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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
กระทรวงการตางประเทศไดรับการทาบทามจากประเทศตาง ๆ จํานวนมาก ในการเจรจา

ขอทําความตกลงสองฝาย เพื่อใหคูสมรสนักการทูตชาติตนสามารถประกอบอาชีพที่มีรายไดในประเทศไทย
ระหวางที่นักการทูตผูน้ันมาปฏิบัติหนาที่ ทั้งน้ี อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต  
ค.ศ. 1961 ซึ่งอนุวัติการโดยพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต มิไดมีบทบัญญัติ
หามคูสมรสนักการทูตประกอบอาชีพแตอยางใด การอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานไดจึงเปน
เรื่องนโยบายที่แตละประเทศจะเห็นสมควร หากเห็นชอบในดานนโยบายที่จะใหคูสมรสนักการทูต
ประกอบอาชีพยอมทําได โดยการทําความตกลงสองฝายบนหลักถอยทีถอยประติบัติซึ่งเปนหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไปในการดําเนินความสัมพันธทางทูต เน่ืองจากคูสมรส
นักการทูตไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนเดียวกับนักการทูต ตามหลักอนุสัญญากรุงเวียนนา
ดังกลาว การอนุญาตใหคูสมรสทํางานเชนชาวตางชาติทั่วไป จึงจําเปนตองกําหนดเงื่อนไข ต้ังขอจํากัด 
เพื่อเปนการรักษาคุมครองผลประโยชนของบุคคลทั่วไปที่อาจจะไดรับผลกระทบหรือไดรับความ
เสียหายจากการทํางานของคูสมรสดังกลาวน้ัน ผูศึกษาจึงเห็นวาจึงควรมีการตัดทอนเอกสิทธ์ิและ
ความคุมกันบางประการของคูสมรสนักการทูตที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา 

ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศความสัมพันธทางทูตเปนไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 
วาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ( Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961) 
ซึ่งประเทศไทยไดลงนามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1961 และใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 
19851 โดยประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527  
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนที่ 
131 หนา 1 ลงวันที่ 26 กันยายน 2527 เพื่อใหอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาวขางตนมีผลบังคับใชใน
ประเทศไทย 

พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 กําหนดใหคณะผูแทน 
หัวหนาคณะผูแทน บุคคลในคณะผูแทน หรือที่เรียกวา ตัวแทนทางทูต ไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน
ตามที่กําหนดไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ดังน้ันตัวแทนทางทูต (a diplomatic agent) ที่เขามา
ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยยอมไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูตตามที่ระบุไวในขอ 292 รวมทั้ง
คูสมรสนักการทูตซึ่งเปนคนในครอบครัว (a member of a family) ถาไมใชคนชาติของรัฐผูรับยอม
ไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกันตามที่ไดระบุไวในขอ 373 วรรค 1  

อนุสัญญากรุงเ วียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่ งอนุวัติการโดย
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต มิไดมีบทบัญญัติหามคูสมรสนักการทูต
ประกอบอาชีพในประเทศไทยซึ่งเปนรัฐผูรับ ดังน้ันการจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานใน
ประเทศไทยจึงเปนเรื่องที่แตละประเทศจะสามารถกําหนดเองได วาจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติทํางานที่มีรายไดหรือไม อยางไรก็ดีหากจะขอรับใบอนุญาตทํางาน หรือ work permit ใน
ประเทศไทย กระทรวงแรงงานจะอนุญาตก็ตอเมื่อชาวตางชาติเขามาในราชอาณาจักรดวยการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราวเทาน้ัน กอปรกับโดยทั่วไปนักการทูตตลอดจนคูสมรสจะเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรดวยการตรวจลงตราประเภททูต หรือเขามาโดยอาศัยความตกลงยกเวนการตรวจลงตรา

                                                
1
 United Nations Treaty Collection, 3. Vienna Convention on Diplomatic Relations Vienna, 18 April 

1961 [Online], Available from: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20III/III–3.en.pdf. 
2
 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of 

arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all 
appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity. 
3
 The member of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are 

not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 36ใ 
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หนังสือเดินทางทูตหรือราชการ ดังน้ันคูสมรสนักการทูตตางชาติจึงไมมีวีซาประเภทคนอยูช่ัวคราว  
ซึ่งเปนองคประกอบเบื้องตนในการขอรับใบอนุญาตทํางาน ดังน้ันหากจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติทํางานโดยรับการประทับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราวในหนังสือเดินทางทูต  
ซึ่งผูศึกษาเห็นวาสามารถประทับการตรวจลงตราประเภทน้ีใหกับคูสมรสที่ประสงคจะทํางานได 
เน่ืองจากกฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจยกเวนและการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ไมไดมีขอจํากัดเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
เดินทางที่จะย่ืนขอรับการตรวจลงตราดังกลาว อยางไรก็ดีโดยที่ไมเคยมีการกระทําดังกลาวมากอน  
ผูศึกษา จึงเห็นวาหากมีความตกลงเรื่องการทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติก็จะทําใหหนวยราชการ
ผูปฏิบัติมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ที่ผานมามีหลายประเทศไดทาบทามเสนอขอทําความตกลงให 
คูสมรสนักการทูตชาติตนสามารถทํางานในประเทศไทยไดโดยยังคงถือหนังสือเดินทางทูต อาทิ 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ 

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในระหวางที่ประเทศไทยยังไมมีความตกลงระหวางประเทศกับประเทศใด
ในเรื่องการทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติ คือ สถานทูตตางชาติจําเปนตองอนุญาตใหคูสมรส
นักการทูตของตนซึ่งเพิ่งเดินทางเขาประเทศไทยดวยหนังสือเดินทางทูต ออกจากประเทศไทยไปอีก
ครั้งหน่ึง เพื่อเดินทางกลับเขาประเทศไทยในฐานะคูสมรสนักการทูตเชนครั้งแรก แตครั้งน้ีถือหนังสือ
เดินทางธรรมดากลับเขามาพรอมการตรวจลงตราแบบคนอยูช่ัวคราวเพื่อที่จะสามารถขอใบอนุญาต
ทํางานจากกระทรวงแรงงานได ในชวงระยะเวลาที่นักการทูตปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย ซึ่งสถานทูต
ตางประเทศในประเทศไทยโดยหลักการไมตองการใหเกิดกรณีเชนน้ี เพราะคูสมรสควรถือหนังสือ
เดินทางทูตเชนเดียวกับนักการทูต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1  เพื่อศึกษารวบรวมขอกฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบั ติของสวนราชการ 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางานของคูสมรส
นักการทูตที่มาปฏิบัติหนาที่ตัวแทนทางทูต หรือที่เรียกกันทั่วไปวามาประจําการในประเทศไทย 

1.2.2  เพื่อศึกษาขอดีขอเสียของการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติในประเทศไทย
ทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศในภาพรวม
เน่ืองจากประเทศไทยไดรับการทาบทามใหทําความตกลงในลักษณะน้ีจากประเทศอื่น ๆ เปนจํานวนมาก 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษากฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายและระเบียบของไทยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนทางทูต หนาที่ของตัวแทนทางทูต เอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูตของตัวแทนทางทูต เพื่อ
กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของคูสมรสนักการทูตที่มาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย โดยไมรวมถึง
คณะผูแทนถาวรประจําองคการระหวางประเทศที่ต้ังอยูในประเทศไทย โดยศึกษาจาก Vienna 
Convention on Diplomatic Relations 1961 พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต 
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจลงตราชนิดใชไดหลายครั้งแก 
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ผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ พ.ศ. 2547 เอกสารภายในกระทรวงการตางประเทศ 
โดยจะไมนําอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 มาศึกษาเน่ืองจากตาม
อนุสัญญาวาดวยความสัมพันธทางกงสุลกําหนดไวโดยสรุปไดวาเจาพนักงานกงสุลไมไดรับความคุมกัน
จากเขตอํานาจศาลในทุกกรณีที่ไมไดเปนการปฏิบัติหนาที่ทางกงสุล ดังน้ัน คูสมรสของเจาพนักงาน
กงสุลจึงไมมีประเด็นที่จะตองนํามาศึกษาในเรื่องการทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติในกรณีน้ี 
 
1.4  คําถามการศึกษา 

คูสมรสนักการทูตตางชาติสามารถทํางานในประเทศไทยไดหรือไม และควรทําอยางไรเพื่อ
อนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานในประเทศไทย การอนุญาตใหทํางานไดน้ันควรมีเงื่อนไขใดบาง 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

