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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระทรวงการตางประเทศไดรับการทาบทามจากประเทศตาง ๆ จํานวนมาก ในการเจรจา
ขอทําความตกลงสองฝาย เพื่อใหคูสมรสนักการทูตชาติตนสามารถประกอบอาชีพที่มีรายไดในประเทศไทย
ระหวางที่นักการทูตผูนั้นมาปฏิบัติห นาที่ ทั้งนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธท างทูต
ค.ศ. 1961 ซึ่งอนุวัติการโดยพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต มิไดมีบทบัญญัติ
หามคูสมรสนักการทูตประกอบอาชีพแตอยางใด การอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานไดจึงเปน
เรื่องนโยบายที่แตละประเทศจะเห็นสมควร หากเห็นชอบในดานนโยบายที่ จะใหคูสมรสนักการทูต
ประกอบอาชีพยอมทําได โดยการทําความตกลงสองฝายบนหลัก ถอยทีถอยประติบัติซึ่ง เปนหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไปในการดําเนินความสัมพันธทางทูต เนื่องจากคูสมรส
นัก การทูตไดรับเอกสิทธิ์และความคุม กันเชนเดียวกับนัก การทูต ตามหลัก อนุสัญญากรุงเวียนนา
ดังกลาว การอนุญาตใหคูสมรสทํางานเชนชาวตางชาติทั่วไป จึงจําเปนตองกําหนดเงื่อนไข ตั้งขอจํากัด
เพื่อเปนการรักษาคุม ครองผลประโยชนของบุคคลทั่วไปที่อาจจะไดรับ ผลกระทบหรือไดรับความ
เสียหายจากการทํางานของคูสมรสดังกลาวนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวา จึงควรมีการตัดทอนเอกสิทธิ์และ
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 โดยประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิท ธิ์และความคุม กันทางทูต พ.ศ. 2527
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 และประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนที่
131 หนา 1 ลงวันที่ 26 กันยายน 2527 เพื่อใหอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาวขางตนมีผลบังคับใชใน
ประเทศไทย
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 กําหนดใหคณะผูแทน
หัวหนาคณะผูแทน บุคคลในคณะผูแทน หรือที่เรียกวา ตัวแทนทางทูต ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ตามที่กําหนดไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ดังนั้นตัวแทนทางทูต (a diplomatic agent) ที่เขามา
ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยยอมไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูตตามที่ระบุไวในขอ 292 รวมทั้ง
คูสมรสนักการทูตซึ่งเปนคนในครอบครัว (a member of a family) ถาไมใชคนชาติของรัฐผูรับยอม
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ไดระบุไวในขอ 373 วรรค 1
อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว า ด ว ยความสั ม พั น ธ ท างทู ต ค.ศ. 1961 ซึ่ ง อนุ วั ติ ก ารโดย
พระราชบัญ ญัติวาดวยเอกสิท ธิ์และความคุม กันทางทูต มิไดมีบ ทบัญ ญัติหามคูส มรสนัก การทูต
ประกอบอาชีพในประเทศไทยซึ่ง เปนรัฐผูรับ ดังนั้นการจะอนุญ าตใหคูสมรสนักการทูตทํางานใน
ประเทศไทยจึงเปนเรื่องที่แตละประเทศจะสามารถกําหนดเองได วาจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติทํางานที่มีรายไดหรือไม อยางไรก็ดีหากจะขอรับใบอนุญาตทํางาน หรือ work permit ใน
ประเทศไทย กระทรวงแรงงานจะอนุญาตก็ตอเมื่อชาวตางชาติเขามาในราชอาณาจักรดวยการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราวเทานั้น 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

2
หนังสือเดินทางทูตหรือราชการ ดังนั้นคูสมรสนักการทูตตางชาติจึงไมมีวีซาประเภทคนอยูชั่วคราว
ซึ่งเปนองคประกอบเบื้องตนในการขอรับใบอนุญาตทํางาน ดังนั้นหากจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติทํางานโดยรับ การประทับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวในหนังสือเดินทางทูต
ซึ่ง ผูศึกษาเห็นวาสามารถประทับ การตรวจลงตราประเภทนี้ใหกับ คูส มรสที่ป ระสงคจ ะทํางานได
เนื่องจากกฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจยกเวนและการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ไมไดมีขอจํากัดเกี่ยวกับ ประเภทของหนัง สือ
เดินทางที่จะยื่นขอรับการตรวจลงตราดังกลาว อยางไรก็ดีโดยที่ไมเคยมีการกระทําดังกลาวมากอน
ผูศึกษา จึงเห็นวาหากมีความตกลงเรื่องการทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติก็จะทําใหหนวยราชการ
ผูปฏิบัติมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ที่ผานมามีหลายประเทศไดทาบทามเสนอขอทําความตกลงให
คูส มรสนัก การทูตชาติตนสามารถทํางานในประเทศไทยไดโ ดยยัง คงถือหนังสือเดินทางทูต อาทิ
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในระหวางที่ประเทศไทยยังไมมีความตกลงระหวางประเทศกับประเทศใด
ในเรื่องการทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติ คือ สถานทูตตางชาติจําเปนตองอนุญาตใหคูสมรส
นักการทูตของตนซึ่งเพิ่งเดินทางเขาประเทศไทยดวยหนังสือเดินทางทูต ออกจากประเทศไทยไปอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อเดินทางกลับเขาประเทศไทยในฐานะคูสมรสนักการทูตเชนครั้งแรก แตครั้งนี้ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดากลับเขามาพรอมการตรวจลงตราแบบคนอยูชั่วคราวเพื่อที่จะสามารถขอใบอนุญาต
ทํางานจากกระทรวงแรงงานได ในชวงระยะเวลาที่นักการทูตปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย ซึ่งสถานทูต
ตางประเทศในประเทศไทยโดยหลักการไมตองการใหเกิดกรณีเชนนี้ เพราะคูสมรสควรถือหนังสือ
เดินทางทูตเชนเดียวกับนักการทูต
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษารวบรวมข อ กฎหมาย และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข องส ว นราชการ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางานของคูสมรส
นักการทูตที่มาปฏิบัติหนาที่ตัวแทนทางทูต หรือที่เรียกกันทั่วไปวามาประจําการในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาขอดีขอเสียของการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติในประเทศไทย
ทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่ง จะชวยสงเสริมความสัม พันธร ะหวางประเทศในภาพรวม
เนื่องจากประเทศไทยไดรับการทาบทามใหทําความตกลงในลักษณะนี้จากประเทศอื่น ๆ เปนจํานวนมาก
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษากฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายและระเบียบของไทยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนทางทูต หนาที่ของตัวแทนทางทูต เอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูตของตัวแทนทางทูต เพื่อ
กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของคูสมรสนักการทูตที่มาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย โดยไมรวมถึง
คณะผูแทนถาวรประจําองคก ารระหวางประเทศที่ตั้ง อยูในประเทศไทย โดยศึก ษาจาก Vienna
Convention on Diplomatic Relations 1961 พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจลงตราชนิ ดใชไดหลายครั้งแก
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ผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ พ.ศ. 2547 เอกสารภายในกระทรวงการตางประเทศ
โดยจะไมนําอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 มาศึกษาเนื่องจากตาม
อนุสัญญาวาดวยความสัมพันธทางกงสุลกําหนดไวโดยสรุปไดวาเจาพนักงานกงสุลไมไดรับความคุมกัน
จากเขตอํานาจศาลในทุกกรณีที่ไมไดเปนการปฏิบัติหนาที่ทางกงสุล ดังนั้น คูสมรสของเจาพนักงาน
กงสุลจึงไมมีประเด็นที่จะตองนํามาศึกษาในเรื่องการทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติในกรณีนี้
1.4 คําถามการศึกษา
คูสมรสนักการทูตตางชาติสามารถทํางานในประเทศไทยไดหรือไม และควรทําอยางไรเพื่อ
อนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานในประเทศไทย การอนุญาตใหทํางานไดนั้นควรมีเงื่อนไขใดบาง
1.5 ประโยชนของการศึกษา
เพื่อประโยชนในการกําหนดทาที การเจรจาตอรองของประเทศไทยในการทําความตกลง
เพื่อสนับสนุนใหการทํางานของคูสมรสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบภายในของไทย
1.6 นิยามศัพท
นักการทูตตางชาติในบริบทของการศึกษานี้ หมายถึง ตัวแทนทางทูตหรือ a diplomatic
agent ซึ่งอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1963 ขอ 1 (d) และ (e) หมายถึง
หัวหนาของคณะผูแทน หรือบุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายทูตซึ่งมีตําแหนงทางทูต ดังนั้น ในบริบทของ
การศึกษานี้ นักการทูตตางชาติจึงหมายถึงตัวแทนทางทูตซึ่งมีตําแหนงทางทูตและถือหนังสือเดินทางทูต
ของรัฐผูสงเพื่อมาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยและไมใชบุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายธุรการ ฝายวิชาการ
หรือฝายบริการ ซึ่งตามขอ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ กําหนดวาโดยหลักการตัวแทนทางทูตตอง
ไมใชคนที่มีสัญชาติไทย เวนแตจะไดรับความยินยอมจากประเทศไทยกอน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 หลั ก การให เ อกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ ม กั น เท า ที่ จํ า เป น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
(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 โดยประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต
พ.ศ. 2527 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101
ตอนที่ 131 หนา 1 ลงวันที่ 26 กันยายน 2527 เพื่ออนุวัติก ารใหอนุสัญ ญากรุง เวียนนาดัง กลาว
ขางตนมีผลบังคับใชในประเทศไทย โดยอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ไดกําหนดไวในอารัมภบทวา การให
เอกสิท ธิ์และความคุม กันเทาที่จํา เปนเพื่อการปฏิบัติห นาที่ 5 และยังไดเนนย้ําในขอ 25 วา “The
receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the
mission.” เชนนี้ จึงถือไดวาการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูตแกตัวแทนทางทูตเปนไปเทาที่
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
ตกลงสองฝายกับประเทศหนึ่งเพื่ออนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติอีกชาติหนึ่งซึ่งมาปฏิบัติหนาที่
ในประเทศไทย สามารถทํางานได เชนนี้ คูสมรสของนักการทูตไทยซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ตัวแทนทางทูตที่
ประเทศนั้น ยอมสามารถทํางานในตางประเทศนั้นได

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 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
อนุสัญ ญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธท างทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งเปนอนุสัญญาวาดวย
กฎหมายการทูต หรือ Diplomatic law ซึ่งประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและ
ความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 อนุวัติการอนุสัญญาดัง กลาว เพื่อศึก ษาวาตัวแทนทางทูตที่เขามา
ประจําการในประเทศไทยไดรับเอกสิทธิ์ความคุมกันมากนอยเพียงใด เพื่อการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ตัวแทนทางทูต เพื่อนํามาประกอบการกําหนดเงื่อนไขหากจะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติซึ่ง
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนเดียวกับนักการทูต ทํางานในประเทศไทยได

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในทัศนะของผูศึกษาตลอดจนขาราชการรุนใหม ๆ หรือขาราชการที่เคยปฏิบัติราชการใน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซึ่งตอมาไดรับมอบหมายใหไปประจําการตางประเทศและครบวาระ
กลับมารับราชการในประเทศไทย มีความเห็นวาคูสมรสชองนักการทูตตางชาติมีศักยภาพ ความรู
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น หากคูสมรสประสงคจะประกอบอาชีพในระหวางการติดตามนักการทูต
ก็ควรไดรับโอกาสใหประกอบอาชีพได
โดยที่อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งมีพระราชบัญญัติวาดวย
ความสัมพันธทางทูต พ.ศ. 2527 เปนกฎหมายอนุวัติการ ไมไดหามคูสมรสประกอบอาชีพในรัฐผูรับ
ดังนั้นจึงเปนเรื่องนโยบายของประเทศไทยวาจะอนุญาตใหคูสมรสของนักการทูตตางชาติทํา งานได
หรือไม ซึ่ง หากมีนโยบายเห็นชอบก็สามารถทําไดโ ดยการทําความตกลงสองฝายระหวางไทยกับ
ประเทศที่มาทาบทามขอทําความตกลง ซึ่งปจจุบันมีหลายประเทศขอทาบทามทําความตกลงดังกลาว
กับประเทศไทย ตามที่กลาวมาแลวในบทที่ 1 ซึ่งปจจุบันมีมากมายหลายประเทศไดทําความตกลง
สองฝายระหวางกันเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตทํางานในประเทศของตน
ผูศึกษาเห็นวาการทําความตกลงอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติในประเทศไทยทํางาน
ไดจะมีประโยชนหลายประการ
3.1 ประโยชนของการทําความตกลงอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางาน
3.1.1 เปนการจัดระเบี ยบการทํ างานของคูส มรสนัก การทู ต เพื่อใหอยูในกรอบของ
