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ค าน า 

 องค์ความรู้ การศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลแรงงานเพื่อนบ้านในจังหวัด
เชียงราย (The Study of guideline for supervising neighboring labor in Chiang 
Rai Province.) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และความต้องการของแรงงาน
เพื่อนบ้านที่ท างานในสถานประกอบการ เพื่อศึกษาบทบาทการก ากับดูแลของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และเพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลแรงงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ี จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการที่
ใช้แรงงานและผู้ใช้แรงงาน ได้ข้อมูลมาสรุปและน าเสนอแนวทางในการก ากับดูแลแรงงาน
เพื่อนบ้านในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล การจ้างงาน และความเกี่ยวข้องกับแรงงานเพื่อนบ้าน ได้รับ
ทราบข้อมูล ข้อจ ากัด ข้อเสนอของทุกฝ่าย และน าข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ก ากับดูแลแรงงานให้เป็นระบบ เกิดผลดีในการท างาน สร้างวัฒนธรรมในการท างาน
ร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างานจนถึงระดับชาติ
และระหว่างประเทศ ทีมวิจัยขอขอบคุณสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สภา
หอการค้าจังหวัดเชียงรายและผู้ประกอบการ ท้ัง อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สาย อ.เชียงแสน
และ อ.เชียงของ ท่ีเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ปรับข้อมูลและเสนอแนวคิด ประสานงานการ
เก็บข้อมูล ขอบคุณล่ามแปลเอกสาร ขอบคุณแรงงานจากทุกพ้ืนท่ีที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ หวัง
อย่างยิ่งว่างานช้ินนี้จะเป็นประโยชน์ในการก ากับดูแลแรงงานเพื่อนบ้าน ให้ถูกต้องตาม
กฏหมาย การขจัดปัญหาและข้อบกพร่อง เพื่อน ามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศไทยในอนาคต หากงานช้ินนี้มีความผิดพลาด ผลกระทบหรือบกพร่อง
ประการใด ขอน้อมรับและขอความกรุณาแจ้งให้ทราบเพื่อการปรับปรุงงานในคราวต่อไป  
 

ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง 
รองศาสตราจารย์.ดร.จิรภา ศักดิ์กติติมาลัย   
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1 ศกึษาแนวทางในการก ากับดูแลแรงงานเพื่อนบ้านในจังหวัดเชียงราย  
The Study of guideline for supervising neighboring labor in Chiang Rai rovince.  

 
ความน า...บริบทแรงงานจังหวัดเชียงราย 
 ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่คาดการณ์ได้ยาก  
การพัฒนาประเทศที่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง เสริมรากฐานของประเทศด้าน
ต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง เกิดการหลั่งไหลของประชากรโลก จากการเคลื่อนไหวของการค้าการลงทุน 
รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการจ้างแรงงานเพื่อน
บ้านในประเทศไทย  
 จากข้อมูลส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ.2559 จังหวัดเชียงรายมี
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั้งหมดใน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 
จ านวน 25,563 คน เป็นแรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย 6,328 คน แรงงานต่างด้าวที่ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 7,625 คน OSS (One Stop Service) 9,967 คน 
แรงงานต่ างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย  (MOU กรณีพิ เศษ  ตามมติ  ครม .วันที่  15 
ม.ค.2556) 1,199 คน แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (MOU ตามมติ ครม.วันที่ 6 
ส.ค.2556) 417 คน (ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย.2559) 
 ดังน้ันหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในส่วนภาครัฐ ในฐานะผู้ก ากับดูแล ควบคุม
การจ้างงานและดูแลสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงเป็นหน่วยงานบริการ
ข้อมูล ประสานงาน อ านวยความสะดวกด้านแรงงานให้สถานประกอบการ  ให้ผู้ใช้
แรงงาน ให้ประชาชน ที่มาติดต่อหรือรับบริการเก่ียวกับแรงงาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควร
ให้ความส าคัญด้านการก ากับดูแลแรงงาน เพื่อสร้างการอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่าง
ของกลุ่มคนได้อย่างเป็นสุข 
 จากการท าวิจัยกระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย     
(จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย และ จงกลพรรณ ศรีค า. 2558) โดยใช้เครื่องมือวัดระดับความสุข 
Happinometer พบว่าระดับความสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมี
ระดับคะแนนความสุข  50.5 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มี
ความสุข” จากการสัมภาษณ์การสร้างความสุขใน 3 ด้านได้แก่ การสร้างความสุขให้เกิด
ขึ้นกับตนเอง การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนกับครอบครัว และการสร้างความสุขให้เกิด
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงานชาวพม่า พบว่า 1)ด้านการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดจาก
ตัวตนของแรงงานพม่า ที่เข้ามาท างานโดยมีเป้าหมายและแรงจูงใจในเรื่องค่าตอบแทน มี
การน าหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ อดทน อดออมไม่สุรุ่ยสุร่าย แสดงความรัก ความ
รับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันช่วงวันหยุด เคารพและการ
แสดงความกตัญญูต่อบุพการี แรงงานพม่าจะใช้หลักศีล 5 และการครองเรือนที่ดี 
โดยเฉพาะในเรื่องชู้สาวและการพนัน จะไม่เกิดขึ้นกับแรงงานพม่า 2)การสร้างความสุขให้
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เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานชาวพม่าด้วยกัน ส่วนใหญ่ใช้หลักการปรับทุกข์ผูกมิตร การ
ช่วยเหลือเม่ือยามเจ็บป่วยและทุกเม่ือที่ทราบข่าวคราว 3)วิธีการสร้างความสุขของสถาน
ประกอบการที่แรงงานพม่าต้องการ เช่น จัดสวัสดิการ เพิ่มค่าจ้างค่าตอบแทนประจ าปี 
จัดเลี้ยงปีใหม่และให้ของขวัญ รับฟังปัญหาและข้อสงสัย  ไม่จุกจิกแต่ให้อิสระในการ
ท างาน เข้าช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหา ซ่ึงท าให้แรงงานพม่าบางส่วนที่ย้ายไปท างานที่ อ่ืนได้
กลับเข้ามาท างานยังสถานที่เดิม อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวน้ี ยังไม่ได้กล่าวถึง ความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านแรงงาน สถานประกอบการ รวมถึงสิ่งที่แรงงาน
ต้องการว่าเป็นอย่างไร จะมีการบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานที่ เช่ือม
ประสานกันอย่างไร เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน 
 ดังน้ันหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับแรงงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องมี
บทบาทและกระบวนการในการสร้างความร่วมมือและหนุนเสริมงานด้านแรงงาน เพื่อ
น าไปสู่การบริการจัดการแรงงานให้มีศักยภาพ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อันจะน าไปสู่ความผาสุกของการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเป็นที่มาของการท า
วิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลแรงงานเพื่อนบ้านในจังหวัดเชียงราย  
 
สภาพภูมิศาสตร์ 
    1.1 ที่ตั้ง 
          จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ งที่ 19 องศา
เหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 45 ลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพ 859 กิโลเมตร 
    1.2 อาณาเขต 
        ทิศเหนือ       ติดต่อกับ     ประเทศสหภาพพม่า 
    และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
         ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
         ทิศใต้             ติดต่อกับ      จังหวัดพะเยาและจังหวัดล าปาง 
         ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่ 
         แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง 
และเชียงแสน รวม 130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ าสาย 10 
กิโลเมตร และแนวแม่ น้ ารวก 20 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดย เป็นแนวแม่น้ าโขง 90 
กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร 
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น าไปสู่การบริการจัดการแรงงานให้มีศักยภาพ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อันจะน าไปสู่ความผาสุกของการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเป็นที่มาของการท า
วิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลแรงงานเพื่อนบ้านในจังหวัดเชียงราย  
 
สภาพภูมิศาสตร์ 
    1.1 ที่ตั้ง 
          จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ งที่ 19 องศา
เหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 45 ลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพ 859 กิโลเมตร 
    1.2 อาณาเขต 
        ทิศเหนือ       ติดต่อกับ     ประเทศสหภาพพม่า 
    และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
         ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
         ทิศใต้             ติดต่อกับ      จังหวัดพะเยาและจังหวัดล าปาง 
         ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่ 
         แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง 
และเชียงแสน รวม 130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ าสาย 10 
กิโลเมตร และแนวแม่ น้ ารวก 20 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดย เป็นแนวแม่น้ าโขง 90 
กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร 
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     1.3 สภาพภูมิประเทศ 
           จังหวัดเชียงรายมีภู มิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North 
Continental Highland) มีพื้นที่ราบสูงเป็นหย่อยๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า 
และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มน้ าส าคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อ าเภอพาน 
เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410 - 580 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล มีพื้นที่ จังห วัดเชียงรายทั้ งสิ้น  11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 
7,298,981 ไร่ ประกอบด้วย 18 อ าเภอ ดังภาพ 
 

 
 