เพื่อประโยชนในการกําหนดทาที การเจรจาตอรองของประเทศไทยในการทําความตกลง
เพื่อสนับสนุนใหการทํางานของคูสมรสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบภายในของไทย 

 
1.6  นิยามศัพท 

นักการทูตตางชาติในบริบทของการศึกษาน้ี หมายถึง ตัวแทนทางทูตหรือ a diplomatic 
agent ซึ่งอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1963 ขอ 1 (d) และ (e) หมายถึง
หัวหนาของคณะผูแทน หรือบุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายทูตซึ่งมีตําแหนงทางทูต ดังน้ัน ในบริบทของ
การศึกษาน้ี นักการทูตตางชาติจึงหมายถึงตัวแทนทางทูตซึ่งมีตําแหนงทางทูตและถือหนังสือเดินทางทูต
ของรัฐผูสงเพื่อมาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยและไมใชบุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายธุรการ ฝายวิชาการ 
หรือฝายบริการ ซึ่งตามขอ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ กําหนดวาโดยหลักการตัวแทนทางทูตตอง
ไมใชคนที่มีสัญชาติไทย เวนแตจะไดรับความยินยอมจากประเทศไทยกอน 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  หลักการให เอกสิทธิ์และความคุมกันเทา ท่ี จําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนา ท่ี 
(functional necessity theory)  

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการทูต หรือ Diplomatic Law ตามที่ปรากฏใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 (Vienna Convention on Diplomatic 
Relations 1961) ซึ่งประเทศไทยไดลงนามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1961 และใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 
23 มกราคม ค.ศ. 19854 โดยประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต 
พ.ศ. 2527 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101 
ตอนที่ 131 หนา 1 ลงวันที่ 26 กันยายน 2527 เพื่ออนุวัติการใหอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาว
ขางตนมีผลบังคับใชในประเทศไทย โดยอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ไดกําหนดไวในอารัมภบทวา การให
เอกสิทธ์ิและความคุมกันเทาที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่5 และยังไดเนนยํ้าในขอ 25 วา “The 
receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the 
mission.” เชนน้ี จึงถือไดวาการใหเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูตแกตัวแทนทางทูตเปนไปเทาที่
จําเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือ 
“functional necessity of diplomatic privileges and immunities for the efficient 
conduct of international relations”6  

2.1.2  หลักถอยทีถอยประติบัติ (reciprocity)  
เปนหลักในการดําเนินความสัมพันธทางการทูต ซึ่งแตละประเทศตองประติบัติใน

ลักษณะตางตอบแทน และเปนหลักการที่ยอมรับกันเปนการทั่วไป ซึ่งหมายความวาหากไทยทําความ
ตกลงสองฝายกับประเทศหน่ึงเพื่ออนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติอีกชาติหน่ึงซึ่งมาปฏิบัติหนาที่
ในประเทศไทย สามารถทํางานได เชนน้ี คูสมรสของนักการทูตไทยซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ตัวแทนทางทูตที่
ประเทศน้ัน ยอมสามารถทํางานในตางประเทศน้ันได 

  
  
                                                
4
 United Nations Treaty Collection, 3. Vienna Convention on Diplomatic Relations Vienna, 18 April 

1961 [Online], Available from: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20III/III–3.en.pdf. 
5
 Realizing that the purpose of such privileges and immunites is not to benefit individuals but to 

ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States. 
6
 Malcom N. Shaw, International Law, 3rd Edition  (Cambridge University Press, 1995), p. 463 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งเปนอนุสัญญาวาดวย

กฎหมายการทูต หรือ Diplomatic law ซึ่งประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและ 
ความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 อนุวัติการอนุสัญญาดังกลาว เพื่อศึกษาวาตัวแทนทางทูตที่เขามา
ประจําการในประเทศไทยไดรับเอกสิทธ์ิความคุมกันมากนอยเพียงใด เพื่อการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ตัวแทนทางทูต เพื่อนํามาประกอบการกําหนดเงื่อนไขหากจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติซึ่ง
ไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนเดียวกับนักการทูต ทํางานในประเทศไทยได 

 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในทัศนะของผูศึกษาตลอดจนขาราชการรุนใหม ๆ หรือขาราชการที่เคยปฏิบัติราชการใน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซึ่งตอมาไดรับมอบหมายใหไปประจําการตางประเทศและครบวาระ
กลับมารับราชการในประเทศไทย มีความเห็นวาคูสมรสชองนักการทูตตางชาติมีศักยภาพ ความรู
ความสามารถเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน หากคูสมรสประสงคจะประกอบอาชีพในระหวางการติดตามนักการทูต  
ก็ควรไดรับโอกาสใหประกอบอาชีพได 

โดยที่อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งมีพระราชบัญญัติวาดวย
ความสัมพันธทางทูต พ.ศ. 2527 เปนกฎหมายอนุวัติการ ไมไดหามคูสมรสประกอบอาชีพในรัฐผูรับ 
ดังน้ันจึงเปนเรื่องนโยบายของประเทศไทยวาจะอนุญาตใหคูสมรสของนักการทูตตางชาติทํางานได
หรือไม ซึ่งหากมีนโยบายเห็นชอบก็สามารถทําไดโดยการทําความตกลงสองฝายระหวางไทยกับ
ประเทศที่มาทาบทามขอทําความตกลง ซึ่งปจจุบันมีหลายประเทศขอทาบทามทําความตกลงดังกลาว 
กับประเทศไทย ตามที่กลาวมาแลวในบทที่ 1 ซึ่งปจจุบันมีมากมายหลายประเทศไดทําความตกลง
สองฝายระหวางกันเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานในประเทศของตน  

ผูศึกษาเห็นวาการทําความตกลงอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติในประเทศไทยทํางาน
ไดจะมีประโยชนหลายประการ  
 
3.1  ประโยชนของการทําความตกลงอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางาน  

3.1.1  เปนการจัดระเบียบการทํางานของคูสมรสนักการทูต เพื่อใหอยูในกรอบของ
กฎหมายไทย ซึ่งคูสมรสอาจทํางานอยูแลวโดยกระทรวงการตางประเทศ ไมมีขอมูล หากมีการทํา
ความตกลงดังกลาวก็จะสามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย เชน ใหมีการชําระภาษีรายได 
หรือย่ืนแบบแสดงภาษีรายได ทําประกันสังคม และที่สําคัญคือหากมีความตกลงระหวางกันจะ
สามารถกําหนดใหรัฐผูสงตองสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคูสมรสไว
โดยแจงชัด ซึ่งเทากับคุมครองนายจางไทยใหสามารถฟองรองดําเนินคดีตลอดจนไดรับคาชดเชยจาก
ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดการทํางานของคูสมรสดังกลาวไดรวดเร็วข้ึน 

3.1.2  ไทยอาจ ไดแรง ง านที่มี คุณภาพ (skilled labour) และตรวจสอบได 
(accountability of labour) เชน หากเปนการสอนภาษาตางประเทศ ก็จะไดผูสอนที่เปน native 
speaker ซึ่งนอกจากรูภาษาอยางดียังรูจริงดานวัฒนธรรม ขนบประเพณี และการทําความตกลงยัง
สามารถกําหนดใหมีการขออนุญาตทํางานจากกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งทางการไทยจะเปนผูมี
ดุลพินิจวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหทํางานประเภทใด อาชีพใดได ตางกับกรณีไมมีความตกลง ซึ่ง
คูสมรสจะไมตองขออนุญาตกระทรวงการตางประเทศแตอยางใด ทําใหประเทศไทยสามารถควบคุม
ความเหมาะสมของอาชีพที่คูสมรสประสงคจะทํา ความตกลงดังกลาวจะกําหนดใหสถานทูตตองแจง
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ตําแหนงหรือลักษณะงาน Job description ตอกระทรวงการตางประเทศของรัฐผูรับ เพื่อขออนุมัติ
กอนเสมอ ไทยจึงสามารถพิจารณาไดวาอาชีพดังกลาวเปนปฏิปกษตอผลประโยชนของไทยหรือไม  
ขัดตอความมั่นคง หรือกระทบความสัมพันธไทยหรือไม ในทํานองเดียวกัน เมื่อเปนความตกลงใน
ลักษณะตางตอบแทน ไทยก็สามารถพิจารณาไดวาอาชีพที่คูสมรสของนักการทูตไทยที่ประจําการอยู
ในตางประเทศ จะเปนงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพและฐานะของการเปนตัวแทนทางทูต
หรือไม เน่ืองจากคูสมรสของไทยก็ตองขออนุญาตกระทรวงหรือมีหนังสือนําของสถานทูตไทยไปยัง
กระทรวงการตางประเทศ ของรัฐผูรับกอนเชนกัน ซึ่งลักษณะการขอ work authorization เชนน้ีจะ
เปนกลไกที่ชวยควบคุมทั้งในฐานะรัฐผูรับและรัฐผูสง 