กฎหมายไทย ซึ่งคูสมรสอาจทํางานอยูแลวโดยกระทรวงการตางประเทศ ไมมีขอมูล หากมีการทํา
ความตกลงดังกลาวก็จะสามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย เชน ใหมีการชําระภาษีรายได
หรือยื่นแบบแสดงภาษี ร ายได ทําประกันสัง คม และที่สําคัญ คือหากมีความตกลงระหวางกันจะ
สามารถกําหนดใหรัฐผูสงตองสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคูสมรสไว
โดยแจงชัด ซึ่งเทากับคุมครองนายจางไทยใหสามารถฟองรองดําเนินคดีตลอดจนไดรับคาชดเชยจาก
ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดการทํางานของคูสมรสดังกลาวไดรวดเร็วขึ้น
3.1.2 ไทยอาจได แ รงงานที่ มี คุ ณ ภาพ (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 ไทยจึงสามารถพิจารณาไดวาอาชีพดังกลาวเปนปฏิปก ษตอผลประโยชนของไทยหรือไม
ขัดตอความมั่นคง หรือกระทบความสัมพันธไทยหรือไม ในทํานองเดียวกัน เมื่อเปนความตกลงใน
ลักษณะตางตอบแทน ไทยก็สามารถพิจารณาไดวาอาชีพที่คูสมรสของนักการทูตไทยที่ประจําการอยู
ในตางประเทศ จะเปนงานที่เ หมาะสมสอดคลองกับ สภาพและฐานะของการเปนตัวแทนทางทูต
หรือไม เนื่องจากคูสมรสของไทยก็ตองขออนุญาตกระทรวงหรือมีหนังสือนําของสถานทูตไทยไปยัง
กระทรวงการตางประเทศ ของรัฐผูรับกอนเชนกัน ซึ่งลักษณะการขอ work authorization เชนนี้จะ
เปนกลไกที่ชวยควบคุมทั้งในฐานะรัฐผูรับและรัฐผูสง
3.1.3 หากเปดโอกาสใหคูสมรสทํางานได ยอมเปนมูลเหตุจูงใจประกอบการตัดสินใจให
คูสมรสติดตามไปอยูเปนครอบครัวกับนักการทูตสูงขึ้น เนื่องจากปจจุบันคูสมรสนักการทูตมีความ
หลากหลายดานการศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ มีทักษะและพรอมที่จะทํางานหากมีโอกาสเปดให ในทาง
กลับกัน หากติดตามไปอยูดวยกันเปนครอบครัวแลวไมสามารถทํางานได ยอมเกิดความลังเลไมอยากไป
จากการสอบถามนักการทูตที่มีคูสมรส มีหลายคนตอบวาคูสมรสของตนเองซึ่งเคยทํางาน ครั้นเมื่อมา
ประจําการไมส ามารถทํ างานได จะกอใหเ กิดผลกระทบดา นจิตใจ และสรางความตึง เครียดใน
ครอบครัวเปนอยางมาก และอาจใชเวลานานในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และสังคมใหม ๆ
บางรายหาทางออกดวยการยกเลิกการติดตาม เพื่อกลับไปทํางานเชนเดิม ซึ่งบางครัง้ อาจเปนสวนหนึง่ ของ
สาเหตุที่ครอบครัวจะมีโอกาสแตกแยกเพิ่มขึ้น ดังนั้น โอกาสในการทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
ยอมมีสวนเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว และสงผลใหนักการทูตสามารถปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อปราศจากขอหวงกังวล
3.1.4 ในมุม มองของคูส มรส หากคูส มรสสามารถทํางานได คูส มรสผูนั้นจะสามารถ
ปรับตัวเขาสูสังคมสิ่งแวดลอมใหม ๆ ไดเร็วขึ้น สามารถหารายไดชวยครอบครัว ทําใหรูสึกวาตนมี
คุณคามากขึ้น
3.1.5 ในการทําความตกลงเพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติสามารถประกอบอาชีพไดนนั้
รัฐคูภาคีฝายหนึ่งยอมกําหนดใหอีกรัฐหนึ่งสละเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูตทางแพงทางปกครอง
หรือทางอาญาตามที่ทั้งสองประเทศเห็นเหมาะสม การกําหนดโดยชัดแจงเชนนี้ ถือเปนการคุมครอง
ผลประโยชนของบุคคลทั่วไปที่อาจไดรับความเสียหายจากการทํางานของคูสมรสดังกลาว เรียกรอง
คาชดเชยความเสียหายผานการดําเนินคดีทางแพงทางปกครองหรือทางอาญาได แตหากไมมีความตกลง
ประเภทนี้ ทั้งที่โดยขอเท็จ จริงปรากฏวาคูสมรสก็ทํางานอยูแลวเปนการทั่วไป หากมีการเรียกรอง
คาเสียหาย การฟองรองพิจารณาคดี คูสมรสนักการทูตยอมอางเอกสิทธิ์ความคุมกันไดตามที่กําหนด
ไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต
3.1.6 ในภาพรวมของประเทศไทย การทําความตกลงเพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติ
สามารถประกอบอาชีพได ถือเปนการสงเสริม และกระชับความสัมพันธระหวางประเทศที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม สามารถนําไปใชไดทันที เนื่องจากความตกลงดังกลาวสามารถสนองตอบนโยบายของอีก
ประเทศหนึ่ง ที่ตองการอํานวยความสะดวก และเอื้ออํานวยใหกับ สภาพความเป นอยูที่ดีขึ้นของ
ครอบครัวนักการทูตชาติตน ความตกลงประเภทนี้จึงเปนสิ่งที่ตางประเทศสนใจทาบทามประเทศไทย
ใหพิจารณาจัดทํามาเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน (แตกตางจากความตกลงประเภทอื่น
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ที่ไดมีการลงนามทําความตกลงเชิงสัญลักษณของความสัมพันธระหวางประเทศ แตไมนํามาสานตอ
ในทางปฏิบัติ หรืออาจปฏิบัติตามความตกลงเพียงสองสามปตอครั้ง เชน การแลกเปลี่ยนการเยือน
ของหนวยงานระดับสูง เปนตน) นอกจากนี้ ไทยอาจใชกรณีนี้เปนประเด็นการขอเจรจาแลกเปลี่ยนใน
ดานอื่นที่ไทยเห็นวาเปนประโยชนกับฝายไทยได เชน การใหความอนุเ คราะหดานเอกสิทธิ์หรือการ
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ใหกับสถานทูตไทยในตางประเทศทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.1.7 โดยที่การทําความตกลงดังกลาวเปนไปในลักษณะตางตอบแทน ดังนั้น คูสมรสของ
นัก การทูตไทยที่ปฏิบัติห นาที่ในตางประเทศก็จ ะไดรับ การอนุญ าตใหมีโ อกาสประกอบอาชีพใน
ตางประเทศไดเชนกัน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากขอดีที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงเห็นวา การเจรจาจัดทําความตกลง
เพื่อใหคูสมรสนักการทูตตางชาติสามารถทํางานที่มีรายไดในประเทศไทยนั้น จึงเปนสิ่งที่มีประโยชน
อยางไรก็ดีควรกําหนดเงื่อนไขหรือจํากัดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานใน
ประเทศไทย รวมทั้ง ศึกษาวามีก ฎหมายหรือกฎระเบียบใดที่จําเปนตองแกไขเพิ่ม เติม เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะตอไป กอนที่จะจํากัดเงื่อนไขของกรณีการทํางานของคูส มรสดัง กลาว จึงจําเปนตอง
พิจารณาหนาที่ของนักการทูตตางชาติ ตลอดจนเอกสิทธิ์และความคุมกันของนักการทูตประกอบดวย
3.2 หนาที่ของนักการทูตตางชาติ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต ค.ศ. 1961 อนุวัติการโดย
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 ขอ 3 ใหคณะทูตมีหนาที่เปน
ผูแทนของรัฐ คุมครองผลประโยชนของรัฐที่ตนเปนผูแทนหรือที่เรียกกันทั่วไปวารัฐผูสง เปนผูเจรจา
ติดตอสัมพันธกับรัฐบาลไทย รวบรวมขอมูลดวยวิธีการที่ไมขัดตอกฎหมายเกี่ยวกับประเทศไทยและ
รายงานไปยังประเทศที่ตนเปนผูแทน สงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวางประเทศไทยซึ่งเปนรัฐผูรับ
