่งอยูตางประเทศและมีภูมิลําเนา
ในตางประเทศ ทานวาตัวแทนคนนั้นจะตองรั บผิดตามสัญญานั้นแตลําพังตนเอง แมทั้งชื่อของ
ตัวการจะไดเปดเผยแลว เวนแตขอความแหงสัญญาจะแยงกับความรับผิดของตัวแทน”
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต เคยใหคําแนะนําตอแรงงานไทยผูมาขอความชวย
เหลือหลายครั้งวา หากมีขอสงสัยวาผูใดเปนฝายละเมิดสั ญญานาที่จะกลับมาฟองรองดําเนินคดีกับ
ผูเกี่ยวของในประเทศไทยมากกวาจะตอสูกับชาวตางประเทศ เพราะมีตัวอยางใหเห็นอยูชัดเจนวา
ไมมีทางที่แรงงานไทยในคูเวตจะไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศซึ่ง
เปนประเทศของนายจาง คูเวตมีประชากรเปนแรงงานตางชาติอยูในประเทศมากกวาประชากรของ
ตนกวาสองเทา จึงเปนไปไดยากที่คูเวตจะออกกฎหมายที่เปนประโยชน หรือพิจารณากฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมในดานที่จะเอื้อประโยชนใด ๆ ใหแกชาวตางชาติมากกวาที่จะใหแกคนที่มี
สัญชาติเดียวกัน
4.6

ผลสรุปของการศึกษา
4.6.1 ทําใหทราบวาแรงงานไทยในคูเวตสวนใหญมีสภาพความเปนอยูไมดีนัก สาเหตุ
เนื่องมาจากแรงงานเหลานี้ถูกสงตัวใหไปพํานักปะปนอยูกับแรงงานชาติอื่น ๆ โดยปราศจากผูดูแล
คุมครองอยางใกลชิดและเอาใจใส ทําใหเกิดความออนแอในการปกปองผลประโยชนของตนเอง

40
4.6.2 ทําใหทราบวาปญหาความเดือดรอนของแรงงานเปนเรื่องใหญเกินกวาจะแกไขให
หมดสิ้นในเวลาอันสั้น เนื่องจากบางเรื่องมีตนตอมาตั้งแตกอนเดินทางมาจากประเทศไทย เชน
เรื่องอัตราคาจาง ตําแหนงงาน ฯลฯ อันมีลักษณะสมยอมกันทั้งฝายผูเสียหายกับฝายผูทําเรื่องให
เสียหาย กลาวคือเปนการสมยอมกันเองระหวางคนหางานกับผูจัดหางาน คลายกับการยินยอมซื้อ
ขายสลากกินแบงเกินราคาที่ไมมีผูใดแกไขได เพราะเปนปญหาที่เกี่ยวของกับผลประโยชนอยาง
มหาศาล
4.6.3 ทําใหทราบมูลเหตุของปญหาความอึดอัดใจของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลตอปญหาแรงงานในตางประเทศ วานาจะเกิดจากมุมมองและทัศนคติที่แตกตางไปจาก
การมองปญหาของกระทรวงแรงงาน เนื่องจากเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลมี
หนาที่ดูแลชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก มุมมองของบุคคลเหลานี้จึงมุงไปที่การแกไขปญหาที่
ตนตอ ซึ่งบางครั้งอาจจะทําใหเกิดมีความคิดวาไมควรจะสงแรงงานไทยไปประสบกับความทุกข
ยากในตางประเทศ ในขณะที่กระทรวงแรงงานมุงสงเสริมใหจัด สงแรงงานไทยไปตางประเทศเพื่อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการมีงานทํา

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวา ปญหาความเดือดร อนของแรงงานไทยในคูเวตนั้นมีสาเหตุสําคัญ
มาจากการที่แรงงานไทยถูกสงตัวไปพํานักและทํางานอยูกับนายจางคูเวตโดยปราศจากผูดูแลที่
เขมแข็งและเอาใจใสตอแรงงานอยางจริงจัง ทําใหแรงงานไทยมีความรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้งใหอยู
ปะปนกับแรงงานชาติอื่นซึ่งมีจํานวนมากกวา มีลั กษณะนิสัยและขนบธรรมเนียมแตกตางกันมาก
และไมสามารถสื่อสารกันได เมื่อประสบกับเรื่องฉอฉลตาง ๆ ที่ผูจัดสงแรงงานไทยและนายจาง
บางรายนํามาใชปฏิบัติในการจางงานซ้ําเติมเขาไปอีก เชน การทําสัญญาจางฉบับใหมใหมีเงื่อนไข
เอาเปรียบคนงาน การไมจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ ใหตามขอตกลง การฉอโกงเงินรายได ฯลฯ ก็ยิ่ง
จะทําใหความรูสึกของแรงงานไทยเลวรายลงมากขึ้น
ผูศึกษาเห็นวา ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และขีดความสามารถที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ
มีอยูในเวลานี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จําเปนที่จะตองสรางกลไกหรือหนวยงานใหมขึ้นโดยเร็ว
เพื่อใหทําหนาที่เปนสื่อกลางชวยสรางความเขาใจระหวางแรงงานไทยกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ
และกับ หนวยราชการที่อยูในประเทศไทย รวมทั้งยัง จะทํา หนาที่ ประสานความเข าใจระหวา ง
แรงงานไทยกับนายจางชาติ ไดดวย ผูศึกษาเชื่อวาหากจัดตั้งองคกรนี้สําเร็จจะสามารถบรรเทา
ปญหาที่เกิดกับแรงงานไดในระดับหนึ่ง เพราะจะเปนองคกรอันเปนที่พึ่งในเบื้องตนของแรงงาน
ไทยโดยไมจําเปนตองมาขอรับความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ หากมิใชปญหาที่ มี
ความสําคัญมากจริง ๆ
5.1 ขอเสนอแนะทางนโยบาย
ไดแกการนําเอาวิธีตามแนวพระราชดําริขอแรก วาดวย การทําความเขาใจ มาถือปฏิบัติ
เพื่ อใหเกิ ดความเข าใจตอสภาพป ญหาแรงงานไทยโดยรวมในคูเวต และการเขา ใจถึ งตั วตนที่
แทจริงของแรงงานไทยในคูเวตเปนเบื้องตน โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ จะตองเขาใจวา งานดาน
แรงงานมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการมีง านทําของคนไทยดวย มิไดเปนเรื่องที่จะ
สร า งความลํ า บากใจให เจ า หน า ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ แต เพี ยงด า นเดี ยว นอกจากนั้ น แม
แรงงานไทยจะอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายจางคูเวตและมีหนาที่ตองปฏิบัติตนใหอยูภายใน
กรอบของระเบี ย บและกฎหมายท องถิ่ นก็ ตาม แต เมื่ อมองอี ก ด า นหนึ่ ง แรงงานไทยเหล า นี้ ก็ มี
สถานะเปนคนไทยผูซึ่งมีสิทธิที่จะไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐบาลไทยทุกประการ อีกทั้งยัง
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เปนคนไทยที่ถูกสงตัวไปทํางานภายใตระเบียบปฏิบัติและนโยบายของทางราชการไทย แรงงาน
ไทยในคูเวตทั้งหลายยอมจะมีความรูสึกผูกพันกับความเปนไทยและผูกพันกับเจาหนาที่ของทาง
ราชการไทย มากกวาที่จะใหความเคารพนับถือนายจางตางชาติ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จึงควรเขา
ไปรวมดูแลทุกขสุขรวมกับฝายนายจางดวย แตการกระทําเชนนั้นก็ตองเปนไปอยางระมัดระวัง
ไมให เกิดภาวะเผชิญหนากับฝายนายจาง โดยตองเขาใจถึ งความรูสึกของฝายนายจางดวยวา ฝาย
นั้นยอมตองการใหแรงงานไทยเชื่อฟงตนแตเพียงผูเดียวอยางปราศจากขอโตแยง เพื่อผลทางดาน
การปกครองและบังคับบัญชา
5.2 ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ
ไดแกการนอมนําวิธีปฏิบัติตามแนวพระราชดําริขอที่สองวาดวย การเขาถึง มาปรับใช
โดยการจั ดตั้ ง องค ก รภาคแรงงานใหม ให เป นตั ว แทนของแรงงานไทยทั้ ง หมด ขึ้ นมาแทนที่
สํานักงานแรงงานไทยที่ถูก ยุบเลิก ไป เพื่อใหแรงงานไทยมี ความใกลชิดกั บทางราชการและมี
โอกาสไดทํางานรวมกับทางราชการในการแกไขปญหาของตนเอง ตามลักษณะแผนภูมิดังนี้

ประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ
คูเวต

องคกรตัวแทนแรงงานไทย

นายจางคูเวตและ
แรงงานไทยในสังกัด

แผนภูมิที่ 1 : โครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวกับแรงงานในคูเวต
5.3 ขอเสนอใหจัดตั้งสมัชชาแรงงานไทยในคูเวต
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ผูศึกษากับผูแทนแรงงานไทยกลุมหนึ่งไดรวมกันทดลอง
จัดตั้งองคกรภาคแรงงานขึ้นในคูเวต เรียกชื่ อวา สมัชชาแรงงานไทยในคูเวตโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเปนองคกรภาคแรงงานที่สนับสนุนการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในเรื่องแรงงาน
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ทั้งหมด รวมทั้งใหเปนหนวยปฏิบัติการพิเศษในภาคสนามสําหรับดูแลทุกขสุขในชีวิตประจําวัน
ของแรงงานไทย ทดแทนสํานักงานแรงงานไทยประจําคูเ วตที่ถูกยุบเลิกไป
ในครั้งนั้น ผูศึกษาไดนําเอากรอบการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานแรงงานไทยในคูเวตเดิม
มาตั้งเปนจุดมุงหมายของการจัดตั้งสมัชชาแรงงาน ฯ โดยหวังวาสมัชชาแรงงาน ฯ จะสามารถรับ
เอาภาระหนาที่นั้นไวไดบางสวนแมจะไมทั้งหมด นอกจากนั้น ยังหวังที่จะเห็นสมัชชาแรงงาน ฯ
เปนองคกรเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแรงงานไทยในคูเวตกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยที่
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไมจําเปนตองออกเดินสายเยี่ยมเยียนแรงงานตามบริษัทนายจางหรือตาม
site งานเปนประจําใหเปนที่รบกวนการทํางานหรือการพักผอนของแรงงานอีกตอไป ยกเวนกรณีที่
มีเหตุรายหรือเรงดวน เพราะสมาชิกของสมัชชาแรงงาน ฯ ซึ่งเปนตัวแทนแรงงานบริษัทตาง ๆ มี
หนาที่เขามาประชุมสงขาวความเปนอยูของแรงงานในสังกัดบริษัทตนใหสถานเอกอัครราชทูต ฯ
เปนประจําทุกสัปดาหหรือทุกเดือนอยูแลว
ในการนี้ ผูศึกษาไดนําเอาหลักเกณฑการปกปองสิทธิแรงงานซึ่งปรากฏอยูในระเบียบและ
กฎหมายของไทยมาเปนกรณีศึกษา เพื่อพิจารณาวาจะสามารถนําเอาสิทธิตาง ๆ ที่แรงงานไทยพึง
ไดหากทํางานอยูในประเทศไทยเหลานั้น มามอบใหแรงงานไทยที่อยูในคูเวตไดอยางไรจึงจะไม
เปนการกาวกายระเบียบและกฎหมายทองถิ่ น รวมทั้งไมกอใหเกิดความขัดแยงกับนายจางตางชาติ
ดวย โดยในชั้นตนไดพิจารณาถึงหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑการดูแล
พลเมืองของตนตามนัยอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล พ.ศ.2506 ตลอดจน
หลั ก การว า ด ว ยปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 20 ซึ่ ง รั บ รองและประกาศโดยสมั ช ชา
สหประชาชาติในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 อันมีขอความสําคัญโดยสรุปวา
ขอ 1 มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ตาง
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมยแหงภราดรภาพ
ขอ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและแสดงออกซึ่งสิทธินี้ รวมถึง
อิสรภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรก และที่จะแสวงหา รับและ
แจกจายขาวสารและความคิดเห็นไมวาโดยวิธีใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน
ขอ 23 ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และเขารวมสหพันธกรรมกร เพื่อคุมครองแหง
ผลประโยชนตน
กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานดานการรวมตัวและการเจาจรตอรอง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2547