3.1.3  หากเปดโอกาสใหคูสมรสทํางานได ยอมเปนมูลเหตุจูงใจประกอบการตัดสินใจให 
คูสมรสติดตามไปอยูเปนครอบครัวกับนักการทูตสูงข้ึน เน่ืองจากปจจุบันคูสมรสนักการทูตมีความ
หลากหลายดานการศึกษา เช้ือชาติ สัญชาติ มีทักษะและพรอมที่จะทํางานหากมีโอกาสเปดให ในทาง
กลับกัน หากติดตามไปอยูดวยกันเปนครอบครัวแลวไมสามารถทํางานได ยอมเกิดความลังเลไมอยากไป 
จากการสอบถามนักการทูตที่มีคูสมรส มีหลายคนตอบวาคูสมรสของตนเองซึ่งเคยทํางาน ครั้นเมื่อมา
ประจําการไมสามารถทํางานได จะกอใหเกิดผลกระทบดานจิตใจ และสรางความตึงเครียดใน
ครอบครัวเปนอยางมาก และอาจใชเวลานานในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และสังคมใหม ๆ 
บางรายหาทางออกดวยการยกเลิกการติดตาม เพื่อกลับไปทํางานเชนเดิม ซึ่งบางครัง้อาจเปนสวนหน่ึงของ
สาเหตุที่ครอบครัวจะมีโอกาสแตกแยกเพิ่มข้ึน ดังน้ัน โอกาสในการทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
ยอมมสีวนเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว และสงผลใหนักการทูตสามารถปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เมื่อปราศจากขอหวงกังวล  

3.1.4  ในมุมมองของคูสมรส หากคูสมรสสามารถทํางานได คูสมรสผูน้ันจะสามารถ
ปรับตัวเขาสูสังคมสิ่งแวดลอมใหม ๆ ไดเร็วข้ึน สามารถหารายไดชวยครอบครัว ทําใหรูสึกวาตนมี
คุณคามากข้ึน  

3.1.5  ในการทําความตกลงเพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติสามารถประกอบอาชีพไดน้ัน 
รัฐคูภาคีฝายหน่ึงยอมกําหนดใหอีกรัฐหน่ึงสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูตทางแพงทางปกครอง
หรือทางอาญาตามที่ทั้งสองประเทศเห็นเหมาะสม การกําหนดโดยชัดแจงเชนน้ี ถือเปนการคุมครอง
ผลประโยชนของบุคคลทั่วไปที่อาจไดรับความเสียหายจากการทํางานของคูสมรสดังกลาว เรียกรอง
คาชดเชยความเสียหายผานการดําเนินคดีทางแพงทางปกครองหรือทางอาญาได แตหากไมมีความตกลง
ประเภทน้ี ทั้งที่โดยขอเท็จจริงปรากฏวาคูสมรสก็ทํางานอยูแลวเปนการทั่วไป หากมีการเรียกรอง
คาเสียหาย การฟองรองพิจารณาคดี คูสมรสนักการทูตยอมอางเอกสิทธ์ิความคุมกันไดตามที่กําหนด
ไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต 

3.1.6  ในภาพรวมของประเทศไทย การทําความตกลงเพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติ
สามารถประกอบอาชีพได ถือเปนการสงเสริม และกระชับความสัมพันธระหวางประเทศที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม สามารถนําไปใชไดทันที เน่ืองจากความตกลงดังกลาวสามารถสนองตอบนโยบายของอีก
ประเทศหน่ึง ที่ตองการอํานวยความสะดวก และเอื้ออํานวยใหกับสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึนของ
ครอบครัวนักการทูตชาติตน ความตกลงประเภทน้ีจึงเปนสิ่งที่ตางประเทศสนใจทาบทามประเทศไทย
ใหพิจารณาจัดทํามาเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน (แตกตางจากความตกลงประเภทอื่น 
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ที่ไดมีการลงนามทําความตกลงเชิงสัญลักษณของความสัมพันธระหวางประเทศ แตไมนํามาสานตอ
ในทางปฏิบัติ หรืออาจปฏิบัติตามความตกลงเพียงสองสามปตอครั้ง เชน การแลกเปลี่ยนการเยือน
ของหนวยงานระดับสูง เปนตน) นอกจากน้ี ไทยอาจใชกรณีน้ีเปนประเด็นการขอเจรจาแลกเปลี่ยนใน
ดานอื่นที่ไทยเห็นวาเปนประโยชนกับฝายไทยได เชน การใหความอนุเคราะหดานเอกสิทธ์ิหรือการ
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ใหกับสถานทูตไทยในตางประเทศทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

3.1.7  โดยที่การทําความตกลงดังกลาวเปนไปในลักษณะตางตอบแทน ดังน้ัน คูสมรสของ
นักการทูตไทยที่ปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศก็จะไดรับการอนุญาตใหมีโอกาสประกอบอาชีพใน
ตางประเทศไดเชนกัน  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากขอดีที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงเห็นวา การเจรจาจัดทําความตกลง
เพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติสามารถทํางานที่มีรายไดในประเทศไทยน้ัน จึงเปนสิ่งที่มีประโยชน 
อยางไรก็ดีควรกําหนดเงื่อนไขหรือจํากัดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานใน
ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาวามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดที่จําเปนตองแกไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะตอไป กอนที่จะจํากัดเงื่อนไขของกรณีการทํางานของคูสมรสดังกลาว จึงจําเปนตอง
พิจารณาหนาที่ของนักการทูตตางชาติ ตลอดจนเอกสิทธ์ิและความคุมกันของนักการทูตประกอบดวย 

 
3.2  หนาท่ีของนักการทูตตางชาติ 

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต ค.ศ. 1961 อนุวัติการโดย
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 ขอ 3 ใหคณะทูตมีหนาที่เปน
ผูแทนของรัฐ คุมครองผลประโยชนของรัฐที่ตนเปนผูแทนหรือที่เรียกกันทั่วไปวารัฐผูสง เปนผูเจรจา
ติดตอสัมพันธกับรัฐบาลไทย รวบรวมขอมูลดวยวิธีการที่ไมขัดตอกฎหมายเกี่ยวกับประเทศไทยและ
รายงานไปยังประเทศที่ตนเปนผูแทน สงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวางประเทศไทยซึ่งเปนรัฐผูรับ
กับประเทศที่ตนเปนผูแทน นักการทูตตางชาติในประเทศไทยยังสามารถปฏิบัติหนาที่ทางกงสุล เชน 
การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทางใหแกคนชาติประเทศตน หรือตรวจลงตรา ใหกับ 
ผูประสงคจะเดินทางไปยังประเทศตน รวมถึงการรับรองเอกสารเพื่อนําไปใชในประเทศตน รวมทั้ง
การทําหนาที่นายทะเบียน จดทะเบียนการเกิด การสมรส ฯลฯ ซึ่งการทําหนาที่เชนน้ีตองไมขัดกับ
กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศไทย นอกจากน้ีอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ขอ 41 ยังกําหนดให
นักการทูตตางชาติมีหนาที่เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศไทย และตองไมแทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศไทย 
 
3.3  เอกสิทธิ์และความคุมกันของนักการทูตตางชาติ 

การปฏิบัติหนาที่ของนักการทูตตางชาติในประเทศไทยเชนที่กลาวไวในขอ 3.2 จะเกิดข้ึน
ไมไดหากรัฐผูรับซึ่งในกรณีน้ี คือประเทศไทยไมอํานวยความสะดวกโดยการใหเอกสิทธ์ิความคุมกันแก
นักการทูตตางชาติ หรือตัวแทนทางทูตเหลาน้ีตามที่ไดกําหนดไวพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและ
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ความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 มาตรา 37 กอปรกับอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ขอ 29 ถึงขอ 42 สรุปไดวา 
นักการทูตตางชาติที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยจะไดรับเอกสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษ ที่ประเทศไทย
ใหกับนักการทูตตางชาติเพื่อเปนการรับประกันใหกับนักการทูตตางชาติวาจะสามารถดํารงชีวิตและ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากขอกังวลจากอํานาจรัฐของประเทศไทยและยังไดรบั
ความคุมกันทางทูตซึ่งหมายความวา นักการทูตตางชาติน้ัน จะไดรับการยกเวนจากอํานาจศาลไทย
และกระบวนการทางปกครองของไทย  