   
 จากข้อมูลส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ.2559 จังหวัดเชียงรายมี
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งหมดใน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 
จานวน 25,563 คน เป็นแรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย 6,328 คน แรงงานต่างด้าวที่ผ่าน
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การพิสูจน์สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 7,625 คน OSS (One Stop Service) 9,967 คน 
แรงงานต่ างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย  (MOU กรณี พิเศษ  ตามมติ  ครม .วันที่  15 
ม.ค.2556) 1,199 คน แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (MOU ตามมติ ครม.วันที่ 6 
ส.ค.2556) 417 คน (ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย.2559) 
 แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จะพบว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภท
ไร้ทักษะฝีมือ โดยอพยพเข้ามาท างานจากประเทศเพื่อนบ้านซ่ึงได้แก่ แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ปี 2558 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ท างานจานวน 1,445,575 คน เม่ือเปรียบเทียบรายพื้นที่แล้ว พบว่าเขตปริมณฑลเป็น
พื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานสูงสุด ถึง 31.66 % รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ 
และภาคกลาง 20.87 % และ 19.29 % ตามล าดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
แรงงานต่างด้าวต่ าสุด 1.84 % ทั้งน้ีภาคเหนือจะมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายประเภท
ชนกลุ่มน้อยมากที่สุด  (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน.กระทรวง
แรงงาน.2558 ) 
 
ความหมายของแรงงานต่างด้าว 

1. ความหมายของแรงงานต่างด้าว 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2551 : 25) ได้ให้ความหมาย “คนต่างด่าว” 

ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ . 2551 มาตรา 5 ไว้ว่า หมายถึง 
บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย “ท างาน” หมายถึง การท างานโดยใช้ก าลังกายหรือ
ความรู้ ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม 

ชัยวัธน์ เกิดผล (2544 : 1) ได้กล่าวถึงแรงงานท่ีมาจากประเทศอ่ืนหรือไม่มี
สัญชาติไทย ถือเป็นแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวทั้งหมด ตามกฎหมายของประเทศไทย
ทั้งที่เป็นกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้ายการท างานของคนต่างด้าวและ
กฎหมายอ่ืนๆ ก็ใช้เรียกคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่าคนต่างด้าวทั้งสิ้น 

2. ประเภทของแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน (2544 : 59) ตามการจัดระบบของแรงงานต่างด้าวของกอง

แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดลักษณะแรงงานต่างด้าว
ที่ท างานอยู่ในประเทศไทย แบ่งประเภทออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปน้ี 

2.1 แรงงานต่างด้าวที่มาท างานภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 

2.2 แรงงานต่างด้าวที่ท างานโดยผิดกฎหมายไทย โดยจ าแนกรายละเอียดดังน้ี 
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ชนกลุ่มน้อยมากที่สุด  (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน.กระทรวง
แรงงาน.2558 ) 
 
ความหมายของแรงงานต่างด้าว 

1. ความหมายของแรงงานต่างด้าว 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2551 : 25) ได้ให้ความหมาย “คนต่างด่าว” 

ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ . 2551 มาตรา 5 ไว้ว่า หมายถึง 
บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย “ท างาน” หมายถึง การท างานโดยใช้ก าลังกายหรือ
ความรู้ ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม 

ชัยวัธน์ เกิดผล (2544 : 1) ได้กล่าวถึงแรงงานที่มาจากประเทศอ่ืนหรือไม่มี
สัญชาติไทย ถือเป็นแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวทั้งหมด ตามกฎหมายของประเทศไทย
ทั้งที่เป็นกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้ายการท างานของคนต่างด้าวและ
กฎหมายอ่ืนๆ ก็ใช้เรียกคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่าคนต่างด้าวทั้งสิ้น 

2. ประเภทของแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน (2544 : 59) ตามการจัดระบบของแรงงานต่างด้าวของกอง

แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดลักษณะแรงงานต่างด้าว
ที่ท างานอยู่ในประเทศไทย แบ่งประเภทออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปน้ี 

2.1 แรงงานต่างด้าวที่มาท างานภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 

2.2 แรงงานต่างด้าวที่ท างานโดยผิดกฎหมายไทย โดยจ าแนกรายละเอียดดังน้ี 
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2.2.1 แรงงานต่างด้าวที่มาท างานภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2527 แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1) ประเภทชั่วคราว  
2) ประเภทตลอดชีวิต  
3) ประเภทที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
4) ประเภทที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการ

ท างานของคนต่าง ด้าว พ.ศ. 2521 
2.2.2 แรงงานต่างด้าวที่ท างานโดยผิดกฎหมายไทย คือ กลุ่มแรงงานที่เข้า

มาเพื่อประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเข้ าเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ซ่ึงจ าแนกได้ดังน้ี 

1) แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เป็นแรงงานฝีมือหรือก่ึงฝีมือ  ส่วน
ใหญ่จะแฝงเข้ามาอยู่ในรูปแบบนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผ่านหรือเข้าเมือง
ระยะสั้น แล้วกลุ่มคนเหล่าน้ีท างานโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากระทรวงแรงงานหรือแรงงาน
จังหวัด  

     2) แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซ่ึงเข้ามาตาม
แนวชายแดนไทย   โดยรูปแบบวิธีลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงได้รวมถึงผู้อพยพลี้
ภัยแล้วเข้ามาท างานหรือประกอบอาชีพ  
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การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ได้ระบุไว้ว่า คนต่าง

ด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วประสงค์จะท างาน ต้องปฏิบัติดังน้ี (วีระกุล อรัณยะนาค. 
2555 : 87-88) 

1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตท างานตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือตามกฎหมายอ่ืนต้องยื่นขอรับใบอนุญาตท างานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือ 30 วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายน้ันๆ 
ซ่ึงผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท) 

2. คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  หรือคนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะท างานได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตแล้วเท่าน้ัน โดย
ยื่นขอรับใบอนุญาตท างานตามแบบที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. คนต่างด้าวฝ่าฝืนการท างาน ซ่ึงห้ามโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานใน
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว พ.ศ. 2522 มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
ความร่วมมือของระบบราชการ (หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ) ในการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว 

ภารกิจหลักของระบบราชการ คือ การเป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์การที่ส าคัญที่สุด เพราะระบบราชการเป็นผู้เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ และป้อนข้อมูลให้กับฝ่ายการเมือง ประเด็นที่เป็นปัญหาในการจัดระรบแรงงาน
ต่างด้าวเกิดจากการปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการหลายฝ่าย ซ่ึงมีทั้งกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากจะเป็นระบบราชการที่ มีขนาดใหญ่  ซ่ึงสามารถครอบง าฝ่ายการเมือง 
ขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็ไม่สามารถควบคุมระบบราชการได้อย่างเด็ดขา ดังจะเห็นได้
จากการน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติของกระทรวงต่างๆ ดังน้ี (เจษฎา มีบุญลือ. 
2551 : 4-5) 

1. กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ระหว่างรอการส่งกลับต่อไป
อีก 1 ปี 
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1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตท างานตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือตามกฎหมายอ่ืนต้องยื่นขอรับใบอนุญาตท างานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือ 30 วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายน้ันๆ 
ซ่ึงผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท) 

2. คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  หรือคนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะท างานได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตแล้วเท่าน้ัน โดย
ยื่นขอรับใบอนุญาตท างานตามแบบที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. คนต่างด้าวฝ่าฝืนการท างาน ซ่ึงห้ามโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานใน
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว พ.ศ. 2522 มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
ความร่วมมือของระบบราชการ (หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ) ในการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว 

ภารกิจหลักของระบบราชการ คือ การเป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์การที่ส าคัญที่สุด เพราะระบบราชการเป็นผู้เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ และป้อนข้อมูลให้กับฝ่ายการเมือง ประเด็นที่เป็นปัญหาในการจัดระรบแรงงาน
ต่างด้าวเกิดจากการปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการหลายฝ่าย ซ่ึงมีทั้งกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากจะเป็นระบบราชการที่ มีขนาดใหญ่  ซ่ึงสามารถครอบง าฝ่ายการเมือง 
ขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็ไม่สามารถควบคุมระบบราชการได้อย่างเด็ดขา ดังจะเห็นได้
จากการน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติของกระทรวงต่างๆ ดังน้ี (เจษฎา มีบุญลือ. 
2551 : 4-5) 

1. กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ระหว่างรอการส่งกลับต่อไป
อีก 1 ปี 
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2. กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการก าหนดอัตราค่าตรวจสุขภาพและประกัน

สุขภาพโรคที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท างาน และสถานพยาบาลที่จะตรวจสุขภาพ 
3. กระทรวงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานการเจรจากับฝ่ายพม่าเพื่อเร่งรัดการ

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าในไทย และก าหนดแนวทางการน าแรงงานพม่าเข้ามาท างาน
โดยถูกกฎหมายควบคู่กันไป 

5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานปราบปราม จับกุม สกัดดั้นแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ 

4. กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
โดยกระทรวงแรงงานมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงานซ่ึงเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้การด าเนินงานของกระทรวง
แรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

- เร่งรัดการด าเนินการเรื่องการขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 
2556 จ านวน 93,866 คนซ่ึงใบอนุญาตท างานจะหมดอายุในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ให้
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้อีก 1 ปี 

- ให้จัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติตามแนวชายแดน อาทิ จังหวัดหนองคาย สระแก้ว 
เชียงราย ระนอง โดยให้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และก าหนดเวลา
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี  

- สกัดก้ันมิให้แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายเข้ามาท างานชั้นใน   
- ด าเนินการเพื่อให้มีการรับรองเอกสารแสดงตนของแรงงานต่างด้าวตาม  ที่

ทางการของประเทศต้นทางออกให้  
- เร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้มีระเบียบรองรับ  การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว

สามารถท างานในงานบางประเภทได้ในบริเวณแนวตะเข็บชายแดน ตาม ม. 14 แห่ง
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยให้ครอบคลุมแรงงานทั้ง 3 
ส่วน คือ 1) แรงงานที่เข้ามาท างานแบบเช้ามา – เย็นกลับ 2) แรงงานตามฤดูกาล และ 3) 
แรงงานประจ ารายปี  