20
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นอกจากนั้น ก็ไดพิจารณาถึงลักษณะขององคกรวา ควรมีสถานะเปนองคกรชนิดใด โดย
ในชั้นแรกไดพิจารณาภายใตกรอบการรวมตัวเปน “สหภาพแรงงาน” แตโดยที่สหภาพแรงงานมี
ลักษณะเปนการรวมตัวของแรงงานในบริษัทหรือในกิจการเดียวกัน ซึ่งไมสอดคล องกับสภาพของ
แรงงานไทยในคูเวตที่กระจายตัวกันอยูในหลายบริษัท ผูศึกษาจึงเห็นสมควรใชชื่อวา “สมัชชา”
อันมี ความหมายตามพจนานุ กรมฉบับ ราชบั ณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การประชุม เพื่ อ
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 21 และตรงกับภาษาอังกฤษวา Assembly ที่มีความหมายวา a group of
persons gathered together for a common purpose ตามความหมายขององคการสหประชาชาติ
ในการนี้ ผูศึกษาและผูรวมกอตั้งสมัชชาแรงงานไทยในคูเวตไดนําเอาหนาที่ของสหภาพ
แรงงานทั่วไปมาเปนแนวทางสําหรับกําหนดนโยบายของสมัชชา ฯ และกําหนดกรอบการทํางาน
โดยละเวนบางขอที่ไมสามารถนํามาปฏิบัติไดในคูเวต อันไดแก 22
(1) เปนศูนยรวมพลังความสามัคคีของคนงาน โดยพยายามประสานใหคนงานทุกคนเขา
รวมเปนสมาชิกอยางสม่ําเสมอ โดยมีการบริหารงานแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง
(2) ใหคําปรึกษาหารือกับสมาชิกหรือคนงานทั่วไปที่ตองการคําแนะนํา และใหความ
ชวยเหลือสมาชิกอยางจริงจังในเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
(3) รับเรื่องรองทุกขเมื่อสมาชิกมารองเรียนกรณีไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการ
ทํางาน เงื่อนไขที่นายจางฝาฝนขอตกลง หรือกฎหมายแลวแตกรณี
(4) ทําหนาที่เปนตัวแทนลูกจางในสถานประกอบการในการเจรจาตอรองกับนายจาง โดย
ตองทําหนาที่ปกปองผลประโยชนของคนงานในทุกกรณี
(5) จัดใหมีการศึกษาเสริมทักษะ ความรูดานอาชีพ ฝมือแรงงาน และความรูทั่วไป
เกี่ยวกับคูเวต เพื่อสรางความเขาใจของแรงงานตอสภาพแวดลอมที่เปนอยู
(6) สรางความสัมพันธอันดีระหวางแรงงานไทยกับนายจางตางชาติ ดวยการสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดจากขอเสนอของคนงาน
5.4 โครงสรางของสมัชชาแรงงานไทยในคูเวต
โดยที่การจัดตั้งดังกลาวขางตนเปนขั้นการทดลอง ผูศึกษาจึงยังมิไดขยายขอบเขตของผูจะ
มาเปนสมาชิกใหมากไปกวาการสรางเครือขายระหวางเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ กับ
ตัวแรงงานไทยเทานั้น กลาวคือจํากัดใหอยูภายในกรอบการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ
คลังปญญาไทย www.panyathai.or.th/wiki/index.php พ..ศ. 2552
22
Thai Labor Database, www.thailaqbordatabase.org.th/union.php พ.ศ. 2552
21
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เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ดภาวะเผชิ ญ หน า กั บ ฝ า ยนายจ า งและทางการคู เ วต และเพื่ อ ให อ งค ก รที่ ตั้ง ขึ้ น ใน
ระยะแรกสามารถดําเนินการไปไดอยางคลองตัวภายใตโ ครงสรางที่ไมใหญโตเกินไป รวมทั้งเพื่อ
ไม ใ ห เป นการก า วล ว งหรื อ ละเมิ ดต อ กฎหมายและระเบี ย บของทางการคู เ วตที่ ไ ม อ นุ ญ าตให
แรงงานตางชาติรวมตัวกันจัดตั้งองคกรแรงงานขึ้นในประเทศ ไมวาจะเปนองคกรในลักษณะใด
นอกจากจะอนุ ญาตให เป นสมาชิ ก ขององค ก รแรงงานที่ ตั้ง ขึ้ นโดยแรงงานที่เป นชาวคู เวต ซึ่ ง
องคกรแรงงานที่ตั้งขึ้นโดยชาวคูเวตดังกลาวนี้ก็มักมีอยูในวิสาหกิจอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับแรงงาน
ไทยแตอยางใด
ลั ก ษณะโครงสร า งของสมั ช ชาแรงงานไทยในคู เวตในชั้ น การทดลองซึ่ ง ผู ศึ ก ษาและ
แรงงานไทยกลุมหนึ่งรวมกันจัดตั้งขึ้น มีลักษณะเปนดังแผนภูมิตอไปนี้
เอกอัครราชทูต ณ คูเวต

ประธานสมัชชาแรงงานไทย

คณะที่ปรึกษา
(จนท.กงสุลของ สอท.)

สมาชิกสมัชชา ฯ จํานวน 20 คน
แรงงานไทยในคูเวต
แผนภูมิที่ 2 : โครงสรางสมัชชาแรงงานไทยในคูเวต
(1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
เอกอัครราชทูต ณ คูเวต
ประธานที่ปรึกษา
เอัครราชทูตที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกงสุล
ที่ปรึกษา
(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
ประธานสมัชชา
จํานวน 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสมัชชา
รองประธานสมัชชา จํานวน 2 คน แตงตั้งโดยประธานสมัชชา
สมาชิกสมัชชา
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของแรงงานในแตละบริษัท
บริษัทละ 1 คน แตใหมีจํานวนรวมกันไมเกิน 20 คน
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(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ จํานวนตามความเหมาะสม มาจากการเชิญตัวแทนบริษัท
นายจาง หรือการแตงตั้งบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของที่สนใจจะเขารวมกิจกรรม ปจจุบันยังไมมีการสง
คําเชิญใหผูใด อนึ่ง สมาชิกตามขอ (2) เทานั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมหารือ
ของสมัชชา ฯ
เท า ที่ เ ป น อยู ใ นขั้ น ทดลอง สมั ช ชาแรงงานไทยในคู เ วตได ทํ า หน า ที่ แ ทนสํ า นั ก งาน
แรงงานไทยที่ถูกยุบเลิกอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปนผูประสานงานใหสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได
รับรูขาวสารและความเคลื่อนไหวของแรงงานไทยในทุกจุดอยางรวดเร็วจากการที่ไดมีการประชุม
หารือกันเปนประจําทุกเดือน นอกจากนั้น สมาชิกของสมัชชา แรงงานไทยยังไดจัดเวรยามออก
สํารวจไปตามที่พํานักของแรงงานไทยในแคมปตาง ๆ เปนประจําในยามค่ําคืน ทําใหสามารถนํา
คนปวยเจ็บสงไปรักษาไดทันทวงทีหลายราย ยุติการทะเลาะวิวาทของแรงงานไทยดวยกันเองและ
กับแรงงานชาติอื่นไดหลายครั้ง ทําใหไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากแรงงานไทยมากขึ้นเปนลําดับ
5.5 ขอเสนอสําหรับการพัฒนาในอนาคต
ได แก ก ารน อ มนํ า วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อ ที่ ส ามว า ด ว ย การพั ฒ นา มาปรั บ ใช สํ า หรั บ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของสมัชชาแรงงานไทยใหเขมแข็ง เพื่อทําหนาที่ไดอยางจริงจังมากยิ่งขึ้นในอนาคต
โดยต อ งดํ า เนิ น การให ส มั ช ชาแรงงาน ฯ ได รั บ การยอมรั บ และมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ องค ก รที่
เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหองคกรเหลานั้นเขามารวมสนับสนุน ตามแผนภูมิดังตอไปนี้
สอท.
ณ
คูเวต