กับประเทศที่ตนเปนผูแทน นักการทูตตางชาติในประเทศไทยยังสามารถปฏิบัติหนาที่ทางกงสุล เชน
การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทางใหแกคนชาติประเทศตน หรือตรวจลงตรา ใหกับ
ผูประสงคจะเดินทางไปยังประเทศตน รวมถึงการรับรองเอกสารเพื่อนํา ไปใชในประเทศตน รวมทั้ง
การทําหนาที่นายทะเบียน จดทะเบียนการเกิด การสมรส ฯลฯ ซึ่งการทําหนาที่เชนนี้ตองไมขัดกับ
กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศไทย นอกจากนี้อนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ขอ 41 ยังกําหนดให
นักการทูตตางชาติมีหนาที่เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศไทย และตองไมแทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศไทย
3.3 เอกสิทธิ์และความคุมกันของนักการทูตตางชาติ
การปฏิบัติหนาที่ของนักการทูตตางชาติในประเทศไทยเชนที่กลาวไวในขอ 3.2 จะเกิดขึ้น
ไมไดหากรัฐผูรับซึ่งในกรณีนี้ คือประเทศไทยไมอํานวยความสะดวกโดยการใหเอกสิทธิ์ความคุมกันแก
นักการทูตตางชาติ หรือตัวแทนทางทูตเหลานี้ตามที่ไดกําหนดไวพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และ
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ความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 มาตรา 37 กอปรกับอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ขอ 29 ถึงขอ 42 สรุปไดวา
นักการทูตตางชาติที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยจะไดรับเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษ ที่ประเทศไทย
ใหกับนักการทูตตางชาติเพื่อเปนการรับประกันใหกับนักการทูตตางชาติวาจะสามารถดํารงชีวิตและ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากขอกังวลจากอํานาจรัฐของประเทศไทยและยังไดรบั
ความคุมกันทางทูตซึ่งหมายความวา นักการทูตตางชาตินั้น จะไดรับการยกเวนจากอํานาจศาลไทย
และกระบวนการทางปกครองของไทย
3.3.1 เอกสิทธิ์ของนักการทูตตางชาติ8 ไดแก
1) การยกเวนอากรและการนําเขาของใชสวนตัว เครื่องใชในบาน รถยนตสวนตัว
คนละ 1 คัน (โดยมีระยะเวลาปลอดภาษี 5 ป กลาวคือภายใน 5 ป หากจะโอนกรรมสิทธิ์ใหกับบุคคล
ทั่วไปซึ่งไมมีเอกสิทธิ์ ผูรับโอนจะตองชําระอากรศุลกากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในสวนที่ไดรับ
ยกเว น มาก อ น โดยคิ ด ราคาขณะโอนหลั ง หั ก ค า เสื่ อ มราคา) รถจั ก รยานยนต 1 คั น โดย
รถจักรยานยนตไมไดกําหนดระยะปลอดภาษีการนําเขา ดังนั้นหากโอนใหบุคคลทั่วไป ผูซื้อตองชําระ
อากรศุลกากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ของราคารถจักรยานยนตขณะโอนนั้น9
2) การยกเวนอากรนําเขาและการขอนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ ซึ่งมี
โควตาตามที่กระทรวงการตางประเทศของไทยกําหนด
3) การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มของเครื่องใช อุปกรณ และวัสดุตาง ๆ เฉพาะที่เปน
ของสํานักงาน
4) การยกเวนภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
5) การยกเว นภาษีเ งิ นได บุคคลธรรมดาและการเขา ระบบประกัน สัง คมของ
ประเทศไทย
3.3.2 ความคุมกันทางทูตของนักการทูตตางชาติ ไดแก
1) นักการทูตตางชาติในประเทศไทยจะถูกละเมิดมิได นักการทูตตางชาติจะไมถูก
จับกุม หรือไมถูกกักขังในรูปแบบใด ประเทศไทยตองปฏิบัติตอนักการทูตตางชาติดวยความเคารพ
ตามสมควร และดําเนินการตามที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะปองกันการประทุษรายใด ๆ ตอตัวบุคคล
เสรีภาพ หรือเกียรติของนักการทูตตางชาติ10
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มาตรา 3 ใหรัฐผูสงคณะผูแทน คณะผูแทน หัวหนาคณะผูแทน บุคคลในคณะผูแทน บุคคลในคณะเจาหนาที่ของ
คณะผูแทน บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายทูต ตัวแทนทางทูต บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายธุรการและฝายวิชาการ
บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายบริการ สมาชิกในครอบครัวของบุคคลในคณะผูแทน และคนรับใชสวนตัว รวมตลอดถึง
สถานที่ ทรัพยสิน และบรรณสารของคณะผูแทนของบุคคลในคณะผูแทน หรือของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใน
คณะผูแทน ตามที่ระบุไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ซึ่งทําเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2504 ทายพระราชบัญญัตินี้ ไดรับเอกสิทธิและความคุมกันทางทูตตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาดังกลาว
8
กรมพิธีการทูต, คูมือเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต/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) นัก การทูตตางชาติจ ะไดรับ ความคุ ม กันจาก (1) เขตอํานาจทางอาญาของ
ประเทศไทย โดยไมมีขอยกเวน นอกจากนี้นักการทูตตางชาติ ยังไดรับความคุมกันจาก (2) เขตอํานาจ
ทางแพงและ (3) ทางปกครองของประเทศไทยดวย ซึ่งความคุมกันกรณีเขตอํานาจทางแพงและทาง
ปกครองนั้นมีขอยกเวนตามอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ขอ 31 ดังนี้
(ก) หากเปนการดําเนินคดีกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย
สวนตัว เชน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง บาน หรือที่ดิน ในประเทศไทย เวนแตกรณีครอบครองในนามของ
ประเทศที่ตนเปนตัวแทน เพื่อความมุงประสงคของคณะผูแทน
(ข) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางทูตในฐานะ
ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผูจัดการมรดกโดยศาลตั้ง ทายาทหรือผูรับมรดกในฐานะเอกชน ไมใช
ในนามของประเทศตนเปนตัวแทน
(ค) การดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชยซึ่งนักการทูต
ตางชาติไดกระทําในประเทศไทย นอกเหนือจากหนาที่การงานของตน ซึ่ง โดยปกติแลวนักการทูต
ตางชาติจะตองไมปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชยเพื่อประโยชนสวนตนในประเทศไทย11
3) นักการทูตตางชาติไมตองใหการในฐานะเปนพยาน
4) นักการทูตตางชาติไดรับความคุมกันจากเขตอํานาจทางบริหารของประเทศไทย
เกี่ยวกับมาตรการบังคับคดี เวนแตกรณีที่เปนไปตาม (ก) (ข) และ (ค) อยางไรก็ตามหากประเทศไทย
จะใชมาตรการในการบังคับคดีเชนนี้ ก็จะตองไมขัดกับหลักความละเมิดมิได ในตัวบุคคลของนักการทูต
ตางชาติ หรือที่อยูอาศัยของนักการทูตตางชาติ ตามที่กําหนดในขอ 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ
หมายความวานักการทูตตางชาตินั้น จะไมถูกจับกุม ไมถูกกักขัง ตามที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน
5) แมนั ก การทูต ตางชาติไ ดรั บ ความคุม กัน จากอํา นาจศาลของประเทศไทย
แตนักการทูตตางชาตินั้น ไมไดรับความคุมกันจากอํานาจศาลของประเทศตนเอง ซึ่งหลักการในเรื่องนี้
เปนหลักการที่สมเหตุสมผลอยางยิ่ง เนื่องจากเมื่อนักการทูตตางชาติกลับไปประเทศตนเอง ยอมพนสภาพ
การเปนนักการทูต และมีฐานะเปนเพียงพลเมืองของรัฐตนหรือจึงยอมไมอาจอยูเหนือกฎหมายได
เมื่อพิจารณาจากการใหความเอกสิทธิ์และคุมกันทางทูตแกนักการทูตตางชาติตามที่กําหนด
ไวในขอ 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ซึ่งไดกลาวถึงขางตน จะเห็นไดวากฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยการดําเนินความสัมพันธทางทูตไดนําหลักการของ functional necessity theory มาใชกับ
การใหเอกสิท ธิ์และความคุ ม กันกับตัวแทนทางทูตเทาที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติห นาที่ตัวแทนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานเทานั้น หากเปนกรณีเพื่อกิจการสวนตน หรือเพื่อประโยชนสวนตนของ
นักการทูตตางชาติแลว ยอมไมไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกัน
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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
อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาฯ ข อ 37 12 กํ า หนดว า คนในครอบครั ว ของตั ว แทนทางทู ต
ซึ่งประกอบเปนสวนของครัวเรือนถาไมใชคนชาติของรัฐผูรับ จะไดอุ ปโภคเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ตามขอ 29 ถึงขอ 36 ดังนั้นคูสมรสซึ่ง รัฐผูสงใหการรับรองวาเปน คูสมรสของนักการทูตตางชาติ
จึงยอมไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนนักการทูต
3.5 การทํางานของคูสมรสนักการทูตตางชาติ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งมีพระราชบัญญัติวาดวย
ความสัมพันธทางทูต พ.ศ. 2527 เปนกฎหมายอนุวัติการ ไมมีขอกําหนดใดหามคูสมรสนักการทูต
ประกอบอาชีพในรัฐผูรับ ดังนั้นจึงเปนเรื่องนโยบายของประเทศไทยวาจะอนุญาตใหคูส มรสของ
นักการทูตตางชาติทํางานไดหรือไม ซึ่งหากมีนโยบายเห็นชอบก็สามารถทําไดโดยการทําความตกลง
สองฝายระหวางไทยกับประเทศใดประเทศหนึง่ ที่มาทาบทามขอทําความตกลงดังกลาว ซึ่งผูศึกษาเห็นวา
ประเทศไทยจะไดประโยชนมากกวาหากอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานที่มีรายไดระหวาง
ที่นักการทูตตางชาติปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย และจากการศึกษาพบวาในทางปฏิบัติมีประเทศตาง ๆ
จํานวนมากไดจัดทําความตกลงในลัก ษณะตางตอบแทนเพื่อใหคูสมรสนัก การทูตตางชาติของอีก
ประเทศหนึ่งสามารถทํางานในอีกประเทศหนึ่งได ซึ่งพอสรุปขั้นตอนและเงื่อนไขของการอนุญาตให
คูสมรสนักการทูตทํางานไดดังนี้
3.5.1 กรณีประเทศแคนาดา 13กับประเทศอื่น
1) แคนาดาจัดทําความตกลงสองฝายอนุญ าตใหคูส มรสนัก การทูตตางชาติ ที่
ติดตามมาระหวางการปฏิบัติหนาที่ของนักการทูตทํางานได ตามหลักตางตอบแทน โดยใหคูสมรส
นักการทูตมีโ อกาสเขาถึง ตลาดแรงงานเหมือนอยางคนชาติ โดยไมมีขอจํากัด ยกเวนบางวิชาชีพที่
ตองการคุณสมบัติพิเศษ หรือเกี่ยวกับเหตุผลดานความมั่นคง
2) ไมตองขอใบอนุญาตทํางาน (work permit) จากหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการจางงาน (เชนกรณีของไทยคือกระทรวงแรงงาน) แตกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
แคนาดาจะออกหนังสือที่เรียกวา “work authorization” ให โดยหนังสือเชนนี้จะไมมีกําหนดอายุ
อยางไรก็ดี ไมเกินกวาวาระประจําการของนักการทูต ซึ่งเปนตัวการ ทั้งนี้ตองแจงขอรับใบทํางานผาน
สถานทูตของตนพรอมหลักฐานที่กําหนดไว
3) คูสมรสตองเสียภาษีเงินไดและจายคาประกันสังคมสืบเนื่องจากรายไดหรือ
คาตอบแทนที่ไดจ ากการจางงานและไมไดรับ เอกสิท ธิ์ความคุม กันทางแพง 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/policiespolitiques/employment-emploi.aspx?lang=eng.
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4) คูสมรสตองสมัครเขาระบบประกันสังคม และขอเลขประจําตัวผูเอาประกันกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
5) การทํางานอาสาสมัครไมตองขออนุญาตหากไมมีคาตอบแทน เชน การทํางาน
อาสาสมัครใหองคกรการกุศล หรือมูลนิธิ อยางไรก็ดีการไมไดรับคาตอบแทนเพียงประการเดียวไมใช
ขอพิจารณาวาคูสมรสจะทํางานอาสาสมัครดังกลาวไดหรือไม นอกจากนี้จะตองไมทํางานอาสาสมัคร
ใหกับพรรคการเมืองหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ เนื่องจากการกระทําดังกลาวถือเปนการ
แทรกแซงกิจการภายใน
แคนาดาไดทําความตกลงสองฝายกับประเทศตาง ๆ เพื่อใหครอบครัวนักการทูต
ตางชาติสามารถทํางานได โดยความตกลงที่แคนาดาทํากับแตละประเทศ ตางทําขึ้นบนหลักถอยที
ถอยประติบัติ หากแคนาดาไดรับการประติบัติเชนใด ก็จะใหคูสมรสนักการทูตตางชาติของอีกประเทศหนึ่ง
เชนเดียวกัน โดยที่ความตกลงประเภทนี้เปนความตกลงสองฝาย ขอกําหนดหรือเงื่อนไขขอจํากัดของ
คูสมรสนักการทูตแตละประเทศจึงมีความแตกตางกันไป และไมถือวาเปนการเลือกประติบัติ14 ที่ผาน
มาแคนาดาไดทําความตกลงเรื่องการทํางานของครอบครัวนักการทูตตางชาติกับ ประเทศตาง ๆ
จํานวนมากกวา 80 ประเทศ เชนประเทศยุโ รป กลุม เครือจัก รภพ และกลุม ลาตินอเมริก า เชน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอรแลนด สเปน เนเธอรแลนด ออสเตรีย อินเดีย ปากีสถาน
บังคลาเทศ ศรีลังกา ฟลิปปนส บรูไน ฯลฯ นอกจากนี้แคนาดาพยายามทาบทามขอทําความตกลง
ดังกลาวกับประเทศไทยหลายครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบันประเทศไทยยังไมมีความตกลง
วาดวยการทํางานของคูสมรสนักการทูตกับประเทศใด
3.5.2 กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น15
1) สหรัฐอเมริกาทําความตกลงสองฝายหรือ Bilateral Working Agreement
(BWA) ซึ่งเปนความตกลงแบบเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะเปนทางการโดยสามารถทําในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหวางกัน (exchange of Diplomatic Notes) เพื่อให
สมาชิกในครอบครัว หรือเฉพาะคูสมรสนักการทูตสามารถทํางานที่มีรายไดในอีกประเทศหนึ่ง 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 ทําไดแมสหรัฐกับอีกประเทศหนึ่งจะไมไดทําความตกลงในรูป แบบของ 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
ตั้งอยูในสหรัฐอเมริกาจะมีหนังสือขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการขอใบอนุญาตทํางานจาก
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งพร อ มกั บ แนบหนั ง สื อ เสนอให คู ส มรสทํ า งานจากเอกชน (job offer)
ประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตทํางาน อยางไรก็ดีโดยที่การดําเนินความสัมพันธทางการทูตตาม
กฎหมายระหวางประเทศตั้งอยูบนพื้นฐานของการตางตอบแทน หรือ reciprocity ดังนั้น เนื้อความ
ของหนังสือที่สหรัฐขอรับใบอนุญาตทํางานใหกับคูสมรส จึงมักมีขอความปรากฏวา เมือ่ ใดก็ตามทีฝ่ า ยไทย
หรือรัฐผูรับรองขอใบอนุญาตทํางานใหกับคูสมรสนักการทูตของตนซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเวลาใดก็ตาม เมื่อนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะพิจารณาใหใบอนุญาตทํางานแกคูสมรสของ
นักการทูตประเทศนั้น เชนเดียวกัน
ขอแตกตางระหวางความตกลงแบบ Bilateral Working Agreement หรือ
BWA กับ De Facto Arrangement มีความแตกตางเพียงประการเดียวกลาวคือหากมี Bilateral
Working Agreement ระหวางกัน สถานทูต หรือกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถ
ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน หรือ work permit ใหกับคูสมรสนักการทูตที่ไปประจําการไดกอนที่จะไดรับ
job offer ในขณะที่การจัดทํา De Facto Arrangement คูสมรสนั้นจะตองไดรับ job offer เสียกอน
แลวจึงจะมาขอรับใบอนุญาตทํางานได
3) ทั้งนี้คูสมรสที่ทํางานประกอบอาชีพที่มีรายไดจากทั้งสองกรณีขางตนยอมเขา
ระบบการประกันสังคมหรือระบบแรงงานเกี่ยวกับการจางงาน การจายประกันสังคม การเสียภาษีเงินได
จากการประกอบอาชีพ และไมไดรับเอกสิทธิ์ความคุมกันทางแพงทางปกครองที่เกิดขึ้นจากการจางงาน
โดยยังคงความคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญา
สหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงทั้งสองลักษณะกับประเทศตาง ๆ เปนจํานวน
มากกวา 80 ประเทศทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน
เชน ฟลิปปนส มาเลเชีย สิงคโปร เวียดนาม เปนตน
3.5.3 กรณีสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย
ประเทศไทยยังไมมีความตกลงวาดวยการประกอบอาชีพ ที่มีรายไดของคูส มรส
นักการทูตตางชาติกับประเทศใดแตสหรัฐอเมริกาเคยทาบทามขอทําความตกลงกับประเทศไทยมา
อยางตอเนื่อง ระหวางที่ยังไมมีความตกลง คูสมรสนักการทูตสหรัฐที่ติดตามมาอยูในประเทศไทย
หากประสงคจะทํางาน ในทางปฏิบัติคูสมรสจะตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยดวยหนังสือ
เดินทางทูตและกลับเขามาดวยหนังสือเดินทางธรรมดาพรอมประเภทการตรวจลงตราสําหรับการ
ทํางานของคนตางชาติ ซึ่ง ไดแกป ระเภทคนอยูชั่วคราว หรือ non immigrant visa เพื่อขอรับ
ใบอนุญ าตสํา หรั บ การทํา งานกั บ กระทรวงแรงงานต อไป ซึ่ง สถานทูต สหรัฐ เห็ นว า กรณีเ ชน นี้
กอใหเกิดความไมสะดวกและซับซอนอยางมาก (complicated and unfortunate)
ลาสุดเมื่อสองสามปที่ ผานมา มีคูส มรสนัก การทูต ไทยในสหรัฐ ซึ่ง เปน นัก วิจั ย
วิท ยาศาสตรผูมีความรูความสามารถของกระทรวงวิ ท ยาศาสตรไดล าติด ตามนัก การทูตซึ่ง เป น
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และตอมาตัวคูสมรสไดรับเชิญใหไปเปน visiting scientist ที่
สถาบันวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก เพื่อทํางานวิจัยสัปดาหละ 3 – 5 วัน โดยการทํางานวิจัยดังกลาว
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงวิทยาศาสตรตนสังกัดในประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตรเห็นวา
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เปนประโยชนทั้งตอวงการวิทยาศาสตรโลกและตอวิทยาศาสตรการแพทยของประเทศไทย ตอมา
สถาบันวิทยาศาสตรสหรัฐอเมริกาประสงคจะบรรจุคูสมรส ในตําแหนง adjunct faculty position
ที่มีอํานาจหนาที่ม ากกวาการเปน visiting scientist แตก ลับ ไมสามารถจะบรรจุคูสมรสนั้นได
เนื่องจากไมสามารถขอใบอนุญาตทํางานใหกับนักวิทยาศาสตรซึ่งเปนคูสมรสของนักการทูตไทยได
ทั้งนี้ กรณีนี้จึงถือเปนการเสียประโยชนทุกฝาย เนื่องจากการทํางานในตําแหนง adjunct faculty นี้
จะทําใหคูส มรสดัง กลาวสามารถสอนหนัง สือ เปนอาจารยที่ป รึกษาใหกับ นักศึก ษา หรือเขารวม
โครงการวิจัยกับภาคเอกชนที่ใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมสามารถทําได
ทั้งสิ้น เนื่องจาก คูสมรสนั้น ไมไดรับ employment authorization อยางไรก็ดี คูสมรสนักการทูต
ยังยินดีที่จะปฏิบัติงานแมจะไมไดรับคาตอบแทน ในตําแหนง visiting scientist ตอไป ทั้งยังตอง
รับภาระคาใชจายเพื่อการเดินทางไปทํางานดังกลาวเดือนละ 400 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากเห็นวา
ผลงานวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยในอนาคต กรณีนี้จึง
เปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง
จะเห็นไดวา แมบ างสวนจะมีขอคิดเห็นแย งวาประเทศไทยจะไดประโยชนจ าก
ความตกลงวาดวยการประกอบอาชีพของคูสมรสนักการทูตนอยกวาประเทศคูภาคี เนื่องจากคูสมรส
นักการทูตไทยในแงของจํานวนคนที่จะมีคุณภาพ ศักยภาพ หรือมีเวลาไปประกอบอาชีพที่มีรายได มี
จํา นวนนอ ย แตถึ ง จะมีน อ ยในเชิ ง ปริ ม าณแต ห ากสามารถอนุ ญ าตให ทํา งานได ก็ เ ปน งานที่ มี
คุณภาพสูงมีประโยชนในภาพรวม ซึ่งปจจุบันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศไทยได การทําความตกลงสองฝายในลักษณะตางตอบแทนหรือถอยทีถอยประติบัติ จึงเปน
เรื่องที่มีประโยชน และควรทําเปนอยางยิ่งในทัศนะของผูศึกษา
3.5.4 เงื่อนไขที่ควรกําหนดไวในรางความตกลงสองฝายหากจะใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติในประเทศไทยสามารถประกอบอาชีพที่มีรายได
1) การอนุญ าตใหป ระกอบอาชีพจะใหเ ฉพาะคูส มรสนักการทูตเทานั้นมีสิท ธิ
โดยไมรวมถึงสมาชิกในครอบครัวอื่น เชนบุตรของนักการทูต เนือ่ งจากบางประเทศมีการทําความตกลง
อนุญาตใหบุตรซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว (members of a family) ทํางานได ซึ่งในกรณีของ
ประเทศไทยควรใหเฉพาะคูสมรสนักการทูตตางชาติเทานั้น ทังนี้หากในอนาคตประเทศไทยรับรอง
สถานะของคูส มรสเพศเดียวกันของนักการทูตตางชาติ ก็ใหคูสมรสเพศเดียวกันซึ่งไดรับการรับรองถึง
สถานะความสมบูรณของการสมรสจากรัฐผูสงนั้น มีสิทธิในการประกอบอาชีพเชนกัน ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้จะไมครอบคลุมถึงเรื่องคูสมรสเพศเดียวกันแตประการใด
2) ใชหลักถอยทีถอยประติบัติห รือหลักประติบัติตางตอบแทนในการพิจ ารณา