- ตรวจและคุ้มครองให้มีการใช้แรงงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการกล่าวหาการใช้แรงงานที่อาจน าไปสู่ประเด็นการ ค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน 
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- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่
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ข้อมูลจากผู้ใช้แรงงาน 

แรงงานเพื่อนบ้านในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ 
-เป็นเพศหญิง     -มีอายุ 21 – 30 ปี  
-นับถือศาสนาพุทธ   -ไม่มีบุตร  
-สถานภาพสมรส   -ไม่มีการน าครอบครัวมาอยู่ด้วย  
-มีระยะเวลาท างานในประเทศไทย 3–5 ปี  
-ระยะเวลาที่ท างานกับนายจ้างที่นานที่สุดคือ 3–5 ปี  
 เหตุผล เจ้านายใจดี สถานที่ ท างานสะดวก มีรายได้เพียงพอ มีสวัสดิการที่ดี  
-ระยะเวลาที่ท างานกับนายจ้างที่น้อยที่สุดคือ น้อยกว่า1ปี  
 เหตุผล งานไม่ดี รายได้น้อย ท างานมากโดยไม่มีวันหยุด  
-มีปัจจัยหลักในการเลือกท างาน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ค่าจ้าง/เงินเดือน ความ

 สะดวกในการเดินทาง อ่ืนๆ เช่น ความรักต่อนายจ้างและสวัสดิการ  
-มีลักษณะการมาท างานแบบรับจ้างรายวัน  
-ใช้เอกสารการท างานคือพาสปอร์ต  
-เอกสารที่ดีที่สุดในการท างานคือพาสปอร์ต   
-รับค่าจ้างแบบรายวัน   
-นายจ้างจ่ายค่าที่พักให้ฟรี  
-ท างานก่อสร้าง  
-รายได้ต่อเดือน 5,001- 8,000 บาท  
-ไม่ได้แรงงานขั้นต่ า 300 บาท  
-มีวิธีการส่งเงินกลับบ้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  โอนเงินผ่านธนาคาร 

 น าติดตัวไปเม่ือกลับไปเยี่ยมบ้าน และ ฝากญาติพี่น้องหรือเพื่อน  
-ไม่พบปัญหาในการส่งเงินกลับบ้าน    
-สวัสดิการที่ได้รับ คือ ค่ารักษาพยาบาล และมีวันหยุด  
-สวัสดิการที่แรงงานต้องการ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีวันหยุด มีค่า

รักษาพยาบาล มีการประกันชีวิต/อุบัติเหตุ และแรงงานส่วนใหญ่จ่ายเงินค่าบริการของรัฐ 
เป็นค่ารักษาพยาบาล  

-มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 101 – 200 บาท  
-ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น  
-ไม่ทราบความรู้ กฎ และระเบียบเก่ียวกับการท างาน  
-ไม่เคยได้รับการอบรม  
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-มีการตรวจสุขภาพก่อนมาท างานในประเทศไทย  
-ที่ท างานตรวจสุขภาพปีละครั้ง  
-ที่ท างานไม่มีการจัดกิจกรรมช่วยให้สุขภาพดี และให้ความรู้ในการป้องกันโรค  
-ที่ท างานไม่มีการให้เขียนประวัติสุขภาพ  
-ไม่มีการท าประกันสุขภาพ  
-นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้  
-เม่ือพักงานแต่จะถูกหักค่าจ้าง  
-ทะเบียนแรงงาน นายจ้างเป็นผู้ขึ้นทะเบียน  
-มีคนแนะน าสมัครงาน  
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องค์ความรู้แนวทางในการก ากับดแูลแรงงานเพื่อนบ้านในจังหวดัเชียงราย 
 การศึกษาระบบกลไกในการควบคุมดูแลแรงงานเพื่อนบ้าน จังหวัดเชียงราย 
จากการเก็บข้อมูลที่ได้จากไตรภาคี 3 ชุดข้อมูล คือ 1)ชุดข้อมูลที่ได้จากแรงงานเพื่อนบ้าน
โดยการเก็บแบบสอบถาม 2) ชุดข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อการ
บริหารจัดการแรงงานเพื่อนบ้านโดยการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น(Focus group) และ 3)
ชุดข้อมูลที่ได้จากนายจ้างหรือผู้ประกอบการโดยการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น(Focus 
group) 
 ในการสรุปเน้ือหาที่ได้จากการศึกษาทีมวิจัยใช้หลักการ Proactive learning 
คือการมองภาพความร่วมมือแบบ 3 ฝ่ายหรือไตรภาคีเป็นหลัก ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังน้ันผลการศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นการสร้างจุดเน้นร่วมกัน ปราศจากการต าหนิใน
เชิงลบเพื่อสร้างความร่วมมือแบบไตรภาคีในอนาคต โดยมีผลการศึกษา สรุปดังน้ี 
 ปัญหาที่พบของหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ 

1. มีแรงงานจ านวนมากที่มาอยู่ในพื้นที่ และมีหลายประเภท ทั้งจดทะเบียน
ถูกต้อง ไม่จดทะเบียน ไปกลับ ฯลฯ แต่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล
แรงงานแบบเบ็ดเสร็จ แม้แต่ จ านวนแรงงานทั้งหมดในพื้นที่   ท าให้เกิดปัญหากา
ควบคุมดูแล การศึกษา สาธารณสุขฯลฯ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับแรงงาน  กระทรวงแรงงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูล แต่ไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปให้หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ 

3. ฐานข้อมูลแรงงานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานรัฐ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องแต่
ละหน่วยงานไม่ตรงกับข้อมูลของแรงงานจังหวัด 

4. มีแรงงานแอบแฝงที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่จ านวนมาก น าครอบครัวบุตรหลาน
มาอาศัยรักษาพยาบาลและเรียนในพื้นที่ 

5. ผู้ต้องการแรงงาน กับผู้ใช้แรงงานไม่เหมาะสมกันทั้งจ านวนและทักษะ   
6. กฎหมายแรงงานว่าด้วยค่าจ้าง ไม่เอ้ือต่อผู้ต้องการแรงงานและผู้ใช้

แรงงาน 
7. กฎระเบียบของการข้ึนทะเบียนแรงงานในแต่ละช่วง มีกฎระเบียบไม่

เหมือนกัน และไม่สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานได้ตลอดเม่ือขาดแรงงาน ท าให้ต้องใช้
แรงงานที่ไม่จดทะเบียน เพื่อให้กิจการด าเนินงานได้ 

8. แรงงาน ไม่ท างานกับสถานประกอบการในระยะเวลายาวๆ เม่ือสถาน
ประกอบการด าเนินการขึ้นทะเบียนให้แรงงานเรียบร้อยแล้ว แรงงานจะย้ายหรือออกไป
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ท างานกับสถานประกอบการอ่ืน ซ่ึงท าให้สถานประกอบการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของ
การขึ้นทะเบียนแรงงาน  

9. ความยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนการน าเข้า/การใช้แรงงาน และการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน ไม่มีด าเนินการจุดเบ็ดเสร็จ และไม่มีผู้ตอบปัญหาให้แรงงานและสถาน
ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

10. สถานที่ ในการขึ้นทะเบียนแรงงานไม่มีความสะดวก ไม่เอ้ือต่อการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน  

11. พาสปอร์ตใบอนุญาตท างาน เม่ือแรงงานไปขึ้นทะเบียนแรงงานที่จัดหา
งานไม่สามารถใช้ขึ้นทะเบียนได้ และทางจัดหางานจะไม่จ่ายเงินค่าใบอนุญาตการท างาน
ให้ 

12. เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีความรู้ที่ เพียงพอเก่ียวกับแรงงาน/การขึ้นทะเบียน
แรงงาน 

13. ไม่เห็นด้วยกับการให้แรงงานใช้สิทธิประกันสังคม เน่ืองจากแรงงานจะไม่
ท างานอยู่กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ จนครบอายุ 55 ปี ท าให้นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

14. ไม่มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐ ท้องถิ่น ชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการ 

15. นโยบายเก่ียวกับแรงงานไม่เอ้ือต่อการจัดการแรงงานในพื้นที่ 
16. แรงงานหนีไปประเทศที่สาม 
17. การจัดการระบบแรงงานไปกลับที่ 
18. มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
19. มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก กระจัด

กระจายตามพื้นที่ต่างๆ โดยไม่ทราบจ านวนและแหล่งที่พักอาศัย 
20. ปัญหาการตั้งครรภ์ของแรงงานมีจ านวนมาก 
21. ปัญหาการสวมสิทธ์ิของแรงงาน ทั้งในส่วนของการเข้ามาท างานหรือการ

เข้ารับการรักษา 
22. แรงงานที่จดทะเบียนแล้วหนีหรือลาออกไปท างานที่สถานประกอบการอ่ืน 
23. การร้องเรียนของแรงงานเพื่อการเปลี่ยนที่ท างาน โดยข้ออ้างต่างๆเช่น 

ค่าจ้างไม่เป็นธรรมฯลฯ และหน่วยงานก ากับดูแลมักเข้าข้างแรงงาน 
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24. ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้   
25. ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ ของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาต  
26. กฎหมายเก่ียวกับการคลอดบุตรของแรงงานข้ามชาติ  
27. ปัญหาการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
28. ขั้นตอนการจดทะเบียนยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก 
 

 
 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีวิพากย์และน าเสนอโมเดลการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติ  