หนวยราชการใน
ประเทศไทย

สมัชชาแรงงาน
ไทยในคูเวต

บริษัทจัดหางานไทย

องคกรนายจางคูเวต

แผนภูมิที่ 3 : โครงสรางสมัชชาแรงงานไทยในคูเวตในอนาคต
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ซึ่ ง การจะมุ ง ไปสู จุ ดหมายดั ง ข า งต น สมั ช ชาแรงงานไทยในคู เ วตจะต องได รั บ ความ
รวมมือจากผูที่เกี่ยวของสําคัญรวม 3 ฝาย ประกอบดวย (1) กระทรวงแรงงาน (2) สํานักงานจัดหา
งานผูจัดสงแรงงานไทย (3) นายจางคูเวต ภายใตแนวทางดังตอไปนี้
5.5.1 บทบาทของกระทรวงแรงงาน
ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนแลววา มูลเหตุสําคัญที่ผูศึกษาสนใจศึกษาเรื่องการดูแล
แรงงานไทย เกิดจากการที่กระทรวงแรงงานยุบเลิกสํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวต เนื่องจากถา
ไมมีการยุบเลิกสํานักงานดังกลาวผูศึกษาอาจจะไมไดมีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องแรงงานไทยใน
คูเวต และคงไมมีแรงบันดาลใจใด ๆ ที่ทําใหตองคิดหาทางปรับปรุงวิธีการทํางานเชนนี้ก็เปนได
ดังนั้น ผูศึกษาจึงขอใหความสําคัญกับบทบาทของกระทรวงแรงงานเปนลําดับแรกในฐานะเปน
หน วยงานที่ มีหน า ที่ โดยตรงในการดูแลแรงงานไทย ไม ว าจะเป นแรงงานในประเทศหรื อใน
ตางประเทศ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ในเรื่องการสงเสริมใหประชาชนมีงานทําและมีรายได สงเสริมใหแรงงาน
มีความมั่นคงในการทํางาน มีสวัสดิการและสภาพแวดลอม ตลอดจนความปลอดภัยในการทํางาน
ที่ดี จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของกระทรวง ฯ ไววา เปนองคกรหลัก มีหลักประกันความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน 23 โดยไดกํากับดูแลแรงงานไทยในตางประเทศอยางจริงจังมา
ตั้งแตเริ่มมีกระบวนการจัดสงแรงงานไทยไปตางประเทศอยางจริงจังเมื่อ 3 – 4 ทศวรรษที่ผานมา
ซึ่งเห็นไดชัดจากการที่กระทรวงแรงงานไดมีพัฒนาการดานการออกกฎหมายคุมครองแรงงาน มี
การจัดตั้งสํานักงานดูแลแรงงานไทยในตางประเทศในหลายภูมิภาคของโลก และควบคุมผูจัดสง
แรงงานไทยไปตางประเทศอยางเขมงวด
ผูศึกษาไดเคยยื่นขอเสนอเปนการภายในขอใหกระทรวงแรงงานเขามามีสวน
รวมในการจัดตั้งสมัชชาแรงงานไทยในคูเวตแลวหลายครั้ง โดยครั้งแรกไดโทรศัพทขอความเห็น
ไปยัง ผูอํานวยการกองตรวจและคุ มครองแรงงาน กรมการจั ดหางาน พร อมทั้ งส งรายละเอี ย ด
แผนงานไปใหทาง E-mail นอกจากนั้นยังไดทาบทามไปยังหัวหนาสํานักงานแรงงานไทย ณ กรุง
ริยาด ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งไดรับการตอบรับในหลักการเปนอยางดี
ความประสงคในเบื้องตนของผูศึกษา ไดแกความตองการที่จะใหทางราชการ
ยอมรับสถานะขององคกรสมัชชาแรงงานไทยในคูเวต พรอมกับใหการสนับสนุนเทาที่จะทําได
สวนความต องการลํ า ดับ ถั ดไป ได แก ค วามตองการให ก ระทรวงแรงงานหรื อหน วยราชการที่
แผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2548 – 2551 กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2548
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เกี่ยวของของไทย กําหนดใหมีระเบียบหรือกฎหมายอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะตองมีการจัดตั้งองคกร
ซึ่งเปนตัวแทนของแรงงานไทยในตางประเทศ โดยใหขึ้นตรงตอสํานักงานแรงงานไทยหรือสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุล เพื่อเชื่อมโยงสถานะของแรงงานไทยใหใกลชิดกับทางราชการ
โดยตรงใหมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเปนมาตรการบังคับใหผูเกี่ยวของกับการสงแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศตระหนักถึงการสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนใหกับชุมชนแรงงานไทยใน
ตางประเทศ ไมเฉพาะแตแรงงานไทยในคูเวต สําหรับเปนหลั กประกันในเรื่องสวัสดิภาพและ
ความผาสุกของแรงงานไทยในตางประเทศ เพราะทุกวันนี้เปนที่ประจักษอยูแลววาระเบียบและ
กฎหมายซึ่งกําหนดไวเพื่อคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศไมมีความศักดิ์สิทธิ์เทาที่ควร
นอกจากนั้น ผูศึกษายังเห็นวาสมัชชาแรงงานไทยควรจะมีบทบาทหนาที่เปน
คลังขอมูลเกี่ยวกับแรงงานในประเทศที่ตั้งอยู เนื่องจากสมาชิกของสมัชชาแรงงานไทยตางเปนผูมี
สวนไดสวนเสียโดยตรง ทางราชการจึงควรใชประโยชนจากคลังขอมูลนั้นใหมากที่สุด โดยอาจ
สนั บ สนุ น ให ส มั ช ชาแรงงานไทยมี บ ทบาทในกระบวนการจั ด ส ง แรงงาน ไปต า งประเทศ
โดยเฉพาะการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะนายจาง หรือขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงานที่จะจาง แทนที่จะ
มอบหมายให เจ าหนา ที่ ของสถานเอกอั ครราชทูตหรื อสถานกงสุล ทํา หนา ที่ตรวจสอบสถานะ
ดังกลาว ซึ่งเปนมูลเหตุใหเจาหนาที่เกิดความไมสบายใจ ตามที่ผลการศึกษาระบุไว ในตอนตน
5.5.2 บทบาทของสํานักงานจัดหางานในประเทศไทย
ผูศึกษาไดพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 รวมทั้งฉบับแกไขแลว มีความเห็นวา กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคจะใหสํานักงาน
จัดหางานไทยผูสงแรงงานไปตางประเทศทําหนาที่ดูแลคุมครองแรงงานไทยที่ตนสงไปทํางานให
ไดรับสิทธิประโยชนตามขอตกลงอยางครบถวนจนกวาจะสิ้นสุดสัญญาจาง เพราะไดมีขอบัญญัติ
ไวชัดเจนวา หากแรงงานไมไดสิทธิประโยชนตามนั้นผูจัดสงจะตองไดรับโทษทั้งทางอาญาและ
อาจถูกผูเสียหายฟองรองเรียกคาเสียหายในทางแพงไดดวย แตในทางปฏิบัติและความเปนจริงการ
ที่ผูเสียหายจะฟองรองบริษัทจัดหางานดวยขอหาดังกลาวทําไดยาก เนื่องจากแรงงานผูเสียหายมัก
ไมคอยมีความรู และไมมีพยานหลักฐานใดหนักแนนเพียงพอดําเนินการได ทําใหความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายดังกลาวดอยคาลง
ผูศึกษาจึงเห็นวา บริษัทจัดหางานไทยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตควรจะหันมา
ใหความเห็นอกเห็นใจแรงงานผูที่ตนสงไปทํางานตางประเทศมากขึ้น ดวยการสนับสนุนการจัดตั้ง
องคกรภาคแรงงานโดยการสนับสนุนดานคาใชจายสําหรับการบริหารองคกร ในฐานะที่เ ปนผูได
ประโยชนจํานวนมหาศาลจากคาบริการ (คาหัว)โดยบริษัทผูจัดสงแรงงานอาจรวมตัวกันจัดตั้ง
กองทุนพิเศษสําหรับดูแลกิจการของสมัชชาแรงงานในตางประเทศเปนการเฉพาะ หรือไมก็อาจ
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สนับสนุนใหบุคคลที่ตนสงไปทํางานประจําตามแคมปแรงงานตาง ๆ ในตําแหนง Camp Boss
หรือ Supervisor สมัครเปนสมาชิกสมัชชาแรงงานไทย ภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ
หรื อ สํ า นั ก งานแรงงานไทยในต า งประเทศอี ก ตํ า แหน ง หนึ่ ง เพื่ อ ให บุ ค คลเหล า นี้ เ ป น ผู ดู แ ล
ผลประโยชนของแรงงานไทยในตางประเทศอยางแทจริง ไมใชเปนผูดูแลแตเฉพาะผลประโยชน
ของบริษัทจัดหางานหรือบริษัทนายจาง ตามที่ถูกแรงงานไทยตั้งขอกลาวหาอยูในเวลานี้
5.5.3 บทบาทของนายจางคูเวต
นายจ า งคู เ วตหรื อ นายจ า งในต า งประเทศไม ว า จะเป น ประเทศใด ย อ มมี
ความสํ าคัญสํา หรับแรงงานไทยในตางประเทศเปนอั นดับแรก เนื่ องจากถือเป นผูบังคั บบัญชา
โดยตรง และเปนคูสัญญาจางตามกฎหมายที่แรงงานไทยทุกคนจะตองเคารพเชื่อฟง การจัดตั้ง
สมัชชาแรงงานไทยในตางประเทศจะบรรลุผลสมบูรณไมได หากปราศจากความเห็นชอบหรือการ
สนับสนุนจากนายจาง ยิ่งเปนกรณีนายจางคูเวตก็ยิ่งตองระมัดระวัง เพราะคูเวตมีกฎหมายหาม
แรงงานตางชาติจัดตั้งองคกรภาคแรงงานอยางเปนทางการในคูเวต แตผูศึกษาเชื่อวานายจางคูเวต
สวนใหญเปนผูมีความรูสึกที่ดีตอแรงงานไทยและยังมีความตองการแรงงานไทยอีกเปนจํานวน
มาก นอกจากนั้น นายจางคูเวตมักจะมีความสัมพันธอันแนบแนนกับบริษัทจัดสงแรงงานของไทย
ที่ตนเป นคู ค า ดั ง นั้ น หากทั้ ง ทางราชการไทยและบริ ษั ท จั ดหางานไทยจะช วยกั นโน ม น า วให
นายจางคูเวตเห็นชอบกับการจัดตั้งองคกรแรงงานของไทย ผูศึกษาเชื่อวาฝายนั้นจะไมมีขอขัดของ
และคงให ก ารสนั บ สนุ น เป น อย า งดี เนื่ อ งจากการจั ดตั้ ง องค ก รนี้ ย อ มทํ า ให นายจ า งคู เ วตได
ประโยชนจากการที่องคกรแรงงานจะควบคุมความประพฤติของแรงงานไทยดวยกันเองใหมีความ
ซื่อสัตยและเชื่อฟงนายจางคูเวตมากยิ่งขึ้นดวย
5.6 ขอสรุปของการศึกษา
ผูศึกษามีความตั้งใจที่จะใชผลการศึกษาไปในการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานดาน
การดูแลแรงงาน เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ
ใหไดมีเวลากับงานดานกงสุลมากขึ้น โดยมุงหวังใหเกิดผลประโยชนแกทุกฝายตามกระบวนทัศน
วาดวยการจัดการปกครองใหมในศตวรรษที่ 21 อันเปนแนวคิดและความพยายามปรับเปลี่ยน
บทบาทหนาที่ของภาครัฐ และเปนความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหแกสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ ดวยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน (แรงงานไทย) ใหมาชวยแกไขปญหาของ
ตนเองรวมกับทางราชการ อันเปนการกระจายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑดังนี้ 24
การจัดการภาครัฐแนวใหม สุพจน ทรายแกว สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะ
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5.6.1 เปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะงานในหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการเรียนรูใหแกขาราชการองคกร ในการปรับตัวใหเปนองคกร
สาธารณะ
5.6.2 ทําใหขาราชการและลูกจางสถานเอกอัครราชทูต ฯ มีอิสระและคลองตัว
ในการทํางาน เพื่อสงมอบบริการที่เปนสาธารณะใหแกประชาชนผูรับบริการมากขึ้น รวมทั้งพรอม
ที่จะรับการตรวจสอบจากฝายตาง ๆ ในสังคม
5.6.3 เปนการแปลงรูปกิจการ ใหเอกชนเขามารวมดําเนินการ เพื่อทําใหบทบาท
และหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในบางสวนเปลี่ยนแปลงไปจากผูปฏิบัติ เปนผูสนับสนุน
กํากับดูแล ติดตามผล (Steering not Rowing) เพื่อทําใหกระบวนการหลาย ๆ ดานรวมทั้งระบบ
บริหารงานบุคคลในองคกรตองปรับบทบาทหนาที่ ทบทวนถึงแนวทางพัฒนา หรือใฝหาทักษะ
และความรูค วามชํา นาญให แกตนเอง อันเป นแนวคิ ดที่ท าทายต อระบบบริหารราชการในรู ป
แบบเดิม ๆ เพื่อมุงไปสูสิ่งที่ดีกวา
5.6.4 อนึ่ ง ข อ เสนอให จั ด ตั้ ง สมั ช ชาแรงงานไทยในคู เ วตเพื่ อ เป น องค ก ร
ชวยงานดา นแรงงานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ นี้ คงมิไดเป นสูตรสําเร็ จวาจะสามารถแกไ ข
ปญหาความเดือดรอนของแรงงานไทยในคูเวตลงไดทั้งหมด แตอยางนอยนาจะเปนมาตรการหนึ่ง
ที่จะลดความตึงเครียดในความรูสึกที่แรงงานไทยมีตอสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน ทามกลาง
บรรยากาศอันแตกตางของประเทศซึ่งไมใชบานเกิดเมืองนอนของพวกเขา เพราะทําใหแรงงาน
ไทยมีโอกาสระบายความรูสึกใหทางราชการได รับทราบในทุกโอกาสที่ตองการ นอกจากนั้น การ
จัดตั้งสมัชชาแรงงานไทยยังเปนมาตรการที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ สามารถกระทําไดทันทีโดยไม
ตองอาศัยปจจัยชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกมากนัก ยกเวนแตจะหวังผลใหถึงขั้น
ให ยั บ ยั้ ง ป ญหาความเดื อดร อนในวงกว า งได อย า งจริ ง จั ง ซึ่ ง ในกรณี นั้นคงจะต องอาศั ย ความ
รวมมือจากทุกฝายอยางจริงจัง ทั้งตัวแรงงานเอง หนวยราชการไทย รวมทั้งฝายนายจางคูเวต ตาม
นัยที่กลาวมาแลว