3.3.1  เอกสิทธิ์ของนักการทูตตางชาติ8 ไดแก  
1) การยกเวนอากรและการนําเขาของใชสวนตัว เครื่องใชในบาน รถยนตสวนตัว

คนละ 1 คัน (โดยมีระยะเวลาปลอดภาษี 5 ป กลาวคือภายใน 5 ป หากจะโอนกรรมสิทธ์ิใหกับบุคคล
ทั่วไปซึ่งไมมีเอกสิทธ์ิ ผูรับโอนจะตองชําระอากรศุลกากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในสวนที่ไดรับ
ยกเวนมากอน โดยคิดราคาขณะโอนหลังหักคาเสื่อมราคา ) รถจักรยานยนต  1 คัน โดย
รถจักรยานยนตไมไดกําหนดระยะปลอดภาษีการนําเขา ดังน้ันหากโอนใหบุคคลทั่วไป ผูซื้อตองชําระ
อากรศุลกากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ของราคารถจักรยานยนตขณะโอนน้ัน9 

2) การยกเวนอากรนําเขาและการขอนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและบุหรี่ ซึ่งมี
โควตาตามที่กระทรวงการตางประเทศของไทยกําหนด 

3) การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มของเครื่องใช อุปกรณ และวัสดุตาง ๆ เฉพาะที่เปน
ของสํานักงาน 

4) การยกเวนภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน 
5) การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและการเขาระบบประกันสังคมของ

ประเทศไทย 
3.3.2  ความคุมกันทางทูตของนักการทูตตางชาติ ไดแก 

1) นักการทูตตางชาติในประเทศไทยจะถูกละเมิดมิได นักการทูตตางชาติจะไมถูก
จับกุม หรือไมถูกกักขังในรูปแบบใด ประเทศไทยตองปฏิบัติตอนักการทูตตางชาติดวยความเคารพ
ตามสมควร และดําเนินการตามที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะปองกันการประทุษรายใด ๆ ตอตัวบุคคล 
เสรีภาพ หรือเกียรติของนักการทูตตางชาติ10 

                                                
7
 มาตรา 3 ใหรัฐผูสงคณะผูแทน คณะผูแทน หัวหนาคณะผูแทน บุคคลในคณะผูแทน บุคคลในคณะเจาหนาที่ของ

คณะผูแทน บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายทูต ตัวแทนทางทูต บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายธุรการและฝายวิชาการ 
บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายบริการ สมาชิกในครอบครัวของบุคคลในคณะผูแทน และคนรับใชสวนตัว รวมตลอดถึง
สถานที่ ทรัพยสิน และบรรณสารของคณะผูแทนของบุคคลในคณะผูแทน หรือของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใน
คณะผูแทน ตามที่ระบุไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ซ่ึงทําเม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 
2504 ทายพระราชบัญญัติน้ี ไดรับเอกสิทธิและความคุมกันทางทูตตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาดังกลาว 
8
 กรมพิธีการทูต, คูมือเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางทูต/ทางกงสุล ตอน : สิทธิของบุคคล (กรุงเทพฯ: กระทรวงการ

ตางประเทศ), หนา 8. 
9
 เรื่องเดียวกัน, หนา 24. 

10
 Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. 
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2) นักการทูตตางชาติจะไดรับความคุมกันจาก (1) เขตอํานาจทางอาญาของ
ประเทศไทย โดยไมมีขอยกเวน นอกจากน้ีนักการทูตตางชาติ ยังไดรับความคุมกันจาก (2) เขตอํานาจ
ทางแพงและ (3) ทางปกครองของประเทศไทยดวย ซึ่งความคุมกันกรณีเขตอํานาจทางแพงและทาง
ปกครองน้ันมีขอยกเวนตามอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ขอ 31 ดังน้ี 

(ก)  หากเปนการดําเนินคดีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย
สวนตัว เชน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง บาน หรือที่ดิน ในประเทศไทย เวนแตกรณีครอบครองในนามของ
ประเทศที่ตนเปนตัวแทน เพื่อความมุงประสงคของคณะผูแทน  

(ข)  การดําเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางทูตในฐานะ
ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผูจัดการมรดกโดยศาลต้ัง ทายาทหรือผูรับมรดกในฐานะเอกชน ไมใช 
ในนามของประเทศตนเปนตัวแทน 

(ค)  การดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชยซึ่งนักการทูต
ตางชาติไดกระทําในประเทศไทย นอกเหนือจากหนาที่การงานของตน ซึ่งโดยปกติแลวนักการทูต
ตางชาติจะตองไมปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชยเพื่อประโยชนสวนตนในประเทศไทย11 

3) นักการทูตตางชาติไมตองใหการในฐานะเปนพยาน 
4) นักการทูตตางชาติไดรับความคุมกันจากเขตอํานาจทางบริหารของประเทศไทย

เกี่ยวกับมาตรการบังคับคดี เวนแตกรณีที่เปนไปตาม (ก) (ข) และ (ค) อยางไรก็ตามหากประเทศไทย
จะใชมาตรการในการบังคับคดีเชนน้ี ก็จะตองไมขัดกับหลักความละเมิดมิได ในตัวบุคคลของนักการทูต
ตางชาติ หรือที่อยูอาศัยของนักการทูตตางชาติ ตามที่กําหนดในขอ 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ 
หมายความวานักการทูตตางชาติน้ัน จะไมถูกจับกุม ไมถูกกักขัง ตามที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

5) แมนักการทูตตางชาติไดรับความคุมกันจากอํานาจศาลของประเทศไทย  
แตนักการทูตตางชาติน้ัน ไมไดรับความคุมกนัจากอํานาจศาลของประเทศตนเอง ซึ่งหลักการในเรื่องน้ี
เปนหลักการที่สมเหตุสมผลอยางย่ิง เน่ืองจากเมื่อนักการทูตตางชาติกลับไปประเทศตนเอง ยอมพนสภาพ
การเปนนักการทูต และมีฐานะเปนเพียงพลเมืองของรัฐตนหรือจึงยอมไมอาจอยูเหนือกฎหมายได 

เมื่อพิจารณาจากการใหความเอกสิทธ์ิและคุมกันทางทูตแกนักการทูตตางชาติตามที่กําหนด
ไวในขอ 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ซึ่งไดกลาวถึงขางตน จะเห็นไดวากฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยการดําเนินความสัมพันธทางทูตไดนําหลักการของ functional necessity theory มาใชกับ
การใหเอกสิทธ์ิและความคุมกันกับตัวแทนทางทูตเทาที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ตัวแทนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานเทาน้ัน หากเปนกรณีเพื่อกิจการสวนตน หรือเพื่อประโยชนสวนตนของ
นักการทูตตางชาติแลว ยอมไมไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน  

                                                
11

 Article 42 of the Vienna Convention of Diplomatic Relations, 1961 
A diplomatic agent shall not in the Receiving State practice for personal profit any professional or 
commercial activity 
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3.4  เอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูตของบุคคลในครอบครัวนักการทูตตางชาติ 
อนุสัญญากรุงเ วียนนาฯ ขอ 3712 กําหนดวาคนในครอบครัวของตัวแทนทางทูต  

ซึ่งประกอบเปนสวนของครัวเรือนถาไมใชคนชาติของรัฐผูรับ จะไดอุปโภคเอกสิทธ์ิและความคุมกัน
ตามขอ 29 ถึงขอ 36 ดังน้ันคูสมรสซึ่งรัฐผูสงใหการรับรองวาเปนคูสมรสของนักการทูตตางชาติ  
จึงยอมไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนนักการทูต 