1. ปัญหาการขาดความรู้ ในกฎหมาย การจ้างงาน  ของแรงงาน ของ
ผู้ประกอบการ 

2. ควรออกระเบียบการรับแรงงานท างาน ต้องให้ผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานกระทรวงแรงงานก่อน ถึงจะขึ้นทะเบียนแรงงานได้  

3. การไปท างานต่างประเทศของคนไทยจากเดิม ต้องให้การอบรมก่อนทุก
ครั้งในเรื่องกฎหมายและการใช้ชีวิตในต่างแดน  แต่ในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ประเทศ
ต้นทางต้องมีการอบรมด้วย ใน พระราชบญัญัติแรงงานข้ามชาติมีการก าหนดการน าคน
ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ปี 2559  เม่ือเดินทางเข้ามาแล้วต้องเข้ารับการอบรม เช่น 
แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว (นายจ้างที่จะน าคนต่างด้าวเข้ามาต้องผ่านการอบรมทาง
กฎหมายเบื้องต้นก่อน) 

4. ควรจัดประชุม อบรมกฏระเบียบให้สถานประกอบการเป็นระยะ และให้
ด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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25. ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ ของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาต  
26. กฎหมายเก่ียวกับการคลอดบุตรของแรงงานข้ามชาติ  
27. ปัญหาการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
28. ขั้นตอนการจดทะเบียนยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก 
 

 
 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีวิพากย์และน าเสนอโมเดลการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติ  

1. ปัญหาการขาดความรู้ ในกฎหมาย การจ้างงาน  ของแรงงาน ของ
ผู้ประกอบการ 

2. ควรออกระเบียบการรับแรงงานท างาน ต้องให้ผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานกระทรวงแรงงานก่อน ถึงจะขึ้นทะเบียนแรงงานได้  

3. การไปท างานต่างประเทศของคนไทยจากเดิม ต้องให้การอบรมก่อนทุก
ครั้งในเรื่องกฎหมายและการใช้ชีวิตในต่างแดน  แต่ในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ประเทศ
ต้นทางต้องมีการอบรมด้วย ใน พระราชบญัญัติแรงงานข้ามชาติมีการก าหนดการน าคน
ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ปี 2559  เม่ือเดินทางเข้ามาแล้วต้องเข้ารับการอบรม เช่น 
แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว (นายจ้างที่จะน าคนต่างด้าวเข้ามาต้องผ่านการอบรมทาง
กฎหมายเบื้องต้นก่อน) 

4. ควรจัดประชุม อบรมกฏระเบียบให้สถานประกอบการเป็นระยะ และให้
ด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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5. ปัญหาภาษาในการส่ือสาร ท าให้ขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้ ง
กฎหมาย การเข้าถึงสิทธิทางประกันสังคม สิทธิอ่ืน ๆ  

6. หามาตรการแก้ปัญหาในการสื่อสาร เช่น จัดหาล่ามในจุดติดต่อท่ีส าคัญ 
จัดท าเอกสารสอนภาษาไทยแบบง่าย ฯลฯ 

7. ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงาน  ผู้ประกอบการมีความต้องการจ้าง
แรงงานให้ถูกต้องตามระบบ เพราะขาดแรงงานไม่ได้ กิจการต้องหยุด แต่ติดขัด
กระบวนการและขั้นตอนจดทะเบียนที่มีความซับซ้อนและรอเวลา เช่น การขึ้นทะเบียน
แรงงานข้ามชาติต้องรอมติคณะรัฐมนตรี การรอการอนุมัติจาก ครม.  ขั้นตอนในการท า
บัตรยุ่งยาก เอกสารค่อนข้างมาก บางครั้งการไปติดต่อไม่ใช่ครั้งเดียว แต่ไปหลายครั้ ง 
และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานแพง  

8. ปัญหาขาดความต่อเน่ืองในการขึ้นทะเบียนแรงงาน 
9. ให้ลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติ รายเดือน ทุก ๆ 3 เดือน  6 เดือน   
10. ปรับขั้นตอนกระบวนการในการท าบัตร ขจัดความยุ่งยาก ลดเอกสาร 

ความสะดวก ค่าธรรมเนียม การเสียเวลา ฯลฯ 
11. แรงงานไปเช้า-เย็นกลับ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้  แรงงาน

พม่าต้องขึ้นทะเบียนที่ท่าขี้เหล็กก่อน ในอนาคตแรงงานพม่าอาจขาดแคลน เน่ืองจากมี
การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศพม่า 

12. การจัดการปัญหา ขาดแรงงานจดทะเบียน  ผู้ประกอบการจะไปหา
แรงงานที่ส านักงานจัดหางานจะได้หรือไม่ 

13. แต่เดิม แรงงานท่ีขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องอยู่กับนายจ้าง 1 ปี แต่ปัจจุบัน
เม่ือจดทะเบียนแล้วแรงงานมักอ้างกับหน่วยงานของรัฐเรื่องความไม่เป็นธรรม เพื่อย้าย
งานให ม่ โดยหน่วยงานของรัฐ มักเชื่อถือข้อมูลของแรงงานมากกว่าข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ 

14. ปัญหาค่าจ้างแรงงาน คุณภาพแรงงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ต้องมาเริ่ม
ฝึกหัดกันใหม่  เป็นภาระงานของผู้ประกอบการที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน 
และต้องจ่ายค่าแรงเท่าแรงงานมีฝีมือ 

15. หน่วยงานรัฐควรก าหนดค่าแรงหลายระดับตามคุณภาพแรงงาน ไร้ฝีมือ 
ก่ึงฝีมือ มีฝีมือด้านต่างๆ ในหลายอัตรา  

16. ควรก าหนดอัตรา ค่าจ้างแรงงานไทย ค่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ให้แตกต่าง 
ไม่อยากให้ค่าแรงเท่ากับคนไทยเพื่อจูงใจและรักษาสิทธ์ิให้คนไทยมีงานท าในประเทศ
ตนเองมากขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
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5. ปัญหาภาษาในการสื่อสาร ท าให้ขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้ ง
กฎหมาย การเข้าถึงสิทธิทางประกันสังคม สิทธิอ่ืน ๆ  

6. หามาตรการแก้ปัญหาในการสื่อสาร เช่น จัดหาล่ามในจุดติดต่อท่ีส าคัญ 
จัดท าเอกสารสอนภาษาไทยแบบง่าย ฯลฯ 

7. ปัญหาการข้ึนทะเบียนแรงงาน  ผู้ประกอบการมีความต้องการจ้าง
แรงงานให้ถูกต้องตามระบบ เพราะขาดแรงงานไม่ได้ กิจการต้องหยุด แต่ติดขัด
กระบวนการและข้ันตอนจดทะเบียนที่มีความซับซ้อนและรอเวลา เช่น การข้ึนทะเบียน
แรงงานข้ามชาติต้องรอมติคณะรัฐมนตรี การรอการอนุมัติจาก ครม.  ขั้นตอนในการท า
บัตรยุ่งยาก เอกสารค่อนข้างมาก บางครั้งการไปติดต่อไม่ใช่ครั้งเดียว แต่ไปหลายครั้ ง 
และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานแพง  

8. ปัญหาขาดความต่อเน่ืองในการขึ้นทะเบียนแรงงาน 
9. ให้ลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติ รายเดือน ทุก ๆ 3 เดือน  6 เดือน   
10. ปรับข้ันตอนกระบวนการในการท าบัตร ขจัดความยุ่งยาก ลดเอกสาร 

ความสะดวก ค่าธรรมเนียม การเสียเวลา ฯลฯ 
11. แรงงานไปเช้า-เย็นกลับ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้  แรงงาน

พม่าต้องขึ้นทะเบียนที่ท่าขี้เหล็กก่อน ในอนาคตแรงงานพม่าอาจขาดแคลน เน่ืองจากมี
การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศพม่า 

12. การจัดการปัญหา ขาดแรงงานจดทะเบียน  ผู้ประกอบการจะไปหา
แรงงานที่ส านักงานจัดหางานจะได้หรือไม่ 

13. แต่เดิม แรงงานท่ีขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องอยู่กับนายจ้าง 1 ปี แต่ปัจจุบัน
เม่ือจดทะเบียนแล้วแรงงานมักอ้างกับหน่วยงานของรัฐเรื่องความไม่เป็นธรรม เพื่อย้าย
งานให ม่ โดยหน่วยงานของรัฐ มักเชื่อถือข้อมูลของแรงงานมากกว่าข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ 

14. ปัญหาค่าจ้างแรงงาน คุณภาพแรงงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ต้องมาเริ่ม
ฝึกหัดกันใหม่  เป็นภาระงานของผู้ประกอบการที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน 
และต้องจ่ายค่าแรงเท่าแรงงานมีฝีมือ 

15. หน่วยงานรัฐควรก าหนดค่าแรงหลายระดับตามคุณภาพแรงงาน ไร้ฝีมือ 
ก่ึงฝีมือ มีฝีมือด้านต่างๆ ในหลายอัตรา  

16. ควรก าหนดอัตรา ค่าจ้างแรงงานไทย ค่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ให้แตกต่าง 
ไม่อยากให้ค่าแรงเท่ากับคนไทยเพื่อจูงใจและรักษาสิทธ์ิให้คนไทยมีงานท าในประเทศ
ตนเองมากขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
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5. ปัญหาภาษาในการสื่อสาร ท าให้ขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้ ง
กฎหมาย การเข้าถึงสิทธิทางประกันสังคม สิทธิอ่ืน ๆ  