อนุญาตใหประกอบอาชีพของคูสมรสหรือหลัก reciprocity ดังนั้น หากประเทศไทยใหคูสมรสนักการทูต
ตางชาติสถานทูตใดทํางานในประเทศไทยได ในทํานองเดียวกันประเทศนั้นก็จะอนุญาตให คูสมรส
นักการทูตไทยซึ่งไปประจําการยังประเทศนั้น ทํางานไดเชนกัน
3) การติดตอในเรื่องการทํางานของคูสมรสใหทําผานกรมพิธีการทูต กระทรวง
การตางประเทศ พรอมหนังสือรับรองสถานะของคูสมรสจากสถานทูตซึ่งถือเปนขอเท็จจริงตามที่รัฐผูสง
จะสงมาใหไทยพิจารณาประกอบคําขออนุญาตทํางาน รวมทั้งตองแจงลักษณะงานที่จะทําหรือไดรับ
การเสนอว า จ าง ซึ่ง หากเป นไปตามเงื่อ นไขความตกลงที่ ทํา ไว กรมพิ ธี ก ารทู ต กระทรวงการ
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ตางประเทศจะแจงสถานทูตทราบตอไปวาคูสมรสนั้นไดรับอนุญาตใหทํางาน ทั้งนี้ผูวาจาง และผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
4) ใหการประกอบอาชีพของคูสมรสเปนไปตามกฎหมายวาดวยการทํางานของ
คนตางดาวและกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทย ตลอดจนมีหนาที่ตองเสียภาษีเ งินไดใหแก
ประเทศไทยตามกฎหมายรัษฎากร
5) รัฐผูสง ตองสละความคุมกันทางแพง และทางปกครองของคูส มรส รวมทั้ง
ความคุมกันจากการบังคับคดีของคูสมรสนักการทูตตางชาติในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่มี
รายไดของคูสมรสนั้น ซึ่งนอกจากจะกําหนดไวในความตกลงแลว ในหนังสือขออนุญาตทํางานซึ่ง
สถานทูตสงมายังกระทรวงการตางประเทศ จะตองแจงการสละความคุมกันเชนนั้นโดยชัดแจง ทั้งนี้
เปนไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ขอ 3216 เนื่องจากการสละ
เอกสิทธิ์ความคุมกันจะตองกระทําโดยรัฐผูสงเทานั้น ตัวบุคคลที่เปนตัวแทนทางทูตไมสามารถสละเองได
ซึ่งเมื่อไมมีความคุมทางแพงทางปกครองแลว คูสมรสยอมตองจายคาเยียวยา คาชดเชยทางแพงหากมี
การดําเนินคดีเกี่ยวเนื่องจากการจางงาน
6) รัฐผูสงตองสละความคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญาของคูสมรสหากเกีย่ วเนือ่ ง
กับสภาพการจางงานโดยตรงของคูสมรสทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองรักษาผลประโยชนของนายจางหรือ
ผูประกอบการคนไทยซึ่งมีคูสัญญาจางแรงงานหรือจางทําของเปนคูสมรสของนักการทูตตางชาติ โดย
การสละความคุมกันนั้นตองเปนไปอยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษรในลักษณะเดียวกันกับการสละ
ความคุมกันทางแพง ทางปกครองที่ไดกลาวมาขางตน
ผูศึกษาขอยกตัวอยางของบางประเทศที่สละความคุมกันจากเขตอํานาจทางอาญา
กรณี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การทํ า งาน เว น แต ว า การยกเว น ความคุ ม กั น ทางอาญาเช น นั้ น จะขั ด กั บ
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 เมื่อรัฐผูรับรองขอและรัฐผูสงเห็นวาการสละความคุมกันนั้น 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 รัฐผูรับจะใหรัฐผูสงเรียกบุคคลนั้นออกจากประเทศผูรับ ดังนี้ “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 กรณีของคูสมรสนักการทูตไทยหากไปประกอบอาชีพที่มีรายไดในระหวา งที่
ติดตามนักการทูตไปประจําการในตางประเทศ
กรณีเชนนี้ควรพิจารณาเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่ม สําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน
ตางประเทศ (พ.ข.ต) รอยละ 30 ของจํานวนเงินเพิ่ม พ.ข.ต. ที่นักการทูตไดรับ ดังนี้
1) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ คือคาตอบแทนที่กําหนด
ขึ้นสําหรับขาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยูในตางประเทศ เปนเงินที่จายเพิ่มเติมจาก
เงินเดือนเพื่อใหขาราชการมีคาตอบแทนที่เหมาะสมในการครองชีพ เพียงพอแกการดํารงชีพอยางสม
ฐานะการเปนผูแทนของประเทศ นอกจากขาราชการจะไดรับ พ.ข.ต. สําหรับตนเองแลว อาจจะไดรับ
พ.ข.ต. สําหรับคูสมรสในอัตรารอยละ 30 ของอัตรา พ.ข.ต. ที่จายใหขาราชการผูนั้นดวย17
2) ขอพิจารณาเชิงนโยบายคือ หากใหคูสมรสนักการทูตทํางาน
(1) ควรงดจายเงิน พ.ข.ต. รอยละ 30 ทั้งหมด หรือ
(2) ไมควรตัดเลย โดยพิจารณาบนพื้นฐานความคิดที่วา ขาราชการซึ่งเปน
นักการทูตเอง เมื่อไปดํารงตําแหนง ในตางประเทศยัง มีสิทธิไดรับทั้งเงินเดือนราชการและเงินเพิ่ม
คาครองชีพ พ.ข.ต. เหตุใดคูสมรสซึ่งทํางานเอกชนที่อาจจําเปนตองลาออกจากงานของตนเองและ
ขาดรายไดของตนเองไป กลับไมไดรับเงินทั้งสองประเภท (คือเงินเพิ่ม พ.ข.ต. บวกกับกับเงินที่ไดจาก
การประกอบอาชีพในตางประเทศ) อยางไรก็ดี สําหรับคูสมรสที่เปนขาราชการหากลาติดตามจะไดรับ
เฉพาะเงินเพิ่ม พ.ข.ต. แตไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนราชการในระหวางลา18 ทั้งนี้ อาจตองคํานึงถึงความ
17

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, เงินเพิ่ม [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www2.ocsc.go.th/compensation/เงินเพิ่ม.
18
พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา
34 ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรสไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา

17
แตกตางของการทํางานราชการแมจะไมไดรับเงินเดือนระหวางลา แตสามารถกลับเขามารับราชการ
ตอได ในขณะที่ คูสมรสที่ทํางานเอกชน จะตองกลับมาเริ่มตนหาสถานที่ทํางานใหม
(3) จายเงิ น พ.ข.ต. บางสว นโดยมีเ งื่อ นไข หากการทํา งานของคูส มรส
กอใหเกิดรายไดไมถึงจํานวน รอยละ 30 ที่ไดรับเพิ่ม ก็ใหจายชดเชยสวนที่ขาดจนครบรอยละ 30
กรณีนี้อาจเกิดขึ้นไดหากคูสมรสทํางานบางเวลา หรือ part time ทําใหมีรายไดไมถึงรอยละ 30 ของ
เงิน พ.ข.ต. เนื่องจากคูสมรสคิดวา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการเวลา ทั้งการทํางานของตนเอง
และการชวยงานสําคัญของสถานทูต งานวันชาติ งานสําคัญ ในวันหยุดศาสนา ซึ่งมัก จะไมตรงกับ
วันหยุดทองถิ่น คูสมรสจึงประสงคทํางาน part time เพื่อใหมีเวลาพอสําหรับการชวยงานสถานทูต
เชนนี้ อาจจะมีการพิจารณาที่จะจายเงินเพิ่ม พ.ข.ต. บางสวนใหกับคูสมรส แตเมื่อรวมกับรายไดแลว
ไมเกินรอยละ 30 แตกรณีเชนนี้จะเปนการเพิ่มภาระ หรือความซับซอนใหกับสถานทูตหรือเจาหนาที่
ในการจายเงินเพิ่ม พ.ข.ต ที่จะตองหมั่นตรวจสอบรายไดของคูสมรสดังกลาว
หากมีนโยบายตามขอ (1) คืองดจายเงิน พ.ข.ต. รอยละ 30 ใหแกการที่ มี
คูสมรสประกอบอาชีพมีรายไดแลวเชนนี้ อาจมีผลกระทบตอการชวยงานของคูสมรส เชน ในการจัดงาน
สําคัญ ของสถานทูต งานวัน ชาติ คูส มรสอาจมีความเห็ นวา ไม จําเปนต องมาชว ยงานสถานทู ต
เนื่องจากไมไดรับเงินชวยเหลือจากราชการในการอยูตางประเทศ หรือเงินเพิ่ม พ.ข.ต.