 
3.5  การทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติ 

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งมีพระราชบัญญัติวาดวย
ความสัมพันธทางทูต พ.ศ. 2527 เปนกฎหมายอนุวัติการ ไมมีขอกําหนดใดหามคูสมรสนักการทูต
ประกอบอาชีพในรัฐผูรับ ดังน้ันจึงเปนเรื่องนโยบายของประเทศไทยวาจะอนุญาตใหคูสมรสของ
นักการทูตตางชาติทํางานไดหรือไม ซึ่งหากมีนโยบายเห็นชอบก็สามารถทําไดโดยการทําความตกลง
สองฝายระหวางไทยกับประเทศใดประเทศหน่ึงที่มาทาบทามขอทําความตกลงดังกลาว ซึ่งผูศึกษาเห็นวา
ประเทศไทยจะไดประโยชนมากกวาหากอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานที่มีรายไดระหวาง
ที่นักการทูตตางชาติปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย และจากการศึกษาพบวาในทางปฏิบัติมีประเทศตาง ๆ 
จํานวนมากไดจัดทําความตกลงในลักษณะตางตอบแทนเพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติของอีก
ประเทศหน่ึงสามารถทํางานในอีกประเทศหน่ึงได ซึ่งพอสรุปข้ันตอนและเงื่อนไขของการอนุญาตให 
คูสมรสนักการทูตทํางานไดดังน้ี 

3.5.1  กรณีประเทศแคนาดา 13กับประเทศอ่ืน  
1) แคนาดาจัดทําความตกลงสองฝายอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติที่

ติดตามมาระหวางการปฏิบัติหนาที่ของนักการทูตทํางานได ตามหลักตางตอบแทน โดยใหคูสมรส
นักการทูตมีโอกาสเขาถึงตลาดแรงงานเหมือนอยางคนชาติ โดยไมมีขอจํากัด ยกเวนบางวิชาชีพที่
ตองการคุณสมบัติพิเศษ หรือเกี่ยวกับเหตุผลดานความมั่นคง 

2) ไมตองขอใบอนุญาตทํางาน (work permit) จากหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการจางงาน (เชนกรณีของไทยคือกระทรวงแรงงาน) แตกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
แคนาดาจะออกหนังสือที่เรียกวา “work authorization” ให โดยหนังสือเชนน้ีจะไมมีกําหนดอายุ 
อยางไรก็ดี ไมเกินกวาวาระประจําการของนักการทูต ซึ่งเปนตัวการ ทั้งน้ีตองแจงขอรับใบทํางานผาน
สถานทูตของตนพรอมหลักฐานที่กําหนดไว 

3) คูสมรสตองเสียภาษีเงินไดและจายคาประกันสังคมสืบเน่ืองจากรายไดหรือ
คาตอบแทนที่ไดจากการจางงานและไมไดรับเอกสิทธ์ิความคุมกันทางแพง ทางปกครองกรณีที่
เกี่ยวของกับการทํางาน แตยังคงไดรับคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญา 

                                                
12

 Article 37 of the Vienna Convention of Diplomatic Relations, 1961 
 1. The members of a family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are 
not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 36. 
13

 Global Affairs Canada, Employment of family members of foreign representatives [Online], 
2013, Available from: http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-
politiques/employment-emploi.aspx?lang=eng. 
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4) คูสมรสตองสมัครเขาระบบประกันสังคม และขอเลขประจําตัวผูเอาประกันกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 

5) การทํางานอาสาสมัครไมตองขออนุญาตหากไมมีคาตอบแทน เชน การทํางาน
อาสาสมัครใหองคกรการกุศล หรือมูลนิธิ อยางไรก็ดีการไมไดรับคาตอบแทนเพียงประการเดียวไมใช
ขอพิจารณาวาคูสมรสจะทํางานอาสาสมัครดังกลาวไดหรือไม นอกจากน้ีจะตองไมทํางานอาสาสมัคร
ใหกับพรรคการเมืองหรือองคการปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ เน่ืองจากการกระทําดังกลาวถือเปนการ
แทรกแซงกิจการภายใน  

แคนาดาไดทําความตกลงสองฝายกับประเทศตาง ๆ เพื่อใหครอบครัวนักการทูต
ตางชาติสามารถทํางานได โดยความตกลงที่แคนาดาทํากับแตละประเทศ ตางทําข้ึนบนหลักถอยที
ถอยประติบัติ หากแคนาดาไดรับการประติบัติเชนใด ก็จะใหคูสมรสนักการทูตตางชาติของอีกประเทศหน่ึง
เชนเดียวกัน โดยที่ความตกลงประเภทน้ีเปนความตกลงสองฝาย ขอกําหนดหรือเงื่อนไขขอจํากัดของ
คูสมรสนักการทูตแตละประเทศจึงมีความแตกตางกันไป และไมถือวาเปนการเลือกประติบัติ14 ที่ผาน
มาแคนาดาไดทําความตกลงเรื่องการทํางานของครอบครัวนักการทูตตางชาติกับประเทศตาง ๆ 
จํานวนมากกวา 80 ประเทศ เชนประเทศยุโรป กลุมเครือจักรภพ และกลุมลาตินอเมริกา เชน 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอรแลนด สเปน เนเธอรแลนด ออสเตรีย อินเดีย ปากีสถาน 
บังคลาเทศ ศรีลังกา ฟลิปปนส บรูไน ฯลฯ นอกจากน้ีแคนาดาพยายามทาบทามขอทําความตกลง
ดังกลาวกับประเทศไทยหลายครั้ง ต้ังแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบันประเทศไทยยังไมมีความตกลง 
วาดวยการทํางานของคูสมรสนักการทูตกับประเทศใด 

3.5.2  กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอ่ืน15  
1) สหรัฐอเมริกาทําความตกลงสองฝายหรือ Bilateral Working Agreement 

(BWA) ซึ่งเปนความตกลงแบบเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะเปนทางการโดยสามารถทําในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหวางกัน (exchange of Diplomatic Notes) เพื่อให
สมาชิกในครอบครัว หรือเฉพาะคูสมรสนักการทูตสามารถทํางานที่มีรายไดในอีกประเทศหน่ึง และ
เลือกทํางานประเภทใดก็ได โดยปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับภายในของสหรัฐอเมริกา ยกเวนงานที่มี
ขอจํากัดเฉพาะ เชน งานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับความมั่นคง  

กรณีที่มีความตกลงวาดวยการทํางานของคูสมรสหรือ BWA เมื่อกระทรวง 
การตางประเทศสหรัฐไดรับคําขออนุญาตทํางานตามความตกลงดังกลาว กระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐจะสงเรื่องตอไปยัง US Customs and Immigration Service, Homeland Security เพื่อ
ขอใหออกใบอนุญาตทํางานใหกับคูสมรสนักการทูตตอไป 

2) การทําขอตกลงแบบไมเปนทางการ หรือที่สหรัฐอเมริกาเรียกวา De Facto 
Arrangement ทําไดแมสหรัฐกับอีกประเทศหน่ึงจะไมไดทําความตกลงในรูปแบบของ Bilateral 
                                                
14

 Article 47 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 
 2. However, discrimination shall not be regarded as taking places: 
 (b) where by custom or agreement States extended to each other more favourable treatment 
than is required by the provisions of the present Convention. 
15

 U.S. Department of State, [Online], Available from: http://www.state.gov/. 
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Working Agreement หรือ BWA โดยกรณี De Facto Arrangement สถานทูตตางประเทศซึ่ง
ต้ังอยูในสหรัฐอเมริกาจะมีหนังสือขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการขอใบอนุญาตทํางานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของพรอมกับแนบหนังสือเสนอใหคูสมรสทํางานจากเอกชน (job offer) 
ประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตทํางาน อยางไรก็ดีโดยที่การดําเนินความสัมพันธทางการทูตตาม
กฎหมายระหวางประเทศต้ังอยูบนพื้นฐานของการตางตอบแทน หรือ reciprocity ดังน้ัน เน้ือความ
ของหนังสือที่สหรัฐขอรับใบอนุญาตทํางานใหกับคูสมรส จึงมักมีขอความปรากฏวา เมือ่ใดกต็ามทีฝ่ายไทย
หรือรัฐผูรับรองขอใบอนุญาตทํางานใหกับคูสมรสนักการทูตของตนซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเวลาใดก็ตาม เมื่อน้ันสหรัฐอเมริกาก็จะพิจารณาใหใบอนุญาตทํางานแกคูสมรสของ
นักการทูตประเทศน้ัน เชนเดียวกัน 