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
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พระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2528
เปนปที่ 40 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ คุมครองคนหางาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง คนหางาน พ.ศ. 2511
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"จัดหางาน"* หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแก คนหางานหรือหาลูกจางใหแก
นายจาง โดยจะเรียกหรือรับคาบริการตอบแทน หรือไมก็ตาม และใหหมายรวมถึงการเรียกเงิน
หรื อ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดเพื่ อ จั ด หางานให ค นหางาน *[นิ ย ามนี้ แ ก ไ ขโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
"คาบริการ" หมายความวา เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ใหเปน คาตอบแทนการจัดหางาน
"คาใชจาย" หมายความวา คาใชจายในการจัดหางาน
"ผูรับอนุญาต" หมายความวา ผูรับใบอนุญาตจัดหางานตาม พระราชบัญญัตินี้
"ตัวแทนจัดหางาน" หมายความวา ผูซึ่งผูรับอนุญาตจดทะเบียน ใหเปนตัวแทนจัดหางาน
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ตามพระราชบัญญัตินี้
"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาต
"คนหางาน" หมายความวา บุคคลซึ่งประสงคจะทํางานโดย เรียกหรือรับคาจางเปนเงิน
หรือประโยชนอยางอื่น
"ทดสอบฝมือ"* หมายความวา การดําเนินการใด ๆ เพื่อใหทราบ ถึงฝมือของคนหางาน
เพื่อออกใบรับรองผลการทดสอบใหคนหางานโดยจะ เรียกหรือรับคาทดสอบฝมือหรือไมก็ตาม
"ฝกงาน"* หมายความวา นายจางสงลูกจางไปรับการเพิ่มพูน ความรู ฝมือ ภาษา ทัศนคติ
หรื อทั ก ษะในการทํ า งานเพื่ อ ให ก ารทํ า งานมี ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น *[นิ ย ามนี้ เพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]
"กองทุน" หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไป ทํางานในตางประเทศที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการกองทุน" หมายความวา คณะกรรมการกองทุน เพื่อชวยเหลือคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ
"นายทะเบียน" หมายความวา นายทะเบียนจัดหางานกลางหรือ นายทะเบียนจัดหางาน
จังหวัดแลวแตกรณี
"พนั ก งานเจ า หน า ที่ " หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี"* หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูร ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงานและสวัสดิก ารสัง คม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงาน เจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราช บัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการ
อื่นหรือออกระเบียบเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได
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หมวด 1
สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด
และสํานักจัดหางาน

มาตรา 6 ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางขึ้นใน กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีนายทะเบียน จัดหางานกลางเปนผูมีอํานาจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครจะจัดตั งสํานักงานทะเบียน จัดหางานจังหวัดขึ้น
ตรงตอสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางก็ได โดยมี นายทะเบียนจัดหางานจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
และหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
การจัดตั้งสํานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด ใหประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 ใหจัดตั้งสํานักงานจัดหางานขึ้นในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรียกวา "สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน" มีหนาที่จัดหางานใหแก
ประชาชนโดยไมคิดคาบริการสํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน อาจมีสาขาไดตามที่อธิบดี
เห็นสมควร
หมวด 2
การจัดหางานในประเทศ

มาตรา 8 หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอใบใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
นายทะเบียนตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมี รายละเอียดถูกตองและครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหขยายเวลา ออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไม
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เกินสามสิบวันแตตองมีหนังสือแจง การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ
กอสิ้นกําหนด เวลาตามวรรคสามหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
มาตรา 9 ผูขออนุญาตจัดหางานในประเทศตองมีคุณสมบัติและ ไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
(4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
(5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสา มารถ
(7) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองใน ศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปน ผูรับอนุญาตจัดหางาน
(9) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูก เพิกถอนใบอนุญาตจัดหา
งานหรืออยูในระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตจัดหางาน
(10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบ ดวยกฎหมายใหจําคุก
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ ใหถือเอาการกระทําโดย ทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(11) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่ง
แสนบาทวางไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น ตองมีสัญชาติไทย
และมีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา 10 ใบ อนุญาตใหใชไดภายในเขตจังหวัดที่นายทะเบียน ระบุไวในใบอนุญาตมี
กําหนดสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ถาผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว แลว ใหประกอบกิจการตอไปได
จนกวานายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ ใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไมอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคํา
ขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง

63
มาตรา 11 ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองแสดงใบอนุญาต ไว ณ ที่เปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สํานักงานตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะตั้งสํานักงาน ณ โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา
สถานที่ที่จัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระ หรือ สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มิได
มาตรา 12 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค จะขอยายสํานักงานหรือ
ขอตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด และใหนําความในมาตรา
10 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 13 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค จะเปลี่ยนผูจัดการ
ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด และใหนําความในมาตรา
10 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 14 ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ไมตออายุ ใบอนุญาต ไมอนุญาตให
ยายสํานักงาน ไมอนุญาตใหจัดตั้งสํานักงานชั่วคราว หรือไมอนุญาตใหเปลี่ยนผูจัดการ ผูขอ
อนุญาตหรือผูรับอนุญาตจัดหางานใน ประเทศมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาตหรือพนกําหนดเวลาตามมาตรา 8 วรรคสี่ หรือ มาตรา 10
วรรคสี่ แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 15 ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองจดทะเบียน ลูกจาง และตัวแทนจัดหางาน
ตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัดใหมีทะเบียน
ลูกจางและตัวแทน จัดหางานตามแบบที่อธิบดีกําหนดไว ณ สํานักงาน เพื่อใหคนหางานตรวจดูได
ในระหวางเวลาทํางาน
ลูกจางและตัวแทนจัดหางานตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ของผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศผูอื่นในขณะเดียวกัน และตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 9 เวนแตคุณสมบัติตามมาตรา 9 (1) และ (2) มิใหใชบังคับแกลูกจาง
ใบอนุ ญาตที่ออกให แก ผูรับ อนุ ญาตจัดหางานในประเทศผู ใด ให คุ มถึ ง ลู กจ า งหรื อ
ตัวแทนจัดหางานซึ่งผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูนั้นได จดทะเบียนไวดวย
การกระทําที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผูรับอนุญาตจัดหา
งานในประเทศไดจดทะเบียนไว ใหถือวาเปนการกระทํา ของผูรับอนุญาตดวย
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มาตรา 16 ในการยื่นคําขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตาม มาตรา 15 ผูรั บอนุญาตจัดหา
งานในประเทศตองวางหลักประกันสําหรับตัวแทน จัดหางานแตละคนที่ขอจดทะเบียนตาม
จํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตอง ไมนอยกวาคนละหาหมื่นบาทไวกับนายทะเบียน โดยจะ
วางหลักประกันเปน เงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารก็ได
ในกรณีที่ตัวแทนจัดหางานกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้และทําให เกิดความเสียหาย
แกคนหางาน ถานายทะเบียนพิจารณาเห็นวามี หลักฐาน อันควรเชื่อวาเปนการกระทําของตัวแทน
จัดหางาน ใหนายทะเบียนมีหนังสือ แจงเหตุดังกลาวใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศทราบ
และถาผูรับอนุญาต จัดหางานในประเทศไมโตแยงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง นายทะเบียนมีอํานาจจายเงินชดเชยใหแกคนหางานเท าที่พิจารณา
เห็นวา เสียหายจริงจากหลักประกันที่วางไวตามวรรคหนึ่งได
มาตรา 17 ในกรณีที่หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ วางไวตามมาตรา 9
(11) และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ลดลงเพราะถูก ใชจายไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสั่ง
เปนหนังสือ ใหผูรับอนุญาต วางหลักประกันเพิ่มจนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ ไดรับคําสั่ง
มาตรา 18 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศวางไว ตามมาตรา 9 (11) และ
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ไมอยูในความรับผิดแหง การบังคับคดีตราบเทาที่ผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศยังมิไดเลิกประกอบ ธุรกิจจัดหางาน หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแลว แตยังไมพน
จากความ รับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีเลิกประกอบธุรกิ จจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานใน ประเทศจะขอรับคื น
หลักประกันที่วางไวตามมาตรา 9 (11) ไดก็ตอเมื่อได ชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จ
สิ้นแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวน นอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลด
หลักประกันลง ใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศอาจขอรับคืนหลักประกันที่วางไว ตามมาตรา 16 วรรค
หนึ่งได เมื่อตัวแทนจัดหางานไดพนจากความเปนตัวแทน จัดหางานแลวโดยไมมีหนี้ที่จะตอง
ชําระตามมาตรา 16 วรรคสอง
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศไมขอรับหลักประกัน คืน ภายในหาปนับแต
วันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ใหหลักประกันดังกลาว ตกเปนของแผนดิน
มาตรา 19 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค จะจัดหาคนหางานจาก
จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอ ตอนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา 20 เมื่อออกไปปฏิบั ติง านนอกสํ านั กงาน ผูรับ อนุ ญาต จั ดหางานในประเทศ
ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานตองแสดง บัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของบัตรประจําตัว
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน ใหเปนไปตามแบบที่
อธิบดีกําหนด
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก
การขอและการออกบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด
มาตรา 21 ผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งพนจาก ความเปนผูจัดการ ลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหางาน ตองสงคืนบัตรประจําตัวแก นายทะเบียนหรือผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ พนจากความเปนผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน
ผูรับอนุญาตซึ่งไดรับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหนึ่ง ตองสงบัตร ประจําตัวนั้นแกนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับจากผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน
มาตรา 22 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรประจําตัวสูญหายหรือ ถูกทําลาย ใหผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตหรือ บัตรประจําตัว แลวแตกรณี ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือ ถูกทําลาย
การขอและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตและบั ต รประจํ า ตั ว ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 23 ในการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองทําสัญญาจัดหางานกับ
คนหางานสัญญาจัดหางานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบทีอธิบดีกําหนด
มาตรา 24 หามมิใหตัวแทนจัดหางานทําสัญญา จัดหางานกับคน หางานแทนผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศ เวนแตจะไดรับมอบอํานาจเปน หนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดจากผู รับ
อนุญาตดังกลาว และผูรับอนุญาต ดังกลาวไดแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบแลว
การที่ตัวแทนจัดหางานมิไดรับ มอบอํา นาจจากผูรับอนุญาตดัง กลาว หรือไดรับมอบ
อํานาจแตหนังสือมอบอํานาจมิไดเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด ไมเปนเหตุใหคนหางานหรือ
บุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น
มาตรา 25 ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีสมุดทะเบียน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน ตามแบบและรายการที่
อธิบดีกําหนด
(2) จัดทําและสงรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจําเดือน ตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอ
นายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
เมื่อมีเหตุที่จะตองลงในสมุดทะเบียน บัญชี หรือเอกสารเกี่ยวกับ ธุรกิจของตน ผูรับ
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อนุญาตดังกลาวตองลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นใน สมุดทะเบียน บัญชี หรือเอกสารเชนวานั้น
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุ จะตองลงรายการนั้น
มาตรา 26 หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรือ รับเงินหรือทรัพยสินอื่นใด
จากคนหางานนอกจากคาบริการหรือคาใชจาย
คาบริการหรือคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกหรือรับไดไมเกิน อัตราที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 27 หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรียกหรื อ รับคาบริการหรือคาใชจาย
กอนที่นายจางรับคนหางานเขาทํางานและจาย คาจางเปนครั้งแรกแลว
เมื่อรับคาบริการและหรือคาใชจาย ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ตองออกใบรับตามแบบที่
อธิบดีกําหนดใหแกคนหางาน
มาตรา 28 ในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสั ญญา จัดหางานหรือได
คาจางต่ํากวา หรือไดตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวใน สัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหา
งานในประเทศตองจัดการใหคนหางาน เดินทางกลับสํานักงานหรือสํานักงานชั่วคราวที่ตนรับ
สมัครคนหางานนั้น โดย ออกคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร รวมทั้งคืนคาบริการและคาใชจายที่
ไดรับ ไวตามมาตรา 27 ใหแกคนหางานนั้น พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียน ตามมาตรา
25 (2) ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีหนาที่จะตองจัดการ ดังกลาว
ในกรณีที่คนหางานไมยอมเดินทางกลับหรือคนหางานประสงคจะ ทํางานที่ไดคาจางต่ํา
กวาหรือที่ตําแหนงงานไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญา จัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศไมตองรับผิดชอบในการจัดการ ใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับ แตตองแจงใหนาย
ทะเบียนทราบตาม วรรคหนึ่ง
มาตรา 29 เมื่อนายทะเบียนทราบวามีเหตุที่ผูรับอนุญาตจัดหางาน ในประเทศจะตองจัดการ
ใหคนหางานเดินทางกลับตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แตผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศยังมิได
ดําเนินการดังกลาวภายในสิบหาวัน นับแตวันที่มีเหตุดังกลาว ใหนายทะเบียนจัดการใหคนหางาน
เดินทางกลับ โดยใชจายเงินจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 9 (11)