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 ซึ่งประเทศไทย
ไดออกพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 อนุวัติการเพื่อใหอนุสัญญา
ดัง กลาวมีผลใชบัง คับในประเทศไทยนั้น พบวาไมมีขอกําหนดใดหามคูส มรสนัก การทูตตางชาติ
ประกอบอาชีพที่มีรายไดในรัฐผูรับ ประกอบการศึกษาทางปฏิบัติของนานาประเทศพบวา มีรัฐตางชาติ
จํานวนมากไดทําความตกลงสองฝายเพื่อใหคูสมรสนักการทูตชาติตนสามารถประกอบอาชีพทีม่ รี ายได
ในอีกประเทศหนึ่งได โดยมีหลักการสําคัญที่ทุกประเทศยึดถือเปนแนวปฏิบัติ คือการทําความตกลงใน
ลักษณะสองฝายบนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยประติบัติ หรือ reciprocity กลาวคือ เมื่อประเทศหนึ่ง
อนุญ าตใหคูส มรสนัก การทูตตางชาติ ซึ่ง ประจําอยูในประเทศของตน สามารถประกอบอาชีพที่มี
รายได ในอีกประเทศหนึ่ง ประเทศนั้นก็จะอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติของอีกฝายทํางานใน
ประเทศตนไดเชนกัน
โดยในสวนของประเทศไทยใหกรมพิธีการทูต ซึ่ ง เปนชองทางการติดตอทางการทูตของ
กระทรวงการตางประเทศ เปนผูประสานติดตอกับกระทรวงแรงงานเพื่อขอออกใบอนุญาตการทํางาน
ใหกับคูสมรสนักการทูตตางชาติ ทั้ง นี้ สถานทูตจะตองมีหนัง สือแจงลักษณะงานเพื่อประกอบการ
พิจ ารณาของกรม กองที่เ กี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานภายนอก เช น
กระทรวงแรงงาน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ และจะตองเปนงานที่ไมเปนภัยตอความมั่นคงของ
ประเทศหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนการแทรกแซงกิจ การภายใน นอกจากนี้
คูสมรสจะตองเขาสูระบบประกันสังคม และไมไดรับ เอกสิท ธิ์ในเรื่องภาษีอากร จึงตองเสียภาษีที่
เกิดขึ้นจากเงินได และคูสมรสจะไมไดรับความคุมกันทางแพง หรือทางปกครอง ตลอดจนการบังคับ
คดีแพง คดีปกครองหรือความคุมกันทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับ การทํางาน การประกอบอาชีพที่มี
รายได
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับประเทศไทยหากมีนโยบายที่จะทําความตกลงกับประเทศใดเพื่อใหคูสมรส
นักการทูตตางชาติประเทศนั้น สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยไดก็จะเปนจุดเริ่มตนของการ
ประเมินผลดี ผลเสียหรือปญหาของการอนุญาตใหคูสมรสนักการทูตตางชาติทํางานได เพื่อนํามา
ศึก ษาปรับปรุง แกไขกฎระเบียบใหมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น กอปรกับความตกลงดัง กลาวทําให
คูสมรสนักการทูตไมมีเอกสิทธิ์ความคุมกันทางแพง การดําเนินคดีทางปกครอง หรือความคุมกันทาง
อาญา จึงเปนประโยชนกับผูเสียหายที่จะสามารถเรียกรองคาชดเชยจากการทํางานนั้นได โดยผูศึกษา
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เห็นวาหากคูสมรสนักการทูตไทยติดตามไปพํานักอาศัยในตางประเทศและเลือกที่จะประกอบอาชีพที่
มีรายไดในประเทศนั้น กรณีเชนนี้คูสมรสดังกลาวยอมไมควรไดรับเงินเพิ่ม พ.ข.ต. รอยละ 30 บน
พื้นฐานที่วา เมื่อใดก็ตามที่คูสมรสดังกลาวมีรายไดจากการประกอบอาชีพของตนเองแลว จึงไมควร
มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม พ.ข.ต. รอยละ 30 ซึ่งเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพเบื้องตนที่รัฐบาลใหแกนกั การทูต
ซึ่งมีคูสมรสติดตามไปอยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) อนุญ าตใหคูสมรสนัก การทูตตางชาติทํางานในประเทศไทย โดยถือหนังสือ
เดินทางทูต เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขา ออกประเทศไทยและการพํานักใน
ราชอาณาจักรเชนเดียวกับคูสมรสนักการทูตที่ไมไดประกอบอาชีพที่มีรายได
2) หากจะอนุญาตใหทํางานได คูสมรสตองไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู
ชั่วคราว non immigrant ในหนังสือเดินทางทูตได กอนที่จะขอรับใบอนุญาตทํางานได ตามความใน
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติวาดวยการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 255119
3) สําหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว non immigrant ในหนังสือ
เดินทางทูตของคูสมรสนั้น ผูศึกษามีความเห็นวาสามารถประทับตราคนอยูชั่วคราวในหนังสือเดินทางทูต
ของคูสมรสที่ประสงคจะทํางานได เนื่องจากกฎกระทรวงมหาดไทยกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการตรวจยกเวนและการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ไมไดจํากัดหามไว
ในเรื่องเกี่ยวกับประเภทของหนังสือเดินทางที่จะสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช วั่ คราว
หรือ non immigrant visa เพียงแตประเทศไทยยังไมเคยมีแนวปฏิบัติดั งกลาว นอกจากนี้ในทาง
ปฏิบัติของประเทศอื่น ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ก็อนุญาตใหตรวจลงตราประเภทอื่นใน
หนังสือเดินทางทูตได
4) การเปลี่ยนประเภทการตรวจตราใหแกคูส มรส เนื่องจากการเดินทางเขา
ประเทศไทยครั้งแรกนั้น อาจไมมีการตรวจลงตราในการเดินทางเขาประเทศไทย (หากมีความตกลง
ยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ) เวนแตจะไดรับการตรวจลงตราประเภททูต
ขณะเดินทางเขา ดังนั้น เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงการตางประเทศใหทํางานได คูสมรสตองขอ
เปลี่ยนการตรวจลงตราจากทูตเปนคนอยูชั่วคราว ซึ่งทําไดโดยมีหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศ
ถึงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปลี่ยนการตรวจลงตราสําหรับทูต หรือ diplomatic visa เปนการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู ชั่ ว คราว ตามอายุ ข องสั ญ ญาจ า งงาน โดยอาจต อ งแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขในการตรวจ ยกเวนและการเปลี่ ยนแปลง
ประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 เพื่อใหอํานาจสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการ
เปลี่ยนประเภทวีซา ซึ่งการแกไขกฎกระทรวงนี้ สามารถทําไดโดยใชเวลาไมนาน ผิดกับการแกไข
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
5) ใหคูสมรสซึ่งทํางานมีรายได เสียภาษีเงินได โดยนายจางจะหักภาษี ณ ที่จาย
หรือหากประกอบอาชีพอิสระ ตองยื่นขอเลขหมายประจําตัวผูเสียภาษี และยื่นแบบรายการแสดงการ
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มาตรา 10 คนตางดาวที่จะขอใบอนุญาตตามมาตรา 9 ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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เสียภาษีเ งินไดเชนคนไทย ซึ่ง ปจ จุบันการยื่นแบบดัง กลาวไดรับความสะดวกมากหากผานระบบ
อินเตอรเ น็ต และใหคูส มรสนั้นทําประกันสัง คม โดยใหนายจางขึ้นทะเบี ยนลูกจางและนําสงเงิน
ประกันสังคมแกรัฐ แตการประกอบอาชีพอิสระ ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองประกันตน
6) ใหรัฐผูสงสละความคุมกันทางแพงทางปกครองและการบังคับคดีของคูส มรสใน
สวนที่เ กี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพ รวมตลอดถึง ความคุม กันทางอาญากรณีที่เกี่ยวเนื่องกับ การ
ประกอบวิชาชีพ
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