ขอแตกตางระหวางความตกลงแบบ Bilateral Working Agreement หรือ 
BWA กับ De Facto Arrangement มีความแตกตางเพียงประการเดียวกลาวคือหากมี Bilateral 
Working Agreement ระหวางกัน สถานทูต หรือกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถ
ย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน หรือ work permit ใหกับคูสมรสนักการทูตที่ไปประจําการไดกอนที่จะไดรับ 
job offer ในขณะที่การจัดทํา De Facto Arrangement คูสมรสน้ันจะตองไดรับ job offer เสียกอน
แลวจึงจะมาขอรับใบอนุญาตทํางานได 

3) ทั้งน้ีคูสมรสที่ทํางานประกอบอาชีพที่มีรายไดจากทั้งสองกรณีขางตนยอมเขา
ระบบการประกันสังคมหรือระบบแรงงานเกี่ยวกับการจางงาน การจายประกันสังคม การเสียภาษีเงินได
จากการประกอบอาชีพ และไมไดรับเอกสิทธ์ิความคุมกันทางแพงทางปกครองที่เกิดข้ึนจากการจางงาน 
โดยยังคงความคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญา  

สหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงทั้งสองลักษณะกับประเทศตาง ๆ เปนจํานวน
มากกวา 80 ประเทศทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน 
เชน ฟลิปปนส มาเลเชีย สิงคโปร เวียดนาม เปนตน 

3.5.3  กรณีสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย  
ประเทศไทยยังไมมีความตกลงวาดวยการประกอบอาชีพที่มีรายไดของคูสมรส

นักการทูตตางชาติกับประเทศใดแตสหรัฐอเมริกาเคยทาบทามขอทําความตกลงกับประเทศไทยมา
อยางตอเน่ือง ระหวางที่ยังไมมีความตกลง คูสมรสนักการทูตสหรัฐที่ติดตามมาอยูในประเทศไทย 
หากประสงคจะทํางาน ในทางปฏิบัติคูสมรสจะตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยดวยหนังสือ
เดินทางทูตและกลับเขามาดวยหนังสือเดินทางธรรมดาพรอมประเภทการตรวจลงตราสําหรับการ
ทํางานของคนตางชาติ ซึ่งไดแกประเภทคนอยูช่ัวคราว หรือ non immigrant visa เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตสําหรับการทํางานกับกระทรวงแรงงานตอไป ซึ่งสถานทูตสหรัฐเห็นวา กรณีเชนน้ี 
กอใหเกิดความไมสะดวกและซับซอนอยางมาก (complicated and unfortunate)  

ลาสุดเมื่อสองสามปที่ผานมา มีคูสมรสนักการทูตไทยในสหรัฐซึ่งเปนนักวิจัย
วิทยาศาสตรผูมีความรูความสามารถของกระทรวงวิทยาศาสตรไดลาติดตามนักการทูตซึ่งเปน
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และตอมาตัวคูสมรสไดรับเชิญใหไปเปน visiting scientist ที่ 
สถาบันวิทยาศาสตรช้ันนําของโลก เพื่อทํางานวิจัยสัปดาหละ 3 – 5 วัน โดยการทํางานวิจัยดังกลาว
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงวิทยาศาสตรตนสังกัดในประเทศไทย เน่ืองจากกระทรวงวิทยาศาสตรเห็นวา
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เปนประโยชนทั้งตอวงการวิทยาศาสตรโลกและตอวิทยาศาสตรการแพทยของประเทศไทย ตอมา
สถาบันวิทยาศาสตรสหรัฐอเมริกาประสงคจะบรรจุคูสมรส ในตําแหนง adjunct faculty position 
ที่มีอํานาจหนาที่มากกวาการเปน visiting scientist แตกลับไมสามารถจะบรรจุคูสมรสน้ันได 
เน่ืองจากไมสามารถขอใบอนุญาตทํางานใหกับนักวิทยาศาสตรซึ่งเปนคูสมรสของนักการทูตไทยได 
ทั้งน้ี กรณีน้ีจึงถือเปนการเสียประโยชนทุกฝาย เน่ืองจากการทํางานในตําแหนง adjunct faculty น้ี 
จะทําใหคูสมรสดังกลาวสามารถสอนหนังสือ เปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา หรือเขารวม
โครงการวิจัยกับภาคเอกชนที่ใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมสามารถทําได
ทั้งสิ้น เน่ืองจาก คูสมรสน้ัน ไมไดรับ employment authorization อยางไรก็ดี คูสมรสนักการทูต 
ยังยินดีที่จะปฏิบัติงานแมจะไมไดรับคาตอบแทน ในตําแหนง visiting scientist ตอไป ทั้งยังตอง
รับภาระคาใชจายเพื่อการเดินทางไปทํางานดังกลาวเดือนละ 400 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากเห็นวา
ผลงานวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยในอนาคต กรณีน้ีจึง
เปนที่นาเสียดายอยางย่ิง  

จะเห็นไดวา แมบางสวนจะมีขอคิดเห็นแยงวาประเทศไทยจะไดประโยชนจาก
ความตกลงวาดวยการประกอบอาชีพของคูสมรสนักการทูตนอยกวาประเทศคูภาคี เน่ืองจากคูสมรส
นักการทูตไทยในแงของจํานวนคนที่จะมีคุณภาพ ศักยภาพ หรือมีเวลาไปประกอบอาชีพที่มีรายได มี
จํานวนนอย แตถึงจะมีนอยในเชิงปริมาณแตหากสามารถอนุญาตใหทํางานได ก็เปนงานที่มี
คุณภาพสูงมีประโยชนในภาพรวม ซึ่งปจจุบันเริ่มมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศไทยได การทําความตกลงสองฝายในลักษณะตางตอบแทนหรือถอยทีถอยประติบัติ จึงเปน
เรื่องที่มีประโยชน และควรทําเปนอยางย่ิงในทัศนะของผูศึกษา  

3.5.4  เง่ือนไขท่ีควรกําหนดไวในรางความตกลงสองฝายหากจะใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติในประเทศไทยสามารถประกอบอาชีพท่ีมีรายได 

1) การอนุญาตใหประกอบอาชีพจะใหเฉพาะคูสมรสนักการทูตเทาน้ันมีสิทธิ  
โดยไมรวมถึงสมาชิกในครอบครัวอื่น เชนบุตรของนักการทูต เน่ืองจากบางประเทศมีการทําความตกลง
อนุญาตใหบุตรซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว (members of a family) ทํางานได ซึ่งในกรณีของ
ประเทศไทยควรใหเฉพาะคูสมรสนักการทูตตางชาติเทาน้ัน ทังน้ีหากในอนาคตประเทศไทยรับรอง
สถานะของคูสมรสเพศเดียวกันของนักการทูตตางชาติ ก็ใหคูสมรสเพศเดียวกันซึ่งไดรับการรับรองถึง
สถานะความสมบูรณของการสมรสจากรัฐผูสงน้ัน มีสิทธิในการประกอบอาชีพเชนกัน ซึ่งในการศึกษา
ครั้งน้ีจะไมครอบคลุมถึงเรื่องคูสมรสเพศเดียวกันแตประการใด 

2) ใชหลักถอยทีถอยประติบัติหรือหลักประติบัติตางตอบแทนในการพิจารณา
อนุญาตใหประกอบอาชีพของคูสมรสหรือหลัก reciprocity ดังน้ัน หากประเทศไทยใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติสถานทูตใดทํางานในประเทศไทยได ในทํานองเดียวกันประเทศน้ันก็จะอนุญาตให คูสมรส
นักการทูตไทยซึ่งไปประจําการยังประเทศน้ัน ทํางานไดเชนกัน 

3) การติดตอในเรื่องการทํางานของคูสมรสใหทําผานกรมพิธีการทูต กระทรวง
การตางประเทศ พรอมหนังสือรับรองสถานะของคูสมรสจากสถานทูตซึ่งถือเปนขอเท็จจริงตามที่รัฐผูสง 
จะสงมาใหไทยพิจารณาประกอบคําขออนุญาตทํางาน รวมทั้งตองแจงลักษณะงานที่จะทําหรือไดรับ
การเสนอวาจาง ซึ่งหากเปนไปตามเงื่อนไขความตกลงที่ทําไว กรมพิธีการทูต กระทรวงการ
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ตางประเทศจะแจงสถานทูตทราบตอไปวาคูสมรสน้ันไดรับอนุญาตใหทํางาน ทั้งน้ีผูวาจาง และผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม 