6. หามาตรการแก้ปัญหาในการสื่อสาร เช่น จัดหาล่ามในจุดติดต่อที่ส าคัญ 
จัดท าเอกสารสอนภาษาไทยแบบง่าย ฯลฯ 

7. ปัญหาการข้ึนทะเบียนแรงงาน  ผู้ประกอบการมีความต้องการจ้าง
แรงงานให้ถูกต้องตามระบบ เพราะขาดแรงงานไม่ได้ กิจการต้องหยุด แต่ติดขัด
กระบวนการและข้ันตอนจดทะเบียนที่มีความซับซ้อนและรอเวลา เช่น การขึ้นทะเบียน
แรงงานข้ามชาติต้องรอมติคณะรัฐมนตรี การรอการอนุมัติจาก ครม.  ขั้นตอนในการท า
บัตรยุ่งยาก เอกสารค่อนข้างมาก บางครั้งการไปติดต่อไม่ใช่ครั้งเดียว แต่ไปหลายครั้ ง 
และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานแพง  

8. ปัญหาขาดความต่อเน่ืองในการขึ้นทะเบียนแรงงาน 
9. ให้ลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติ รายเดือน ทุก ๆ 3 เดือน  6 เดือน   
10. ปรับข้ันตอนกระบวนการในการท าบัตร ขจัดความยุ่งยาก ลดเอกสาร 

ความสะดวก ค่าธรรมเนียม การเสียเวลา ฯลฯ 
11. แรงงานไปเช้า-เย็นกลับ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้  แรงงาน

พม่าต้องขึ้นทะเบียนที่ท่าขี้เหล็กก่อน ในอนาคตแรงงานพม่าอาจขาดแคลน เน่ืองจากมี
การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศพม่า 

12. การจัดการปัญหา ขาดแรงงานจดทะเบียน  ผู้ประกอบการจะไปหา
แรงงานที่ส านักงานจัดหางานจะได้หรือไม่ 

13. แต่เดิม แรงงานท่ีขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องอยู่กับนายจ้าง 1 ปี แต่ปัจจุบัน
เม่ือจดทะเบียนแล้วแรงงานมักอ้างกับหน่วยงานของรัฐเรื่องความไม่เป็นธรรม เพ่ือย้าย
งานให ม่ โดยหน่วยงานของรัฐ มักเชื่อถือข้อมูลของแรงงานมากกว่าข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ 

14. ปัญหาค่าจ้างแรงงาน คุณภาพแรงงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ต้องมาเริ่ม
ฝึกหัดกันใหม่  เป็นภาระงานของผู้ประกอบการที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน 
และต้องจ่ายค่าแรงเท่าแรงงานมีฝีมือ 

15. หน่วยงานรัฐควรก าหนดค่าแรงหลายระดับตามคุณภาพแรงงาน ไร้ฝีมือ 
ก่ึงฝีมือ มีฝีมือด้านต่างๆ ในหลายอัตรา  

16. ควรก าหนดอัตรา ค่าจ้างแรงงานไทย ค่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ให้แตกต่าง 
ไม่อยากให้ค่าแรงเท่ากับคนไทยเพื่อจูงใจและรักษาสิทธ์ิให้คนไทยมีงานท าในประเทศ
ตนเองมากขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
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17. ปัญหาข้อมูลยังไม่เชื่อมต่อกันของหน่วยงาน เสนอให้มีการบูรณาการ

ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง (หาข้อมูลกลาง)  
18. การบูรณาการของกระทรวงแรงงานมีการบูรณาการร่วมกันบางส่วนอยู่

แล้ว ปัญหาคือ ความสามารถในการตรวจข้อมูล เวลาในการตรวจค่อนข้างใช้เวลามาก 
ดังน้ันการบูรณาการท าได้เฉพาะบางจุด ไม่สามารถท าได้ทุกส่วน  ค่อนข้างยากในการ
บริหารจัดการ  โดยเฉพาะการขอข้อมูลบางอย่างกับหน่วยงาน  อ่ืน ๆ บางครั้งก็เป็น
ความลับเปิดเผยไม่ได้ แต่มีบางเรื่องที่สามารถท าได้ร่วมกัน เช่น การหาข้อมูลประวัติ
แรงงานข้ามชาติ สามารถท าได้ โดยเม่ือรู้รหัสประจ าตัวของแรงงานที่เข้ามาขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับแรงงานผิดกฎหมาย การจะขอข้ึนทะเบียนแรงงาน มีช่วง
ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน มีกระบวนการรองรับ แสดงตัวตนของแรงงาน 

19. ปัญหาแนวทางในการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา มีการ
ด าเนินการจากการสั่งการจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ 

20. ส่วนกลางควรมอบอ านาจการจัดการแรงงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จะท า
ให้การบูรณาการง่ายขึ้น 

21. การจัดการข้อมูลแรงงานข้ามชาติ ต้องก าหนดเจ้าภาพหรือทีมงานหลัก มี
การประชุมหารือและก าหนดคณะท างานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

22. การตั้งคณะท างานไตรภาคี (สถานประกอบการ แรงงาน ภาครัฐ) เพื่อ
สนับสนุนในการก ากับดูแลแรงงานในจังหวัดเชียงราย มีบทบาทในการน าเสนอเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ออกแนวปฏิบัติในการจัดการด้านแรงงานได้ 

23. ให้รวมศูนย์ในการบริหารข้อมูลและการจัดการแรงงานอย่างครบวงจร 
24. ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ท าให้ได้แรงงานมีคุณภาพ เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

ค่าแรงขั้นต่ า และการจ้างงาน อาจไม่ได้ตามที่ตกลง ปัญหาแรงงานใต้ดินปัจจุบันมีปัญหา
มากกว่าแรงงานบนดิน ความจ าเป็นในการรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยเพราะมี 3 งานใหญ่ ๆ คือ งานประเภทงานหนัก งานสกปรก และงานเสี่ยงอันตราย 
แม้จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ก็มีการจัดการยาก บางแห่งได้สะท้อนว่ามีจุดผ่อน
ปรนเยอะ การข้ามไปมาของแรงงานมีมาก คุมยาก ปัญหาการเข้ามาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 30 วัน 60 วัน มีการหลบหนีเข้ามาท างานในเมืองชั้นใน (ช่วงรอการขึ้นทะเบียน
แรงาน ยังมีการท างานหลบตามไนท์คลับ ร้านอาหาร ช่วงเทศกาลส าคัญๆ ) การ
แก้ปัญหาแรงงานจึงเป็นลักษณะให้ปัญหาเบาบางไม่ได้ให้ปัญหาจบสิ้นไป ดังน้ันการ
จัดการระดับนโยบายระหว่างประเทศจึงมีความส าคัญ เพราะถ้าจัดการระดับพื้นที่ หรือ
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17. ปัญหาข้อมูลยังไม่เชื่อมต่อกันของหน่วยงาน เสนอให้มีการบูรณาการ

ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง (หาข้อมูลกลาง)  
18. การบูรณาการของกระทรวงแรงงานมีการบูรณาการร่วมกันบางส่วนอยู่

แล้ว ปัญหาคือ ความสามารถในการตรวจข้อมูล เวลาในการตรวจค่อนข้างใช้เวลามาก 
ดังน้ันการบูรณาการท าได้เฉพาะบางจุด ไม่สามารถท าได้ทุกส่วน  ค่อนข้างยากในการ
บริหารจัดการ  โดยเฉพาะการขอข้อมูลบางอย่างกับหน่วยงาน  อ่ืน ๆ บางครั้งก็เป็น
ความลับเปิดเผยไม่ได้ แต่มีบางเรื่องที่สามารถท าได้ร่วมกัน เช่น การหาข้อมูลประวัติ
แรงงานข้ามชาติ สามารถท าได้ โดยเม่ือรู้รหัสประจ าตัวของแรงงานที่เข้ามาขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับแรงงานผิดกฎหมาย การจะขอข้ึนทะเบียนแรงงาน มีช่วง
ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน มีกระบวนการรองรับ แสดงตัวตนของแรงงาน 

19. ปัญหาแนวทางในการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา มีการ
ด าเนินการจากการสั่งการจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ 

20. ส่วนกลางควรมอบอ านาจการจัดการแรงงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จะท า
ให้การบูรณาการง่ายขึ้น 

21. การจัดการข้อมูลแรงงานข้ามชาติ ต้องก าหนดเจ้าภาพหรือทีมงานหลัก มี
การประชุมหารือและก าหนดคณะท างานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

22. การตั้งคณะท างานไตรภาคี (สถานประกอบการ แรงงาน ภาครัฐ) เพื่อ
สนับสนุนในการก ากับดูแลแรงงานในจังหวัดเชียงราย มีบทบาทในการน าเสนอเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ออกแนวปฏิบัติในการจัดการด้านแรงงานได้ 

23. ให้รวมศูนย์ในการบริหารข้อมูลและการจัดการแรงงานอย่างครบวงจร 
24. ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ท าให้ได้แรงงานมีคุณภาพ เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