หมวด 3
การจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
มาตรา 30 หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศ เวนแตจะได
ร ับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง
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การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ตองเปนบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดกับมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ ตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่ง
ลานบาท
(2) มีทุนเปนของผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของ จํานวนทุนทั้งหมด และ
จะตองมีจํานวนผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
(3) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
(4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
(5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(6) มีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 9
(7) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแต ตองไมนอยกวาหาแสน
บาทวางไวกับนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเปน หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 32 นอกจากการจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป ทํางานในตางประเทศจะ
ประกอบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมได
มาตรา 33 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน ในตางประเทศตองวางไว
ตามมาตรา 31 (7) นั้นตองเปนเงินสด พันธบัตร ของรัฐบาลไทยหรือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
ผูรับอนุญาตดังกลาวอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันได ในกรณีที่หลักประกันของผูรับอนุญาต
ดังกลาวลดลงเพราะถูกใชจาย ไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสั่งเปนหนังสือใหผูรับ
อนุญาตดังกลาว วางหลักประกันเพิ่มจนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง
มาตรา 34 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน ในตางประเทศ วางไวตาม
มาตรา 31 (7) และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 47 ไมอยูในความ
รับผิดแหงการ บังคับคดีตราบเทาที่ผูรับอนุญาตดังกลาวยังมิไดเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน หรือ
เลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแลว แตยั งไมพนจากความรับผิดตาม พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป ทํางานในตางประเทศ
จะขอรั บ คื นหลั ก ประกั น ที่ วางไว ตามมาตรา 31 (7) ได ก็ ต อเมื่ อได ชํ า ระหนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นตาม
พระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแลว แตถาหนี้ ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งให ลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได
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ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมขอรับ หลักประกันตาม
วรรคหนึ่งคืนภายในหาปนับแตวันที่ ผูรับอนุญาตเลิกประกอบธุรกิจ จัดหางาน ใหหลักประกัน
ดังกลาวตกเปนของกองทุน
มาตรา 35 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศ ประสงคจะรับ
สมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการ ลวงหนา ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด และใหนําความ
ในมาตรา 10 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 36 ในการจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) สงสัญญาจัดหางานที่ผูรับอนุญาตจัดหางานในตางประเทศ หรือ ตัวแทนจัดหางานทํา
กับคนหางานตออธิบดี ตลอดจนเงื่อนไขการจางแรงงานที่ นายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนซึ่ง
ไดรับมอบอํานาจจากนายจางดังกลาว ทํากับคนหางาน และหลักฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
เพื่อพิจารณาอนุญาต กอนสงคนหางานไปตางประเทศ
(2) สงคนหางานเขารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ และวิธีการ ณ สถานพยาบาลที่
อธิบดีประกาศกําหนด
(3) สงคนหางานเขารับการทดสอบฝมือตามหลักเกณฑที่อธิบดี กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประกาศกําหนด
(4) สงคนหางานที่ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลวเขารับการ อบรมเกี่ยวกับกฎหม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศที่คนหางาน จะไปทํางาน ตลอดจนสภาพการจาง ณ
สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สํานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดหรือสถาบันอื่นใดที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(5) สงบัญชีรายชื่อและสถานที่ทํางานในตางประเทศของคนหางาน พรอมทั้งสําเนา
สัญญาจางแรงงานใหแกนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่คนหางานออก
เดินทาง
(6) แจ ง เป นหนั งสื อโดยแนบบั ญชี รายชื่ อและสถานที่ ทํ างานใน ต า งประเทศของ
คนหางานตาม (5) ใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศ ที่คนหางานไปทํางานทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่คนหางานเดินทางไปถึง ในกรณีที่ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาว
ใหแจงเปนหนังสือ ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยหรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายใน ระยะเวลา
ดังกลาว
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(7) รายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบ ของเดือนถัดไปเปน
ประจําทุกเดือน ในกรณีที่ยังมีคนหางานไมไดเดินทางไป ทํางานตามสัญญาจัดหางาน
ความใน (3) ไมใชบังคับกับคนหางานที่มีใบรับรองการทดสอบฝมือ ในสาขาที่จะไป
ทํางานอยูแลว
การรายงานตาม (7) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 37 ใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต างประเทศ จัดใหนายจางใน
ตางประเทศซึ่งทําสัญญาจางแรงงานกับคนหางาน สงเงินเขา กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 52
สําหรับคนหางานแตละคน ถาไมอาจจัดให นายจางสงเงินดังกลาวได ใหเปนหนาที่ของผูรับ
อนุญาตตองสงเงินเขากองทุน
ในกรณีที่สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน เปนผูจัดหางาน ใหคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ ใหอธิบดีเปนผูจัดใหนายจางสงเงิน เขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจจัด
ใหนายจางสงเงินดังกลาวได และ คนหางานแสดงความประสงคที่จะไปทํางานในตางประเทศโดย
ยินยอมสงเงินเขากองทุนดวยตนเอง ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินจากคนหางานเพื่อสงเขากองทุน
ได
การสงเงินเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กําหนดเวลา และอัตราตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวจะกําหนดให แตกตางกันสําหรับการสงคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศแตละประเทศ หรือแตละภูมิภาคก็ได
มาตรา 38 หามมิใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศเรียกหรือรับ
คาบริการจากคนหางานไวเปนการลวงหนาเกิน สามสิบวันกอนเดินทาง ในกรณีที่มีเหตุจําเปน
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ ไปทํางานในตางประเทศอาจรองขอตอนายทะเบียน
จัดหางานกลางเพื่อขอ ขยายระยะเวลาดังกลาวได และเมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง
พิจารณา เห็นสมควรจะขยายระยะเวลาดังกลาวใหก็ได แตการขยายระยะเวลา ใหกระทําไดเพียง
ครั้งเดียวมีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน
การเรียกหรือรับเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะงาน ตามสัญญาที่ไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา 36 แลวเทานั้น
มาตรา 39 ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางาน แลวไมไดงานตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป ทํางานในตางประเทศตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) จัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออก คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร
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และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ใหแกคนหางาน จนกวาคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย
(2) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบหาวัน ถาไม
มีสํานักงานแรงงานไทย ใหแจงสถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบ ในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบ และสงสําเนา
หนังสือดังกลาวให สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลางทราบดวย
มาตรา 40 ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางาน แลวไดคาจางต่ํากวา
หรื อ ได ตํ า แหน ง งาน หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น ไม ต รงตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาจั ด หางาน
คนหางานจะขอใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป ทํางานในตางประเทศจัดการใหตนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรือจะทํางาน ที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอื่นไมตรง
ตามที่ กําหนดไวในสัญญาจัดหางานก็ได แตถาคนหางานจะขอให ผูรับอนุญาตจัดการ ใหตน
เดินทางกลับ ประเทศไทยจะตองแจงความประสงคของตนเปนหนังสือ ใหผูรับอนุญาตหรื อ
ตัวแทนของผูรับอนุญาตที่อยูในประเทศนั้น ทราบภายใน เกาสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาจะได
คาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือ สิทธิประโยชนอื่นไ มตรงตามที่กํา หนดไวในสัญญาจัดหา
งาน ในกรณีที่ไมอาจ แจงแกผูรับอนุญาตหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตได ใหแจงตอสํานักงาน
แรงงาน ไทย สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือ สถาน
กงสุลไทย หรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น เพื่อแจง ตอไปยังผูรับ อนุญาต
ในกรณีที่คนหางานไดแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 39 มาใชบังคับโดย
อนุโลม ในกรณีที่คนหางานประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือได ตําแหนงหรือสิทธิ
ประโยชนอื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ผูรับอนุญาตไมตองรับผิดชอบ
ในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทาง กลับประเทศไทย แตตองดําเนินการตามมาตรา 39 (2)
มาตรา 41 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่
จัดการให คนหางานเดินทางกลับ ประเทศไทยตาม มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ได จัดการให
คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศ ไทยแล ว ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
อาจยื่นคําขอ ตออธิบดีเพื่อรับเงินชดเชยจํานวนกึ่ง หนึ่งของเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ตนตองจายไป
ตามมาตรา 39 (1) จากกองทุนได และถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา การที่คนหางานไมไดงานทําหรือ
ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานหรือ สิทธิประโยชนอื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญา
จัดหางานนั้นไมไดเกิดจาก ความผิดของผูรับอนุญาตและผูรับอนุญาตไดพยายามอยางเต็มที่แลวที่
จะให คนหางานไดงานทําหรือไดคาจางหรือตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชนอื่น ตามที่กําหนดไว
ในสัญญาจัดหางานหรือผูรับอนุญาตไดพยายามอยางเต็มที่แลว ในการจัดการใหคนหางานเดินทาง
กลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ใหอธิบดี อนุมัติใหจายเงินชดเชยจากกองทุนใหผูรับอนุญาตได
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มาตรา 42 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศไดแจงให
คนหางานทราบแลววาตนพรอมที่จะจัดการใหคนหางาน เดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา 39
(1) หรือมาตรา 40 แตคนหางาน ไมยอมเดินทางกลับประเทศไทยภายในเวลาหกสิบวันนับแตวันที่
ไดร ับแจง ผูรับอนุญาตตองดําเนินการตามมาตรา 39 (2) พรอมทั้งวางเงิน ณ สํานักงานทะเบียน
จัดหางานกลางตามจํานวนที่นายทะเบียนจัดหางานกลาง กําหนดเพื่อเปนคาพาหนะ คาที่พัก
คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ในการเดินทางกลับของคนหางานดังกลาว
ถาทางราชการไดใชจายเงินจากกองทุนในการจัดการใหคนหางาน ดังกลาวเดินทางกลับ
เปนจํานวนเทาใด ใหหักจากเงินที่ผูรับอนุญาตไดวางไว ตามวรรคหนึ่ง ถาเหลือใหคืนใหแกผูรับ
อนุญาตโดยไมชักชา ถาไมพอให นายทะเบียนจัดหางานกลางหักจากหลักประกันที่วางไวตาม
มาตรา 31 (7)
ในกรณีที่คนหางานไมเดินทางกลับประเทศไทยภายในเกาสิบวันโดย ไมมีเหตุอันสมควร
นับแตวันที่ผูรับอนุญาตไดวางเงินตามวรรคหนึ่งแลว ผูรับ อนุญาตไมตองรับผิดชอบในการจัดการ
ใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยอาจขอรับเงินดังกลาวคืนได เมื่อคนหางานตาม
วรรคหนึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลว ผูรับอนุญาตที่ได
ปฏิบัติตามมาตรานี้มีสิทธิยื่นคําขอตออธิบดีเ พื่อรับเงินชดเชย คาใชจายที่ตนตองจายไป
จากกองทุนไดและใหนําความในมาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 43 เมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบวามีเหตุที่ผูรับ อนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศจะตองจัดการใหคนหางาน เดินทางกลับประเทศไทยตาม มาตรา 39 (1) หรือ
มาตรา 40 แตผูรับ อนุญาตยังมิไดดําเนินการดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว ให
นายทะเบียนจัดหางานกลางจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทย
ในการจัดการใหคนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนจัดหา
งานกลางใชจายเงินจากกองทุนไปกอนและมีหนังสือ แจงใหผูรับอนุญาตชดใชเงินคืนภายในเวลา
ที่กําหนด ถาผูรับอนุญาตมิได นําเงินไปชําระคืนภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนจัดหางาน
กลาง หักเงินจํานวนดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31 (7)
มาตรา 44 ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงาน หรือสิทธิ ประโยชนอื่นตรงตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตไมยอมปฏิบัติตามสัญญา ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไมตองรับผิดชอบในการ จัดการใหคนหางานดังกลาว เดินทางกลับประเทศไทยแต
ตองดําเนินการตาม มาตรา 39 (2)
มาตรา 45 ในกรณีที่คนหางานไดคาจาง ตําแหนงงาน และสิทธิ ประโยชนอื่นตรงตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และไดทํางานจนสัญญา จัดหางานสิ้นสุดลงแลว แตคนหางานไม
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ยอมเดินทางกลับประเทศไทยภายในสามสิบวันนับแตวันที่สัญญาจัดหางานสิ้นสุดลงหรือภายใน
กําหนดเวลาที่มากกวา นั้นตามที่ระบุไวในสัญญาจัดหางานโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือคนหางาน
ได งานใหมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศไม
ตองรับผิดชอบในการจัดการใหคนหางานดังกลาวเดินทางกลับ ประเทศไทยแตตองดําเนินการตาม
มาตรา 39 (2)
มาตรา 46 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน ตางประเทศไมสามารถจัดให
คนหางานเดินทางไดภายในกําหนดเวลาตาม มาตรา 38 หรือในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัด หางาน หรือไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอื่น
ไมตรงตามที่ กําหนดไว ในสั ญญาจัดหางาน และคนหางานไมป ระสงคที่จะทํ างานนั้ น ผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตา งประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจาย ตาง ๆ ที่เรียกเก็บ
จากคนหางานไปแลวทั้งหมดใหแกคนหางานภายใน สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตาม
มาตรา 38 หรือนับแตวันที่คนหางาน เดินทางกลับถึงประเทศไทย แลวแตกรณี
ในกรณีที่คนหางานไมสามารถทํางานไดจนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ กําหนดไวในสัญญา
จัดหางานเพราะถู กเลิก จางโดยมิใ ชส าเหตุจากคนหางาน ผู รับ อนุ ญาตตองคืนคา บริก ารและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลว เปนอัตราสวนกับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ คนหางานขอรับคืน
ในกรณีที่คนหางานไดคาจางต่ํากว าที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน แตคนหางานยัง
ประสงค จะทํ า งานนั้ น ผู รับ อนุ ญาตต องคื นค า บริ ก ารที่ เรี ย กเก็ บ จากคนหางานไปแล วเป น
อัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายใน สามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน
ในกรณีที่ ผูรับอนุญาตมิไ ดป ฏิบั ติตามวรรคหนึ่ ง วร รคสอง หรื อ วรรคสาม ใหนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางหักคาบริการและคาใชจายดังกลาว จากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา 31
(7) คืนใหแกคนหางานเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคสี่แลว ใหแจงใหผูรับอนุญาต ทราบ
โดยเร็ว
มาตรา 47 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 วรรคสาม มาตรา 19 มาตรา 20
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 วรรคสอง ในหมวด
2 วาดวยการจัดหางานในประเทศ มาใชบังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดย
อนุโลม
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หมวด 3 ทวิ
สถานทดสอบฝมือ

มาตรา 47 ทวิ หามมิใหผูใดดําเนินการทดสอบฝมือคนหางาน เวนแต จะไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตสําหรับการทดสอบฝมือในแตละ สาขาอาชีพ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการทดสอบฝมือ ซึ่งดําเนินการ โดยหนวยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงดังกลาว จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ใหหนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติก็ได
มาตรา 47 ตรี ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือตองแสดง ใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผย
และเห็นไดงาย ณ สถานทดสอบฝมือตามที่ระบุไว ในใบอนุญาต
มาตรา 47 จัตวา ในการทดสอบฝมือคนหางาน ผูรับอนุญาต ดําเนินการทดสอบฝมือ
จะตองมีผูควบคุมการทดสอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมื อ
แรงงานประกาศกําหนด
มาตรา 47 เบญจ หามมิใหผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือ เรียกหรือรับเงิน หรือ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากคนหางานนอกจาก คาทดสอบฝมือ
คาทดสอบฝมือตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกหรือรับไดไมเกินอัตราที่อธิบดี กรมพัฒนาฝมือ
แรงงานประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พัฒนาการจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน
มาตรา 47 ฉ ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือตองจัดใหมี สมุดทะเบียนบัญชีและ
เอกสารเกี่ยวกับกิจการของตนตามหลักเกณฑ และ วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศ
กําหนด และพรอมที่จะให พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
มาตรา 47 สัตต ใบอนุญาตใหใชไดสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาต
ดําเนินการทดสอบฝมือประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไม
นอยกวาสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอ ดังกลาวแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบ ดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 47 อัฏฐ ในกรณีที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานไมออก ใบอนุญาต หรือไมตออายุ
ใบอนุญาต ผูขอรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตดําเนินการ ทดสอบฝมือมีสิทธิอุทธรณตอรัฐ มนตรีได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง การไมอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในระหว า งการอุ ท ธรณ คํ าสั่ ง ไมตออายุ ใ บอนุ ญาต รัฐมนตรี จะมี คํ าสั่ ง ให ผู อุท ธรณ
ประกอบกิจการตอไปหรือไมก็ได
มาตรา 47 นว ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ใหผูรับ
อนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือ ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต ตออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ภายในสิบหาวันนับ แตวันที่ไดทราบถึ งการ สูญหาย ถูกทํา ลาย หรือชํารุดดั งกลาว ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ แรงงานประกาศกําหนด