4) ใหการประกอบอาชีพของคูสมรสเปนไปตามกฎหมายวาดวยการทํางานของ 
คนตางดาวและกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทย ตลอดจนมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดใหแก
ประเทศไทยตามกฎหมายรัษฎากร 

5) รัฐผูสงตองสละความคุมกันทางแพงและทางปกครองของคูสมรส รวมทั้ง 
ความคุมกันจากการบังคับคดีของคูสมรสนักการทูตตางชาติในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่มี
รายไดของคูสมรสน้ัน ซึ่งนอกจากจะกําหนดไวในความตกลงแลว ในหนังสือขออนุญาตทํางานซึ่ง
สถานทูตสงมายังกระทรวงการตางประเทศ จะตองแจงการสละความคุมกันเชนน้ันโดยชัดแจง ทั้งน้ี 
เปนไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ขอ 3216 เน่ืองจากการสละ
เอกสิทธ์ิความคุมกันจะตองกระทําโดยรัฐผูสงเทาน้ัน ตัวบุคคลที่เปนตัวแทนทางทูตไมสามารถสละเองได 
ซึ่งเมื่อไมมีความคุมทางแพงทางปกครองแลว คูสมรสยอมตองจายคาเยียวยา คาชดเชยทางแพงหากมี
การดําเนินคดีเกี่ยวเน่ืองจากการจางงาน  

6) รัฐผูสงตองสละความคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญาของคูสมรสหากเกีย่วเน่ือง
กับสภาพการจางงานโดยตรงของคูสมรสทั้งน้ีเพื่อเปนการคุมครองรักษาผลประโยชนของนายจางหรอื
ผูประกอบการคนไทยซึ่งมีคูสัญญาจางแรงงานหรือจางทําของเปนคูสมรสของนักการทูตตางชาติ โดย
การสละความคุมกันน้ันตองเปนไปอยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษรในลักษณะเดียวกันกับการสละ
ความคุมกันทางแพง ทางปกครองที่ไดกลาวมาขางตน  

ผูศึกษาขอยกตัวอยางของบางประเทศที่สละความคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญา
กรณีที่เกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน เวนแตวาการยกเวนความคุมกันทางอาญาเชนน้ันจะขัดกับ
ผลประโยชนของรัฐผูสง เชน กรณีออสเตรเลียกําหนดวา “In the case of members of the 
family who enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State in 
accordance with the Diplomatic Convention: 

a) The sending State will waive the immunity of the member of the 
family concerned from the criminal jurisdiction of the receiving State in respect of 
any act or omission arising from the gainful occupation except in special instances 
when the sending State considers that such a waiver would be contrary to its 
interests. 

ในขณะที่รางความตกลงของประเทศฝรั่งเศสจะกําหนดใหรัฐผูสงสละความคุมกัน
จากเขตอํานาจทางอาญา เมื่อรัฐผูรับรองขอและรัฐผูสงเห็นวาการสละความคุมกันน้ัน ไมเปนปฏิปกษ
ตอผลประโยชนของตน “Where a spouse who enjoys immunity from jurisdiction 
pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations is accused of having 
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 Article 32 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 
1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agent and of persons enjoying immunity under 
Article 37 may be waived by the sending State. 
2. Waiver must always be express. 
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committed a criminal offence relating to his or her paid employment, immunity from 
criminal jurisdiction shall be waived by the sending Stated if the receiving State so 
requests and when the sending State considers that the waiving of this immunity is 
not prejudicial to its essential interests. 

หากเปนรางความตกลงมาตรฐานของประเทศสวิตเซอรแลนด ถารัฐผูสงไมสละ
ความคุมกันทางอาญา รัฐผูรับจะใหรัฐผูสงเรียกบุคคลน้ันออกจากประเทศผูรับ ดังน้ี “Where the 
accompanying person authorized to undertake remunerated activity has immunity 
from the jurisdiction of the receiving State in accordance with Articles 31 and 37 of 
the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or any other 
applicable international agreement, the sending State shall give serious consideration 
to any request from the receiving State to waive the immunity from criminal 
jurisdiction of an accompanying person accused of committing a criminal offence in 
the course of remunerated activity. In the event that immunity is not waived and in 
the view of the receiving State the matter is a serious one, the receiving State may 
request the withdrawal from the country of the accompanying person concerned. 

3.5.5  กรณีของคูสมรสนักการทูตไทยหากไปประกอบอาชีพท่ีมีรายไดในระหวางท่ี
ติดตามนักการทูตไปประจําการในตางประเทศ  

กรณีเชนน้ีควรพิจารณาเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน
ตางประเทศ (พ.ข.ต) รอยละ 30 ของจํานวนเงินเพิ่ม พ.ข.ต. ที่นักการทูตไดรับ ดังน้ี 

1) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ คือคาตอบแทนที่กําหนด
ข้ึนสําหรับขาราชการซึ่งไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอยูในตางประเทศ เปนเงินที่จายเพิ่มเติมจาก
เงินเดือนเพื่อใหขาราชการมีคาตอบแทนที่เหมาะสมในการครองชีพ เพียงพอแกการดํารงชีพอยางสม
ฐานะการเปนผูแทนของประเทศ นอกจากขาราชการจะไดรับ พ.ข.ต. สําหรับตนเองแลว อาจจะไดรับ 
พ.ข.ต. สําหรับคูสมรสในอัตรารอยละ 30 ของอัตรา พ.ข.ต. ที่จายใหขาราชการผูน้ันดวย17 

2) ขอพิจารณาเชิงนโยบายคือ หากใหคูสมรสนักการทูตทํางาน  
(1)  ควรงดจายเงิน พ.ข.ต. รอยละ 30 ทั้งหมด หรือ  
(2)  ไมควรตัดเลย โดยพิจารณาบนพื้นฐานความคิดที่วา ขาราชการซึ่งเปน

นักการทูตเอง เมื่อไปดํารงตําแหนงในตางประเทศยังมีสิทธิไดรับทั้งเงินเดือนราชการและเงินเพิ่ม 
คาครองชีพ พ.ข.ต. เหตุใดคูสมรสซึ่งทํางานเอกชนที่อาจจําเปนตองลาออกจากงานของตนเองและ
ขาดรายไดของตนเองไป กลับไมไดรับเงินทั้งสองประเภท (คือเงินเพิ่ม พ.ข.ต. บวกกับกับเงินที่ไดจาก
การประกอบอาชีพในตางประเทศ) อยางไรก็ดี สําหรับคูสมรสที่เปนขาราชการหากลาติดตามจะไดรับ
เฉพาะเงินเพิ่ม พ.ข.ต. แตไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนราชการในระหวางลา18 ทั้งน้ี อาจตองคํานึงถึงความ
                                                
17

 สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, เงินเพิ่ม [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www2.ocsc.go.th/compensation/เงินเพิ่ม. 
18

 พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา 
34 ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรสไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา 
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แตกตางของการทํางานราชการแมจะไมไดรับเงินเดือนระหวางลา แตสามารถกลับเขามารับราชการ
ตอได ในขณะที่ คูสมรสที่ทํางานเอกชน จะตองกลับมาเริ่มตนหาสถานที่ทํางานใหม 

(3)  จายเงิน พ.ข.ต. บางสวนโดยมีเงื่อนไข หากการทํางานของคูสมรส
กอใหเกิดรายไดไมถึงจํานวน รอยละ 30 ที่ไดรับเพิ่ม ก็ใหจายชดเชยสวนที่ขาดจนครบรอยละ 30 
กรณีน้ีอาจเกิดข้ึนไดหากคูสมรสทํางานบางเวลา หรือ part time ทําใหมีรายไดไมถึงรอยละ 30 ของ
เงิน พ.ข.ต. เน่ืองจากคูสมรสคิดวา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการเวลา ทั้งการทํางานของตนเอง 
และการชวยงานสําคัญของสถานทูต งานวันชาติ งานสําคัญในวันหยุดศาสนา ซึ่งมักจะไมตรงกับ
วันหยุดทองถ่ิน คูสมรสจึงประสงคทํางาน part time เพื่อใหมีเวลาพอสําหรับการชวยงานสถานทูต 
เชนน้ี อาจจะมีการพิจารณาที่จะจายเงินเพิ่ม พ.ข.ต. บางสวนใหกับคูสมรส แตเมื่อรวมกับรายไดแลว
ไมเกินรอยละ 30 แตกรณีเชนน้ีจะเปนการเพิ่มภาระ หรือความซับซอนใหกับสถานทูตหรือเจาหนาที่
ในการจายเงินเพิ่ม พ.ข.ต ที่จะตองหมั่นตรวจสอบรายไดของคูสมรสดังกลาว 