ค่าแรงขั้นต่ า และการจ้างงาน อาจไม่ได้ตามที่ตกลง ปัญหาแรงงานใต้ดินปัจจุบันมีปัญหา
มากกว่าแรงงานบนดิน ความจ าเป็นในการรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยเพราะมี 3 งานใหญ่ ๆ คือ งานประเภทงานหนัก งานสกปรก และงานเสี่ยงอันตราย 
แม้จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ก็มีการจัดการยาก บางแห่งได้สะท้อนว่ามีจุดผ่อน
ปรนเยอะ การข้ามไปมาของแรงงานมีมาก คุมยาก ปัญหาการเข้ามาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 30 วัน 60 วัน มีการหลบหนีเข้ามาท างานในเมืองชั้นใน (ช่วงรอการขึ้นทะเบียน
แรงาน ยังมีการท างานหลบตามไนท์คลับ ร้านอาหาร ช่วงเทศกาลส าคัญๆ ) การ
แก้ปัญหาแรงงานจึงเป็นลักษณะให้ปัญหาเบาบางไม่ได้ให้ปัญหาจบสิ้นไป ดังน้ันการ
จัดการระดับนโยบายระหว่างประเทศจึงมีความส าคัญ เพราะถ้าจัดการระดับพื้นที่ หรือ
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เมืองใกล้เคียงชายแดนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะไม่มีการส่ังการจากรัฐบาล
ส่วนกลาง  

25. ในส่วนของฝ่ายปกครองให้ข้อมูลว่า มีการขึ้นทะเบียนแรงงานที่ผ่านมา 
เม่ือ 1 เม.ย.-31 ก.ค.59 ที่ผ่านมา มีการน าแรงงานที่ขึ้นทะเบียนมาต่ออายุอีก 2 ปี  มี
หน่วยงานที่ท างานร่วมกัน เช่น สาธารณสุข ประกันสังคม จัดหางาน  ฝ่ายปกครองไม่มี
ภารกิจโดยตรงเก่ียวกับแรงงาน แต่ออกวิธีปฏิบัติในการควบคุมให้ถูกต้อง รวมทั้งการให้
แนวปฏิบัติกับผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่องดูแลแลคนในหมู่บ้าน ถ้ามี
แรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาต้องแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบ ผู้น า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คนไหนที่
ให้ที่พักแรงงานเพื่อนบ้านถือท าผิด โทษจึงสูงกว่าคนปกติทั่วไป 

26. ผู้แทนจากท้องถิ่น กล่าวว่า ถ้ามองด้านวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ท้องถิ่นมี
น้อยมาก นาน ๆ จะมีกระทรวงแรงงานและต ารวจมาให้ข้อมูลด้านแรงงาน ส่วนแรงงาน
ของอ าเภอเชียงของส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านลาว มี 2 หมู่บ้านในพื้นที่ที่พูดภาษาลาว การ
เข้ามาของแรงงานจะมากับญาติพี่น้อง ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ในด้านสังคมมีการอยู่
ร่วมกันและแต่งงานมีลูกมีหลาน การดูแลเด็ก ๆ ที่เกิดขึ้นมา ท้องถิ่นก็ให้การดูแลเหมือน
คนไทย ในส่วนของแรงงานไม่ถูกกฎหมาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการสั่งการจาก
ส่วนกลางในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายความม่ันคง ผู้น าหมู่บ้านต้องมีการส ารวจว่าแรงงานที่เข้า
มาจะอยู่ก่ีวัน ก่ีคืน มีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และสาธารณสุขสามารถตรวจโรคได้ 
แต่แรงงานที่ไม่ถูกต้อง เช่น โดยสารเรือเข้ามาเยี่ยมเยียน ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ 

27. ให้มีการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนแรงงาน
ระหว่างสถาบัน หรือหน่วยงาน 

28. ให้มีการจัดตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการแรงงาน ซ่ึงใช้เงินกองทุนระหว่าง
ประเทศ โดยพิจารณาจากสัดสวนการขึ้นทะเบียนแรงงาน (ดูแรงงานที่เข้ามา) 

29. ให้มีการจดทะเบียนแรงงานไป-กลับ ในปัจจุบัน จะลดปัญหาแรงงานไม่
ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

30. คณะท างานที่ตั้งขึ้นมามีแนวปฏิบัติในการท างานและต้องมอบหมาย
อ านาจหน้าในการท างานให้ด้วยโดยผ่านจากส่วนบนมาล่าง และต้องจัดตั้งจากส่วนกลาง 
เพราะจะมีผลต่อการประกาศใช้เป็นพระราชกฤษฎีกา การแก้ปัญหาจะเป็นการแก้จาก
ส่วนบนมาส่วนล่าง  

31. ผู้แทนจากโรงพยาบาล เสนอว่า อยากให้มีข้อมูลแรงงานที่ เข้ามาทั้ง
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการ
ควบคุมโรคได้  
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เมืองใกล้เคียงชายแดนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะไม่มีการสั่งการจากรัฐบาล
ส่วนกลาง  

25. ในส่วนของฝ่ายปกครองให้ข้อมูลว่า มีการขึ้นทะเบียนแรงงานที่ผ่านมา 
เม่ือ 1 เม.ย.-31 ก.ค.59 ที่ผ่านมา มีการน าแรงงานที่ขึ้นทะเบียนมาต่ออายุอีก 2 ปี  มี
หน่วยงานที่ท างานร่วมกัน เช่น สาธารณสุข ประกันสังคม จัดหางาน  ฝ่ายปกครองไม่มี
ภารกิจโดยตรงเก่ียวกับแรงงาน แต่ออกวิธีปฏิบัติในการควบคุมให้ถูกต้อง รวมทั้งการให้
แนวปฏิบัติกับผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่องดูแลแลคนในหมู่บ้าน ถ้ามี
แรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาต้องแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบ ผู้น า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คนไหนที่
ให้ที่พักแรงงานเพื่อนบ้านถือท าผิด โทษจึงสูงกว่าคนปกติทั่วไป 

26. ผู้แทนจากท้องถิ่น กล่าวว่า ถ้ามองด้านวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ท้องถิ่นมี
น้อยมาก นาน ๆ จะมีกระทรวงแรงงานและต ารวจมาให้ข้อมูลด้านแรงงาน ส่วนแรงงาน
ของอ าเภอเชียงของส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านลาว มี 2 หมู่บ้านในพื้นที่ที่พูดภาษาลาว การ
เข้ามาของแรงงานจะมากับญาติพี่น้อง ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ในด้านสังคมมีการอยู่
ร่วมกันและแต่งงานมีลูกมีหลาน การดูแลเด็ก ๆ ที่เกิดขึ้นมา ท้องถิ่นก็ให้การดูแลเหมือน
คนไทย ในส่วนของแรงงานไม่ถูกกฎหมาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการสั่งการจาก
ส่วนกลางในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายความม่ันคง ผู้น าหมู่บ้านต้องมีการส ารวจว่าแรงงานที่เข้า
มาจะอยู่ก่ีวัน ก่ีคืน มีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และสาธารณสุขสามารถตรวจโรคได้ 
แต่แรงงานที่ไม่ถูกต้อง เช่น โดยสารเรือเข้ามาเยี่ยมเยียน ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ 

27. ให้มีการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนแรงงาน
ระหว่างสถาบัน หรือหน่วยงาน 

28. ให้มีการจัดตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการแรงงาน ซ่ึงใช้เงินกองทุนระหว่าง
ประเทศ โดยพิจารณาจากสัดสวนการขึ้นทะเบียนแรงงาน (ดูแรงงานที่เข้ามา) 

29. ให้มีการจดทะเบียนแรงงานไป-กลับ ในปัจจุบัน จะลดปัญหาแรงงานไม่
ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

30. คณะท างานที่ตั้งขึ้นมามีแนวปฏิบัติในการท างานและต้องมอบหมาย
อ านาจหน้าในการท างานให้ด้วยโดยผ่านจากส่วนบนมาล่าง และต้องจัดตั้งจากส่วนกลาง 
เพราะจะมีผลต่อการประกาศใช้เป็นพระราชกฤษฎีกา การแก้ปัญหาจะเป็นการแก้จาก
ส่วนบนมาส่วนล่าง  

31. ผู้แทนจากโรงพยาบาล เสนอว่า อยากให้มีข้อมูลแรงงานที่ เข้ามาทั้ง
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการ
ควบคุมโรคได้  
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คนไทย ในส่วนของแรงงานไม่ถูกกฎหมาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการสั่งการจาก
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32. ผู้แทนจากท้องถิ่นเสนอว่า ควรให้ผู้มีอ านาจสูงสุดออกกฎระเบียบให้

หน่วยงานต่าง ๆ มาบูรณาการการท างานด้านแรงงานร่วมกัน  
33. ปัญหาภาษา วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ของครอบครัวและผู้ติดตามแรงงาน 
34. ภาครัฐควรมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้กับครอบครัว

และผู้ติดตามแรงงาน 
35. จัดเวทีให้แรงงานข้ามชาติได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องใช้จัดกิจกรรมตรงตามความต้องการและถูกต้องตามกฏหมาย 
36. ควรมีการน าเสนอรายงานรูปเล่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อผลักดัน

ไปสู่แนวทางปฏิบัติ เช่น สนช. สภาขับเคลื่อนปฏิรูปแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
 
การมองการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเชิงระบบ  

จากการลงพื้นที่ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีหน้าที่บริหาร
จัดการและการควบคุมโดยกลไกทางกฎหมายและกลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างผู้ว่าจ้าง
แรงงานและต้องใช้แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการโดยการเก็บข้อมูลกลุ่มเจาะจง 
Focus group และการเก็บโดยกลุ่มถกแถลง Group discussion เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่
มีความเป็นจริง ถูกต้องและแม่นย าอย่างแท้จริง  และการเก็บแบบสอบถามจากตัว
แรงงานข้ามชาติเองจ านวน 200 ราย ท าให้ทีมวิจัยสามารถสรุปแนวคิดการบริหารจัดการ
แรงงานเชิงระบบได้ดังน้ี 