หมวด 4
การไปทํางานในตางประเทศ

มาตรา 48 คนหางานผูใดประสงคจะเดินทางไปทํางานใน ตางประเทศดวยตนเอง โดย
มิไดทําสัญญาจัดหางานกับผูรับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํางานในตางประเ ทศ ตามความใน
หมวด 3 ใหแจงใหอธิบดีหรือผูที่ อธิบดีมอบหมายทราบกอนเดินทางไมนอยกวาสิบหาวัน
การแจง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 48 ทวิ คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจาง หรือผูรับอนุญาต จัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในต า งประเทศได ส ง เงิ นเข า กองทุ นตามมาตรา 37 หรื อ คนหางานซึ่ ง เดิ นทางไปทํ า งานใน
ต า งประเทศด ว ยตนเองตามมาตรา 48 ที่ ส มั ค รใจส ง เงิ นเข า กองทุ นตามอั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา 37 กอนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ใหไดรับสิทธิประโยชนจากองทุน
ตาม ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 53 เปนระยะเวลาตามสัญญาจางที่ คนหางานนั้นมีอยู
ในกรณีที่คนหางานตามวรรคหนึ่ง ไดทํางานจนครบกําหนดตามสัญญา จางแลว ไดทํา
สัญญาจางใหมกับนายจางเดิม คนหางานนั้นจะไดรับสิทธิ ประโยชนจากกองทุนตามมาตรา 53
ตอไป
ในกรณีที่คนหางานยังคงอยูทํางานตอไปใหนําวรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม
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สัญญาจางใหมตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ตองมีเงื่อนไข การจางที่ไมต่ํากวา
สัญญาจางเดิมหรือไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผูซึ่ง อธิบดีมอบหมาย
มาตรา 49 หามมิใหนายจางซึ่งอยูในประเทศไทยพาลูกจางไป ทํางานในตางประเทศ เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐ มนตรีกําหนด
มาตรา 49 ทวิ การสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการตามวัตถุประสงค ของนายจางไปฝกงาน
ในตางประเทศ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) การสงไปฝกงานไมเกินสี่สิบหาวัน ตองแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่ง อธิบดีมอบหมายทราบ
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดกอนลูกจางเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร
(2) กรณีตาม (1) ถาลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนที่จะพึงไดรับใน ตางประเทศต่ํากวา
อัตราและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดจะตองไดรับอนุญาตจาก อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
กอน
(3) การส งไปฝ กงานเกินสี่ สิบ หา วัน ตองไดรับ อนุ ญาตจากอธิบ ดี หรื อ ผู ซึ่ง อธิ บ ดี
มอบหมายกอน
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (2) หรือ (3) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
การสงลูกจางไปฝกงานจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอื่นใดมิได
นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการ เดินทางกลับมาใน
ราชอาณาจักรของลูกจาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการ ที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 50 หามมิใหนายจางในตางประเทศ หรือตัวแทนทําการ รับสมัครเพื่อหาลูกจางใน
ประเทศ ไทยดวยตนเองเพื่อไปทํางานในตางประเทศ เวนแตจะติดตอใหสํานักงานจัดหางานหรือ
กรมการจัดหางานจัดหาให
มาตรา 51 เมื่อคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่ตนไปทํางาน ใหคนหางานแจงเปน
หนังสือใหสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาวทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เดินทางไป
ถึงโดยระบุชื่อ ภูมิลําเนาในประเทศไทย สถานที่อยู และสถานที่ทํางานในตางประเทศ ในกรณีที่
ไมมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศดังกลาว ใหแจงเปนหนังสือใหสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทย ในประเทศนั้นหรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบในการดูแล คนไทย
ในประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกลาว
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หมวด 5
กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ

มาตรา 52 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการจัดหางาน เรียกวากองทุนเพื่อ
ช วยเหลื อ คนหางานไปทํ า งานในต า งประเทศ เพื่ อ ใช จ า ย ในกิ จ กา รตามมาตรา 53 โดย
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ นายจาง หรือคนหางานสง
เขากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ดอกผลของกองทุน
(4) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(5) หลักประกันที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 34
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตอง นําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน
การบริ หารกองทุนและการควบคุ มการใช จา ยเงินกองทุ น ให เป นไป ตามระเบี ยบที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลัง
มาตรา 53 กิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนไดนั้น ไดแกกิจการ ดังตอไปนี้
(1) จัดการใหคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทาง กลับประเทศไทย
(2) ใหการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไปหรือจะไปทํางาน ใน ตางประเทศหรือทายาท
โดยธรรมของบุคคลดังกลาว
(3) การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการฝกอบรมคนหางานกอนจะ เดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศ
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 54 ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางาน ไปทํางานในตางประเทศ
ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานกรรมการ และ บุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหกคนเปน
กรรมการ และใหผูอํานวยการ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศเปนกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา 55 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง คราวละสามป ในกรณีที่มี
การแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปน
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การแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งได แตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีก ได แตตองไมเกิน สองคราวติดตอกัน
มาตรา 56 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 55 กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวย กฎหมายใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
มาตรา 57 การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ตองมีกรรมการ มาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง เทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 58 ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา 52 และมาตรา 53
(2) ใหคําปรึกษาแนะนําแกอธิบดี นายทะเบียน และพนักงาน เจาหนาที่ในการปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 59 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจนําเงินกองทุนตามมาตรา 52 (2) (3) (4) และ (5) ไปหาดอก
ผลไดโดยการฝากออมทรั พย หรื อฝากประจํ า กั บ ธนาคารที่ เป นรั ฐวิส าหกิจหรื อโดยการซื้ อ
หลักทรัพยของรัฐบาล
มาตรา 60 ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจและหนาที่ ในการเบิกจายเงินจาก
กองทุนเพื่อใชจายในกิจการตามมาตรา 53
มาตรา 61 ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหนายทะเบียนจัดหางาน
กลางทํารายงานการรับจายเงินกองทุนประจําป งบประมาณที่สิ้นสุด และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
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หมวด 5 ทวิ
คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางาน

มาตรา 61 ทวิ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการ พัฒนาการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน" ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงการตา งประเทศ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูแทน กรมตํารวจ ผูแทนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูแทนกรมการจัดหางานเปน
กรรมการ และบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แต ง ตั้ ง อี ก ไม เกิ นแปดคนเป นกรรมการ โดยให มี
กรรมการผูที่มีความรูในการจัดหางานและคุมครองคนหางานไมนอยกวาสามคน กรรมการซึ่งเปน
ลู ก จ า งและนายจ า งฝ า ยละหนึ่ ง คน และให ผู อํ า นวยการ สํ า นั ก งานบริ ห ารแรงงานไทยไป
ตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ก็ได
มาตรา 61 ตรี คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ ในการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการแกไขปญหา ในการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน
(3) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเ กี่ยวกับมาตรการในการปองกันและ ปราบปรามการ
หลอกลวงคนหางาน
(4) ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานการจางแรงงานไทย เพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5) ใหคําปรึกษาแนะแนวทาง และวิธีการในการสงเสริมการมีงานทํา และการพัฒนา
ทักษะฝมือของแรงงานไทยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและวิธีการ ในการทดสอบฝมือ
คนหางานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 61 จัตรา ใหนําบทบัญญัติมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 มาใชบังคับกับ
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คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางานโดยอนุโลม
มาตรา 61 เบญจ คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหา งานจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการดังกลาว
มอบหมายก็ได

หมวด 6
การควบคุม

มาตรา 62 คนหางานซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดิน ทางออกไป โดย
ผานทางดานตรวจคนหางานและตองยื่นรายการตอพนักงาน เจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ณ ดานดังกลาว
ดานตรวจคนหางานตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 63 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาผู ใดไมมีหลักฐาน เกี่ยวกับการไป
ทํางาน หรือฝกงานในตางประเทศตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจระงับการเดินทางออกนอก ราชอาณาจักรของผูนั้น ไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี
ทั้งนี้ ให พนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ตองระงับการเดินทางไวใหชัดเจนดวย
คาเสียหายที่เกิดจากการสั่งระงับการเดินทางคนหางาน ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนผูเสีย ในกรณีที่ คนหางานมิไดเดินทางโดยการจัดการ
ของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน ในตางประเทศ ใหคนหางานเปนผูเสีย
มาตรา 64 ผูรับอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาตองใชชื่อในธุรกิจ ซึ่งมี คําวา "สํานักงาน
จัดหางาน" และผูรับอนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคลตองใชชื่อใน ธุรกิจซึ่งมีคําวา "หางหุนสวนจัดหา
งาน" หรือ "บริษัทจัดหางาน" นําหนาชื่อ
มาตรา 65 หามมิใหผูใดนอกจากผูรับอนุญาตใช ชื่อ คําแสดงชื่อหรือ คํา แสดงชื่อ หรือ
อักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน เวนแตใชในการ ขออนุญาตจัดหางาน
มาตรา 66 การโฆษณาการจัดหางานใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด
มาตรา 67 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสํานักงานหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวกับการจัดหางาน การฝก งานหรือการ
ทดสอบฝ มื อในเวลากลางวั นหรื อในขณะทํ า การเพื่ อตรวจสอบและ ควบคุ ม ให เป นไปตาม
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พระราชบัญญัตินี้
(2) ยึดหรืออายัดสมุดทะเบียน บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยว ของกับการจัดหา
งานการฝกงานหรือการทดสอบฝมือ ในกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(3) เรียกหรือสั่งใหผูรับอนุญาตจัดหางาน ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางาน ลูกจาง คนหางาน ผู
สงคนไปฝกงาน คนฝกงาน ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบ ฝมือ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของใหถอยคํา
หรือขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (1) หรือ (2) ใหนายทะเบียนหรือพนักงาน เจาหนาที่แสดงบัตร
ประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ โดยใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย ความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบ ที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 68 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 69 ในกรณีที่ผูรับอนุญาต
(1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 หรือมาตรา 31
(2) ไมปฎิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบ
ที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตนั้นปฏิบัติ ใหถูกตองหรือจัดการ แกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนด ครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน
มาตรา 70 ในกรณีที่
(1) ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือจัดการแกไขใหถูกตอง ตามคําสั่งของนาย ทะเบียนตาม
คําสั่งของนายเบียนมาตรา 69 วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) ผูรับอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวยังไมเกินหนึ่งป หรือ เคยถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบ อนุญาตอีก2
(3) นายทะเบี ย นเห็ นว า ผู รับ อนุ ญาตไม ส ามารถปฏิ บั ติตามพระราชบั ญญั ติ นี้ หรื อ
กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออก ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอีกตอไปแลว
(4) นายทะเบี ย นเห็ น ว า การที่ ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ ง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินั้น เปนการรายแรง
หรือเปนการหลอกลวงประชาชน
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ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
มาตรา 71 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทํา เปนหนังสือและแจง
ใหผูรับอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาต หรือผูรับ อนุญาตไมยอมรับคําสั่ง ใหปด
คําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของผูรับอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาต
ไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแต วันที่ปดคําสั่ง
ในระหว างถูกสั่ งพั กใช ใบอนุญาต หา มมิใ หผู รับอนุญาตดํ าเนิ นการใด ๆ เกี่ย วกับ การ
จัดหางาน เวนแตการดําเนินการเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางาน ในตางประเทศตามที่ไดรับอนุญาต
จากอธิบดีตาม มาตรา 36 (1) กอนวันที่ถูก สั่งพักใชใบอนุญาต
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองรับผิด ชอบในการ
จัดสงคนงาน ซึ่งยังอยูในความรับผิดชอบของตนกลับภูมิลําเนาหรือ กลับประเทศไทย แลวแตกรณี
จนกวาจะพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติ นี้ และยังตองปฏิบัติหนาที่ในการรายงานใหนาย
ทะเบียนทราบเกี่ยวกับ คนหางานซึ่งยังอยูในความรับผิดชอบของตน
มาตรา 72 ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบ อนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณ ตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
คําวิวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคหึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังรับ ตามคําสั่งพักใช
ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 72 ทวิ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือไมปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้ ให
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตนั้น ปฏิบัติใหถูกตองหรือจัดการแกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือสั่ง พักใชใบอนุญาตสําหรับสาขาอาชีพที่กําหนด หรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตแลวแต กรณี
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือและ แจงใหผูรับ
อนุญาตนั้นทราบ ในกรณีที่ไม พบตัวผูรับอนุญาตนั้น หรือผูรับ อนุญาตไมยอมรับคําสั่ง ใหปด
คําสั่งดังกลาวไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานการณทดสอบฝมือของผูรับอนุญาตและให
ถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่ง นั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง ในการนี้จะประกาศคําสั่งนั้นใน
หนังสือพิมพ ที่แพรหลายในทองถิ่นนั้นดวยก็ได
ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หามมิใหผูรับอนุญาตดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทดสอบฝมือตามที่กําหนดในคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 72 มาใชบังคับกับ
การอุทธรณคําสั่งพักใชหรือ เพิกถอนใบอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือโดยอนุโลม
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ใหนําบทบัญญัติมาตรา 72 มาใชบังคับกับการอุทรณคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ดําเนินการทดสอบฝมือโดยอนุโลม