หากมีนโยบายตามขอ (1) คืองดจายเงิน พ.ข.ต. รอยละ 30 ใหแกการที่มี 
คูสมรสประกอบอาชีพมีรายไดแลวเชนน้ี อาจมีผลกระทบตอการชวยงานของคูสมรส เชน ในการจัดงาน
สําคัญของสถานทูต งานวันชาติ คูสมรสอาจมีความเห็นวา ไมจําเปนตองมาชวยงานสถานทูต
เน่ืองจากไมไดรับเงินชวยเหลือจากราชการในการอยูตางประเทศ หรือเงินเพิ่ม พ.ข.ต. 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งประเทศไทย 
ไดออกพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 อนุวัติการเพื่อใหอนุสัญญา
ดังกลาวมีผลใชบังคับในประเทศไทยน้ัน พบวาไมมีขอกําหนดใดหามคูสมรสนักการทูตตางชาติ 
ประกอบอาชีพที่มีรายไดในรัฐผูรับ ประกอบการศึกษาทางปฏิบัติของนานาประเทศพบวา มีรัฐตางชาติ
จํานวนมากไดทําความตกลงสองฝายเพื่อใหคูสมรสนักการทูตชาติตนสามารถประกอบอาชีพทีม่รีายได 
ในอีกประเทศหน่ึงได โดยมีหลักการสําคัญที่ทุกประเทศยึดถือเปนแนวปฏิบัติ คือการทําความตกลงใน
ลักษณะสองฝายบนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยประติบัติ หรือ reciprocity กลาวคือ เมื่อประเทศหน่ึง
อนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติ ซึ่งประจําอยูในประเทศของตน สามารถประกอบอาชีพที่มี
รายได ในอีกประเทศหน่ึง ประเทศน้ันก็จะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติของอีกฝายทํางานใน
ประเทศตนไดเชนกัน  

โดยในสวนของประเทศไทยใหกรมพิธีการทูต ซึ่งเปนชองทางการติดตอทางการทูตของ
กระทรวงการตางประเทศ เปนผูประสานติดตอกับกระทรวงแรงงานเพื่อขอออกใบอนุญาตการทํางาน
ใหกับคูสมรสนักการทูตตางชาติ ทั้งน้ี สถานทูตจะตองมีหนังสือแจงลักษณะงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาของกรม กองที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานภายนอก เชน 
กระทรวงแรงงาน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ และจะตองเปนงานที่ไมเปนภัยตอความมั่นคงของ
ประเทศหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนการแทรกแซงกิจการภายใน นอกจากน้ี  
คูสมรสจะตองเขาสูระบบประกันสังคม และไมไดรับเอกสิทธ์ิในเรื่องภาษีอากร จึงตองเสียภาษีที่
เกิดข้ึนจากเงินได และคูสมรสจะไมไดรับความคุมกันทางแพง หรือทางปกครอง ตลอดจนการบังคับ
คดีแพง คดีปกครองหรือความคุมกันทางอาญาที่เกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน การประกอบอาชีพที่มี
รายได  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับประเทศไทยหากมีนโยบายที่จะทําความตกลงกับประเทศใดเพื่อใหคูสมรส

นักการทูตตางชาติประเทศน้ัน สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยไดก็จะเปนจุดเริ่มตนของการ
ประเมินผลดี ผลเสียหรือปญหาของการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานได เพื่อนํามา
ศึกษาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กอปรกับความตกลงดังกลาวทําให 
คูสมรสนักการทูตไมมีเอกสิทธ์ิความคุมกันทางแพง การดําเนินคดีทางปกครอง หรือความคุมกันทาง
อาญา จึงเปนประโยชนกับผูเสียหายที่จะสามารถเรียกรองคาชดเชยจากการทํางานน้ันได โดยผูศึกษา
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เห็นวาหากคูสมรสนักการทูตไทยติดตามไปพํานักอาศัยในตางประเทศและเลือกที่จะประกอบอาชีพที่
มีรายไดในประเทศน้ัน กรณีเชนน้ีคูสมรสดังกลาวยอมไมควรไดรับเงินเพิ่ม พ.ข.ต. รอยละ 30 บน
พื้นฐานที่วา เมื่อใดก็ตามที่คูสมรสดังกลาวมีรายไดจากการประกอบอาชีพของตนเองแลว จึงไมควร 
มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม พ.ข.ต. รอยละ 30 ซึ่งเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพเบื้องตนที่รัฐบาลใหแกนักการทูต
ซึ่งมีคูสมรสติดตามไปอยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) อนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานในประเทศไทย โดยถือหนังสือ

เดินทางทูต เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขา ออกประเทศไทยและการพํานักใน
ราชอาณาจักรเชนเดียวกับคูสมรสนักการทูตที่ไมไดประกอบอาชีพที่มีรายได  

2) หากจะอนุญาตใหทํางานได คูสมรสตองไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู
ช่ัวคราว non immigrant ในหนังสือเดินทางทูตได กอนที่จะขอรับใบอนุญาตทํางานได ตามความใน
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติวาดวยการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 255119 

3) สําหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว non immigrant ในหนังสือ
เดินทางทูตของคูสมรสน้ัน ผูศึกษามีความเห็นวาสามารถประทับตราคนอยูช่ัวคราวในหนังสือเดินทางทูต
ของคูสมรสที่ประสงคจะทํางานได เน่ืองจากกฎกระทรวงมหาดไทยกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการตรวจยกเวนและการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ไมไดจํากัดหามไว  
ในเรื่องเกี่ยวกับประเภทของหนังสือเดินทางที่จะสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว 
หรือ non immigrant visa เพียงแตประเทศไทยยังไมเคยมีแนวปฏิบัติดังกลาว นอกจากน้ีในทาง
ปฏิบัติของประเทศอื่น ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ก็อนุญาตใหตรวจลงตราประเภทอื่นใน
หนังสือเดินทางทูตได 

4) การเปลี่ยนประเภทการตรวจตราใหแกคูสมรส เน่ืองจากการเดินทางเขา
ประเทศไทยครั้งแรกน้ัน อาจไมมีการตรวจลงตราในการเดินทางเขาประเทศไทย (หากมีความตกลง
ยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ) เวนแตจะไดรับการตรวจลงตราประเภททูต 
ขณะเดินทางเขา ดังน้ัน เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงการตางประเทศใหทํางานได คูสมรสตองขอ
เปลี่ยนการตรวจลงตราจากทูตเปนคนอยูช่ัวคราว ซึ่งทําไดโดยมีหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศ
ถึงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปลี่ยนการตรวจลงตราสําหรับทูต หรือ diplomatic visa เปนการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู ช่ัวคราว ตามอายุของสัญญาจางงาน โดยอาจตองแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขในการตรวจ ยกเวนและการเปลี่ยนแปลง
ประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 เพื่อใหอํานาจสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการ
เปลี่ยนประเภทวีซา ซึ่งการแกไขกฎกระทรวงน้ี สามารถทําไดโดยใชเวลาไมนาน ผิดกับการแกไข
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

5) ใหคูสมรสซึ่งทํางานมีรายได เสียภาษีเงินได โดยนายจางจะหักภาษี ณ ที่จาย 
หรือหากประกอบอาชีพอิสระ ตองย่ืนขอเลขหมายประจําตัวผูเสียภาษี และย่ืนแบบรายการแสดงการ
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 มาตรา 10 คนตางดาวที่จะขอใบอนุญาตตามมาตรา 9 ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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เสียภาษีเงินไดเชนคนไทย ซึ่งปจจุบันการย่ืนแบบดังกลาวไดรับความสะดวกมากหากผานระบบ
อินเตอรเน็ต และใหคูสมรสน้ันทําประกันสังคม โดยใหนายจางข้ึนทะเบียนลูกจางและนําสงเงิน
ประกันสังคมแกรัฐ แตการประกอบอาชีพอิสระ ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองประกันตน 

6) ใหรัฐผูสงสละความคุมกันทางแพงทางปกครองและการบังคับคดีของคูสมรสใน
สวนที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ รวมตลอดถึงความคุมกันทางอาญากรณีที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ประกอบวิชาชีพ 
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