1. การก าหนดนโยบายและขั้นตอนการควบคุและการบริหารจัดการแรงงานฯโดย
หน่วยงานตรง  

2. การเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของแรงงานข้ามชาติ (ต้นน้ า)  
3. การอยู่ในราชอาณาจักรไทยของแรงงานข้ามชาติ (กลางน้ า)  
4. การโยกย้ายถิ่น การอยู่ในราชอาณาจักรระยะยาว และการกลับประเทศ

ตนเอง (ปลายน้ า) 
5. เป้าหมายของการก ากับดูแลและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติคือ 

- ความเป็นธรรมในการจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศเม่ือเข้าสู่กระบวนการ

จ้างงานตามกฎหมาย  
- การควบคุมโรคและการจัดท าประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติโดย

โรงพยาบาลท้องถิ่น 
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- การควบคุมอาชญากรรมและปัญหาด้านสังคมอันเกิดจากแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศ 

- การด าเนินการตามกฎหมายแรงงานสากล องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ หรือ ไอแอลโอ ( International Labour Organization; ILO) มีประเทศไทย
เป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วย  

6.  มาตรการบังคับใช้กฎหมายและ/หรือการผ่านปรนทางขั้นตอนและระเบียบ
ปฏิบัติ 
 
กรอบความร่วมมือระหว่างนายจ้าง แรงงานและการก ากับการของหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้อง 
1. นายจ้างและลูกจ้าง การจ้างงานตามกฎหมายและการขึ้นทะเบียนแรงงานให้

ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. แรงงานกับหน่วยงานรัฐ คือ การคุมครองแรงงานและการสนับสนุนให้แรงงาน

ขึ้นทะเบียนเพื่อเกิดการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3. หน่วยงานรัฐกับนายจ้าง คือ ความเป็นธรรมในการจ้างงานและการบังคับใช้

กฎหมาย 
4. ด้านการพัฒนาแรงงาน 
- ความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน 
- การเข้าถึงข้อมูลการจ้าง แหล่งงานและกฎหมายการจ้าง 
- การเข้าถึงสิทธิทางสังคม เช่นประกันสังคม ประกันสุขภาพ  
5. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
 

ปัญหาการจ้างและการรับจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
ผู้ประกอบการ 

- มีความต้องการแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นในส่วนการผลิต 
- มีความยุ่งยากในการจ้างแรงงานในระบบ 
- แรงงานที่เข้ามาและถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
- การจ้างงานตามอัตราค่าแรงขั้นต่ าเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติได้ยาก จึงขึ้นอยู่

กับการตกลงร่วมกัน 
แรงงานข้ามชาติ 

- การลักลอบเข้าเมือง หรือการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย 
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- การควบคุมอาชญากรรมและปัญหาด้านสังคมอันเกิดจากแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศ 

- การด าเนินการตามกฎหมายแรงงานสากล องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ หรือ ไอแอลโอ ( International Labour Organization; ILO) มีประเทศไทย
เป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วย  

6.  มาตรการบังคับใช้กฎหมายและ/หรือการผ่านปรนทางขั้นตอนและระเบียบ
ปฏิบัติ 
 
กรอบความร่วมมือระหว่างนายจ้าง แรงงานและการก ากับการของหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้อง 
1. นายจ้างและลูกจ้าง การจ้างงานตามกฎหมายและการขึ้นทะเบียนแรงงานให้

ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. แรงงานกับหน่วยงานรัฐ คือ การคุมครองแรงงานและการสนับสนุนให้แรงงาน

ขึ้นทะเบียนเพื่อเกิดการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3. หน่วยงานรัฐกับนายจ้าง คือ ความเป็นธรรมในการจ้างงานและการบังคับใช้

กฎหมาย 
4. ด้านการพัฒนาแรงงาน 
- ความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน 
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- การจ้างงานที่ผิดกฎหมายหรือการท างานโดยผิดกฎหมายเพราะไม่ได้มี

การขึ้นทะเบียนแรงงาน 
- ฝีมือและคุณภาพแรงงานไม่สามารถยกระดับคุณภาพฝีมือได้ 
- ปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่น 
- ปัญหาด้านครอบครัวและผู้ติดตามแรงงาน 

a. ปัญหาร่วมระหว่างแรงงานและนายจ้าง 
- การเข้าเมือง 
- การขึ้นทะเบียนและการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ขั้นตอนการน าเข้าแรงงานตามกฎหมาย 
- ภาษาและความเข้าใจในการสื่อสาร 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การบังคับใช้กฎหมาย 
- ค่าจ้างที่ไม่สัมพันธ์กับฝีมือแรงงานและผลผลิตที่ต้องการจากแรงงาน 

 
การจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน 

- พื้นที่ข้อมูลที่เข้าไม่ถึง 
- การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ได้แก่ ต ารวจตรวจคน

เข้าเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฝ่ายปกครอง ต ารวจภูธรท้องที่ สาธารณสุข 
และส านักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น 

- การสร้างพื้นที่รวมด้านข้อมูลข่าวสาร 
- การก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
- กรอบการท างานร่วมกัน 
- การเข้าสู่ราชอาณาจักรและการก ากับดูแลแรงงานในพื้นที่ 
- การใช้กลไกทางด้านการปกครองและ อปท.ในพื้นที่ 
- การควบคุมและการบันทึกประวัติอาชญากรรม 
- การป้องกันและการควบคุมโรคที่มาพร้อมกับแรงงาน 
- การขึ้นทะเบียนแรงงานและการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
- การติดตามควบคุมและจัดการปัญหาแรงงานใต้ดิน 
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แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติจากผลการวิจัย 
1. การจัดการความร่วมมือแบบ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรงงาน นายจ้างและหน่วยงาน

รัฐ ในการก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย  
2. เปิดพื้นที่ร่วมในการท างาน ได้แก่การสร้างค่านิยม พันธกิจ และการออกแบบ

ข้อมูลและแผนการท างานร่วมกัน 
3. การบูรณาการระดับนโยบาย ข้อมูล แผนการด าเนินงานและกระบวนการ/วิธี

ปฏิบัติการร่วมกัน 
4. ออกแบบการท างานเชิงระบบร่วมกัน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยใช้

กลไกรัฐผ่านระบบและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานี
ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ทหาร โรงพยาบาล และแรงงาน
จังหวัดเป็นต้น 

5. ก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนและปฏิบัติร่วมกันได้ง่าย น้ันคือ 
- การป้องกันการเข้าเมือง การน าเข้าแรงงาน และการจ้างงานแรงงานที่ผิด

กฎหมายแรงงาน 
- การควบคุมแรงงานข้ามชาติภายในประเทศ 
- การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในพื้นที่ 
- คุณภาพชี วิตและการท างานแบบระยะยาวของแรงงานข้ ามชาติ

ภายในประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการก ากับดูแลและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเชิงระบบ 

1. การจัดตั้งคณะท างานบริหารจัดการแรงงานแบบไตรภาคี  ประกอบด้วย 
ตัวแทนฝ่ายแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง  

2. การก าหนดบทบาทในการสนับสนุนการก ากับดูแลแรงงาน 
3. ศึกษาและติดตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศ 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการแรงงานเชิงระบบ บน กลาง ล่าง เสนอต่อ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. น าเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
6. ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
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ข้อมูลและแผนการท างานร่วมกัน 
3. การบูรณาการระดับนโยบาย ข้อมูล แผนการด าเนินงานและกระบวนการ/วิธี

ปฏิบัติการร่วมกัน 
4. ออกแบบการท างานเชิงระบบร่วมกัน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยใช้

กลไกรัฐผ่านระบบและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานี
ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ทหาร โรงพยาบาล และแรงงาน
จังหวัดเป็นต้น 

5. ก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนและปฏิบัติร่วมกันได้ง่าย น้ันคือ 
- การป้องกันการเข้าเมือง การน าเข้าแรงงาน และการจ้างงานแรงงานที่ผิด

กฎหมายแรงงาน 
- การควบคุมแรงงานข้ามชาติภายในประเทศ 
- การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในพื้นที่ 
- คุณภาพชี วิตและการท างานแบบระยะยาวของแรงงานข้ ามชาติ

ภายในประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการก ากับดูแลและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเชิงระบบ 

1. การจัดตั้งคณะท างานบริหารจัดการแรงงานแบบไตรภาคี  ประกอบด้วย 
ตัวแทนฝ่ายแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง  

2. การก าหนดบทบาทในการสนับสนุนการก ากับดูแลแรงงาน 
3. ศึกษาและติดตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศ 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการแรงงานเชิงระบบ บน กลาง ล่าง เสนอต่อ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. น าเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
6. ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
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ตัวแบบการจัดด าเนินการคณะกรรมการก ากับดูแลและบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
แบบไตรภาคี 

ในการจัดการตามแบบจ าลองแนวท างานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแรงงานข้าม
ชาติแบบไตรภาคี จังหวัดเชียงรายในการศึกษาครั้งน้ีจาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายและจะต้องสามารถสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 3 กลุ่ม
ส าคัญน้ันคือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างและกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เก่ียวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ดังน้ันทีมวิจัยจึงได้เสนอขั้นตอน
การจัดตั้งไตรภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาและแก้ไขแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายดังน้ี 

1. ขั้นการเตรียมการ 
1.1. การแบ่งปันแนวคิดการท างานานแบบไตรภาคีให้ กับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
1.2. การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
1.3. การจัดตั้งและ/หรือแสวงหาเครือข่ายย่อยของทั้ง 3 กลุ่ม 
1.4. ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อนาเสนอแนวท างานการจัดตั้งความร่วมมือแบบ