หมวด 8
บทกําหนดโทษ

มาตรา 73 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 47 ทวิ หรือ มาตรา 47 เบญจ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่น บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 74 ใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา
20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือ มาตราดังกลาวซึ่งได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 47 หรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 36 (3)
หรือ (7) หรือ มาตรา 47 จัตรา ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 75 ใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 วรรค
หนึ่ง หรือ มาตรา ดังกลาวซึ่งไดนํามาใชบังคับโดย อนุโลมตาม มาตรา 47 หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 36 (2) (4) (5) หรือ (6) มาตรา 47 ตรี มาตรา 47 นว มาตรา 48 มาตรา 64 หรือ มาตรา 65
หรือ มาตรา 65 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 76 ใดไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนตาม มาตรา 17 หรือ มาตรา 33 วรรคสาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับสอง เทาของจํานวนเงินที่ตองสงเพิ่มจนครบวงเงิน
หลักประกัน
มาตรา 77 ผูใดแสดงตนเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับ อนุญาตอันเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป หรือปรับตั้งแต สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 78 ผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 25 หรือ มาตรา 25 ซึ่งไดนํามา ใชบังคับโดยอนุโลม
ตาม มาตรา 47 มาตรา 36 (1) หรือ มาตรา 47 ฉ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
มาตรา 78 ทวิใดลงรายการ หรือทํารายงานตาม มาตรา 25 หรือ มาตรา 25 ซึ่งไดนํามาใช
บังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 47 หรือ มาตรา 47 ฉ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 79 ผูใดฝาฝน มาตรา 26 มาตรา 27 ซึ่งไดนํามาใชบัคับโดย อนุโลมตาม มาตรา 47
หรือฝาฝน มาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป และปรับหาเทาของคาบริการและ
คาใชจายที่เรียกเกินหรือเรียก ลวงหนาหรือสามเทาของเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น ที่รับไวเปน
ประกันคา บริการ และหรือคาใชจายดังกลาว
มาตรา 80 ผูรับอนุญาตผูใดไมดําเนินการตา มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 39 (1) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่น บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 81 ผูรับอนุญาตผูใดไมทําการแจงตาม มาตรา 28 มาตรา 39 (2) มาตรา 40 วรรค
สาม มาตรา 42 วรรคหนึ่ง มาตรา 44 หรือ มาตรา 45 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 82 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 มาตรา 49 ทวิ
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือ มาตรา 50 ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้ง
แตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 83 ผูใดฝาฝน มาตรา 32 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งมื่นบาท ถึงหาหมื่นบาท
มาตรา 84 ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใด ไมสงเงินเขากองทุน
ตาม มาตรา 37 ตองระวางโทษปรับสองมื่นบาทหรือ สามเทาของจํานวนเงินที่ตองสงเขากองทุน
สุดแตจํานวนใดจะสูงกวา
มาตรา 85 ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศผูใด รั บ คาบริการหรือ
คาใชจายจากคนหางานแลว ไมจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางาน ในตางประเทศโยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 86 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝน มาตรา 40 วรรคสองตองระวางโทษ ตามที่บัญญัติไว ใน
มาตรา 80 หรือ มาตรา 80 แลวแตกรณี
มาตรา 87 ผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 62 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 88 ผูใดโฆษณาการจัดหางานโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดตา มาตรา 66 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 89 ผูใดขัดขวางนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการ ตามหนาที่ตาม
มาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 90 ผู ใดไมอํา นวยความสะดวกแกนายทะเบี ยนหรื อพนัก งานเจ า หนา ที่ซึ่ ง
ปฏิบัติการตามหนาที่ตาม มาตรา 67 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน บาท
มาตรา 90 ทวิใดฝาฝนคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ตาม มาตรา 67 (3)
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ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 90 ตรีรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม มาตรา 71
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ผูใดฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตาม มาตรา
71 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 91 ผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 71 วรรคสามตองระวางโทษเชน เดียวกับที่บัญญัติไว
ใน มาตรา 80 หรือ มาตรา 81 แลวแตกรณี
มาตรา 91 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 72 ทวิ วรรคสาม ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 91 ตรี ผู ใ ดหลอกลวงผู อื่ น ว า สามารถหางาน หรื อ สามารถส ง ไปฝ ก งานใน
ตางประเทศได และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งเงินหรือ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
จากผูถูกหลอกลวงตองระวางโทษจําคุกตั้งแต สามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 92 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติ เปนนิติบุคคล
ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด ไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา ความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 93 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ใหบุคคลตอไปนี้มีอํานาจเปรียบ เทียบปรับได
(1) อธิบดี สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีตาม (2)
(2) อธิบดี กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการทดสอบ ฝมือตาม
พระราชบัญญัตินี้
อํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง อธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จะมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัด สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นก็ได
ในกรณี ที่มี ก ารสอบสวนถา พนั ก งานสอบสวนพบวา บุ ค คลใดกระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบั ญญั ตินี้ที่ มี โทษอยู ใ นเกณฑ ที่ จะทํ า การเปรี ย บเที ย บได และบุ ค คล นั้ นยิ นยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรืออธิบดีกรม พัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวา
ราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคล ดังกลาวแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายใน เวลาที่กําหนดแตไม
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เกินสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระ เงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสี่ ใหดําเนินคดีตอไป

บทเฉพาะกาล
มาตรา 94 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตาพระราชบั ญญัติจัด หางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511 และยังใชบังคับอยูกอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคง
ใชไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงระเบียบ
และประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติ
มาตรา 95 ใบอนุ ญ าตจั ด หางานที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติจัดหางานและ คุ ม ครอง
คนหางาน พ.ศ. 2511 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชได จนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาต
นั้น แตทั้งนี้ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวตอง ปฏิบัติตาม มาตรา 64 ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ และในระหวางเวลาดังกลาวมิใหนํา มาตรา 74 มาใชบังคับ
ในกรณีที่ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับประสงคจะ
จัดหางาน เพื่อใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศภาย หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กอน สงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
มาตรา 96 เพื่อประโยชนในการขอรับความคุมครองจากกองทุนเพื่อคน หางานใน
ต า งประเทศตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คนหางานซึ่ ง ผู ไ ด รั บ อนุ ญาตจั ด หา งานเพื่ อ ไปทํ า งาน
ตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน หางาน พ.ศ. 2511 ไดจัดสงไปทํางาน
ในตางประเทศอาจขอรับสิทธิและ ประโยชนจากกองทุนได โดยสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่
กําหนดโดยกฎ กระทรวงตาม มาตรา 37 พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานตามที่อธิบดี กําหนด
ทั้ ง นี้ โ ดยส ง ไปยั ง สํ า นั ก งานทะเบี ย น จั ด หางานกลางภายในหนึ่ ง ร อ ย ยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ
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เมื่ อสํ า นั ก งานทะเบี ย นจั ดหางานกลางได ตรวจสอบเห็ นว า ถู ก ต องแล ว ให แ จ ง ให
คนหางานทราบและใหคนหางานไดรับสิทธิและประโยชน นับแตวันที่ สํานักงานทะเบียนจัดหา
งานกลางไดรับเงิน และเอกสารหลักฐานตามวรรค หนึ่ง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

ประวัติผูเขียน
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นายสุรพล โคตรศรีเมือง
วันเดือนปเกิด

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2494

การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2516

การรับราชการ

กระทรวงการตางประเทศ ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
- 2516 เสมียนพนักงาน กระทรวงการตางประเทศ
- 2518 นายเวรชั้น 1 กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมการเมือง
- 2521 รองกงสุล สถานกงสุล ณ เมืองการาจี ปากีสถาน
- 2525 เลขานุการตรี กองหนังสือเดินทาง สํานักงานปลัดกระทรวง ฯ
- 2529 รองกงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
- 2531 เลขานุการเอก กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
- 2534 เลขานุการกรม กรมพิธีการทูต
- 2538 อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบบแดด
- 2541 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาเสรีเบกา
วัน บรูไน
- 2544 อัครราชทูตที่ปรึกษา กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
- 2546 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ
- 2550 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