ไตรภาคี 
2. ขั้นด าเนินการ 

2.1. ประชุมตัวแทนเครือย่อย 3 ฝ่าย เพื่อก าหนดแนวท างาน ทิศท างานและ
เป้าหมายในการด าเนินงาน 

2.2. ประชุมจัดเวทีเพื่อนาเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในคณะท างานไตรภาคี 
2.3. ประชุมเพื่อเลือกประธานและคณะท างานานไตรภาคีฯ 
2.4. ประชุมเพื่อก าหนดแนวการท างานที่มีความชัดเจนตามแบบจ าลอง 
2.5. ด าเนินการตามแบบจ าลอง 
2.6. สรุปบทเรียนการด าเนินงานตามแบบจ าลอง 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
3.1. การติดตามและประเมินผลแบ่งเป็นแบบ ติดตามขณะปฏิบัติงาน 
3.2. การติดตามแบบสิ้นสุดการด าเนินงานหรือรายกิจกรรม 
3.3. การประเมินผล 
3.4. การสรุปรายงาน สังเคราะห์และถอดบทเรียนการท างานของคณะท างาน

ไตรภาคี 
3.6. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะท างานไตรภาคี 
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 การเข้า
สู่ประเทศและพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองที่
เป็นด่านแรกในการ
กรองแรงงานก่อน
อนุญาต 

 การเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมาย 

 การ

 การขึ้น
ทะเบียนแรงงานตาม
กฎหมาย 

 การ
ตรวจคัดกรองโรคและ
ประกันสุขภาพ 

 การ
จัดการควบคุม
เก่ียวกับอาชญากรรม 

 การบูร

 การย้าย
ถิ่นจากหัวเมืองสู่เมือง
ชั้นในของประเทศ 

 ฝีมือ
แรงงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
แรงงาน 

 การ
ควบคุมเชิงกฎหมาย
ภายในและระหว่าง

นโยบายและขั้นตอนการควบคุมและบริหารจดัการแรงงานโดยหน่วยงานตรง 

ต้นน้ า กลาง
น้ า 

ปลาย
น้ า 

ความเป็น
ธรรมใน
การจ้าง
งาน 
 
คุณภาพ
ชีวิตของ
แรงงานใน
ประเทศ 
 
การ
ควบคุม
อาชญากร
รมอันเกิด
จาก
แรงงาน 
 
ข้อ
เรียกรอ้ง
และหลักการบังคับใช้กฎหมายผ่อนปรนทางขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ 

ตัวแบบนโยบายและขั้นตอนการควบคุมและบรหิารจัดการแรงงาน 
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 การเข้า
สู่ประเทศและพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองที่
เป็นด่านแรกในการ
กรองแรงงานก่อน
อนุญาต 

 การเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมาย 

 การ

 การขึ้น
ทะเบียนแรงงานตาม
กฎหมาย 

 การ
ตรวจคัดกรองโรคและ
ประกันสุขภาพ 

 การ
จัดการควบคุม
เก่ียวกับอาชญากรรม 

 การบูร

 การย้าย
ถิ่นจากหัวเมืองสู่เมือง
ชั้นในของประเทศ 

 ฝีมือ
แรงงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
แรงงาน 

 การ
ควบคุมเชิงกฎหมาย
ภายในและระหว่าง

นโยบายและขั้นตอนการควบคุมและบริหารจดัการแรงงานโดยหน่วยงานตรง 

ต้นน้ า กลาง
น้ า 

ปลาย
น้ า 

ความเป็น
ธรรมใน
การจ้าง
งาน 
 
คุณภาพ
ชีวิตของ
แรงงานใน
ประเทศ 
 
การ
ควบคุม
อาชญากร
รมอันเกิด
จาก
แรงงาน 
 
ข้อ
เรียกรอ้ง
และหลักการบังคับใช้กฎหมายผ่อนปรนทางขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ 
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ตัวแบบกรอบความร่วมมือระหว่างนายจ้าง แรงงานและการก ากับของหน่วยงานรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน
รัฐ 

นายจ้าง 
 

แรงงาน 

ความเป็นธรรมการ
จ้างและการบังคบั

ใช้กฎหมาย 

การจ้างงานตาม
กฎหมายและการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน 

การคุ้มครอง
แรงงานตาม
กฎหมาย 

ความรู้และทกัษะ
ฝีมือของแรงงาน 

การเข้าถึงสิทธิทาง
สังคม 

การเข้าถึงการจ้าง
ตามกฎหมาย 

ส านักงานคุ้มครองแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือ

ส านักงานจดัหางาน ส านักงานประกนัสังคม 
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ตามกฎหมาย 
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ปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานของนายจ้างและลูกจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีความต้องการใช้
แรงงานเพ่ิมขึ้น 

 ความยุ่งยากของการจ้าง
แรงงานในระบบ 

 แรงงานไร้ฝีมือ 
 ค้าจ้างอยู่ที่การตกลง 

 การเข้าเมือง 
 ทักษะฝีมือ 
 ภาษาและความเข้าใจ 
 ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
 การบังคับใช้กฎหมาย 
 การลดขั้นตอนการ

น าเข้าและการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน 

 ค่าจ้างตามกฎหมาย
แรงงาน 

 การลักลอบเข้าเมือง 
 การจ้างงานที่ผิด

กฎหมาย 
 ฝีมือและคุณภาพ

แรงงาน 
 ปัญหาด้านภาษาและ

วัฒนธรรม 
 ครอบครัวและผู้ติดตาม

แรงงาน 

 

แรงงาน 

 

ผู้ประกอบการ 
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ตัวแบบการก ากับ ควบคุม และบริหารจัดการแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขึ้น
ทะเบียน
แรงงาน 

นายจ้าง 

การย้ายถิ่น
ของแรงงาน 

ค่าแรงขัน้ต่ า คุณภาพ
แรงงาน 

หน่วยงานรัฐ 

มีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องและลดขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนแรงงาน 

ก ากับ ควบคุม และบริหาร
จัดการแรงงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยการบังคับใช้
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การขึ้น
ทะเบียน
แรงงาน 

นายจ้าง 

การย้ายถิ่น
ของแรงงาน 

ค่าแรงขัน้ต่ า คุณภาพ
แรงงาน 

หน่วยงานรัฐ 

มีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องและลดขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนแรงงาน 

ก ากับ ควบคุม และบริหาร
จัดการแรงงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยการบังคับใช้
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ตัวแบบการบูรณาการข้อมูลและการท างานร่วมกันในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบูรณาการข้อมูลและการท างานร่วมกันในพื้นที่ 
การจัดการการควบคมุใน

พื้นที่ 
การใช้กลไกทางการปกครองและ 

อปท. 

การป้องกันอาชญากรรมและ
ควบคุมโรค 

การสนับสนุนการขึ้นทะเบียน
แรงงานและการประกันสขุภาพ 

พ้ืนที่     
เข้าไม่
ถึง 

ปกครอ
ง 

ต ารวจ
ท้องที ่

แรงงา
น 

ท้องถิ่น 

ต ารวจ
ตรวจ
คนเข้า
เมือง 

สา
ธารณ 
สุข 

พ้ืนที่
ความ
ร่วมมือ 

แนว 
ปฏิบัติ
ร่วม 

พ้ืนที่
ความ
ร่วมมือ 

แนว 
ปฏิบัติ
ร่วม 

พ้ืนที่
ความ
ร่วมมือ แนว 

ปฏิบัติ
ร่วม 

พ้ืนที่
ความ
ร่วมมือ 

แนว 
ปฏิบัติ
ร่วม 

พ้ืนที่
ความ
ร่วมมือ 

แนว 
ปฏิบัติ
ร่วม 

พ้ืนที่
ความ
ร่วมมือ 

แนว 
ปฏิบัติ
ร่วม 

กา
รต

ดิต
าม

 คว
บค

ุมแ
รงง

าน
ใต

ด้ิน
 การควบคุมและการบนัทึกประวัติอาชญากรรม 
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ตัวแบบมาตรการ วิธีปฏิบัติและ/หรือแนวการด าเนนิงานเกี่ยวกับแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การคืนกลับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

การบังคบัใช้กฎหมาย 

การใช้มาตรการทางสังคม 

การใช้กลไกปกครองและ อปท. 

การใช้กลไกทางสาธารณสุข 

 

การก ากับ
ดูแลและ 

การจัดการ
แรงงาน
ข้ามชาต ิ

นโยบาย 

แผน

แนวปฏบิตั ิ

การออกมาตรการ วิธีปฏิบัติและ/หรือแนวการด าเนินงาน 
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เง่ือนไขความส าเร็จ 

1. การท างานจะส าเร็จได้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
2. การมีความสัมพันธ์และคอนเน็คชั่นที่ดีต่อกันเป็นทุนเดิน 
3. การท างานของคณะท างานต้องไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายและภารกิจหลักของ

หน่วยงานรัฐ 
4. ต้องสามารถสร้างกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเน่ืองไม่ควร

เป็นเวทีพูดคุยกันมากเกินไปแต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแรงงานควรน าข้อมูลจากไตรภาคี และร่วมกัน
วางแผนวิธีบริหารจัดการ ร่วมจัดท า ระเบียบ กฎเกณฑ์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุก
กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง 

2. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแรงงานควรมีความรู้ความเข้าใจด้านแรงงาน
อย่างแจ่มชัด การตอบค าถามเก่ียวกับแรงงานได้อย่างชัดเจนและให้ตรงกัน 
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