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บทที่ 7
กฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน
7.1

ความนา

ภายใต้ขอ้ ตกลงของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ซึง่ ประกอบด้วยสามเสาหลัก
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน (ASEAN Political - Security Community: APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) โดยได้กาหนดให้มกี ารดาเนินการ
ให้ก้าวหน้ าไปพร้อ มๆ และสอดคล้อ งกัน อันน าไปสู่การเพิ่ม ขีด ความสามารถของกลุ่ มประเทศใน
อาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับภูมภิ าคอื่นทัวโลกซึ
่
ง่ นับวันจะยิง่
ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดาเนินงานภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หนึ่ง
ในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ที่มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอานวยความ
สะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทาให้ภูมภิ าคอาเซียนมีความเจริญมังคั
่ ง่ และสามารถ
แข่งขันกับภูมภิ าคอื่นๆ ได้ โดยกาหนดให้อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้าย
สินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมอื ระหว่างกันอย่างเสรี
โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื อย่างเสรีภายในภูมภิ าคอาเซียนนัน้ จะเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้แ รงงานฝี มอื จากต่ างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทยได้ส ะดวกมากยิง่ ขึ้น ในขณะเดียวกัน
แรงงานฝี มอื ของไทยก็จะสามารถเข้าไปทางานในประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคอาเซียนได้ง่ายและสะดวก
มากยิง่ ขึน้ เช่นกัน โดยขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มกี ารจัดทา “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพอาเซียน หรือ MRAs (ASEAN Mutual Recognition Arrangement)” ซึง่ เป็ นคุณสมบัติ
ขัน้ ต้นของแรงงานฝีมอื ในสาขาต่างๆ ทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน เพื่อช่วยให้แรงงานฝีมอื
อาเซียนสามารถเข้าไปทางานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึน้ โดยไม่ต้องผ่านขัน้ ตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัตพิ น้ื ฐานแต่ยงั คงต้องดาเนินการตามระเบียบวิธกี ารและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน ดังนัน้ ในการศึกษาบทนี้ จึงเป็ นการทบทวนเรื่องกฎระเบียบและขัน้ ตอนการ
นาเข้าแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ เพื่อศึกษาพิธกี ารและขัน้ ตอนต่างๆ เบือ้ งต้นใน
ั หาและ
การเคลื่อ นย้ายแรงงานเข้าไปทางานในประเทศเหล่ านั น้ เป็ น การทบทวนถึง ข้อ จ ากัด ป ญ
อุปสรรค เพื่อนาไปสู่แนวทางการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการด้านแรงงานของไทย และแนวทาง
การเพิ่ม ศัก ยภาพเพื่อ เตรีย มความพร้อ มให้กับ แรงงานไทย ในการที่จ ะก้ า วเข้า ไปสู่ ยุ ค ของการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีต่อไป
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กฎระเบี ย บและขัน้ ตอนการน าเข้ า แรงงานของประเทศอาเซี ย นแยกราย
ประเทศ

การทบทวนกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของประเทศในกลุ่ มอาเซียนโดยแบ่ง
ออกเป็ นรายประเทศ 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์
ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ดังนี้

7.2.1 กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาตัง้ อยู่ก ลางภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทิศ เหนื อ ติด กับไทย ทิศ ตะวันออกติด
เวีย ดนาม ทิศ ตะวัน ตกติด ไทย และทิศ ใต้ ติด อ่ า วไทย กัม พู ช ามีป ระชากรประมาณ 15 ล้า นคน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่ากับ 13.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเท่ากับ 911.73 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2554) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ 6.7 (พ.ศ.
2554) ทัง้ นี้ กัมพูชามีกาลังแรงงานประมาณ 9 ล้านคน และมีอตั ราการว่างงานประมาณร้อยละ 0.4
ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของกัมพูชาพบว่า การจ้างงานในกัมพูชาอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกฎหมายแรงงานปี ค.ศ. 1997 บังคับใช้โดยกระทรวงการสังคมแรงงาน
การฝึกอบรมและฟื้นฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth
Rehabilitation : MoSALVY) กฎหมายฉบับนี้ ปรับปรุงมาจากฉบับปี ค.ศ. 1992 โดยเน้นสร้างความ
เข้มแข็งด้านอานาจต่อรองให้กบั สหภาพแรงงาน ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ของประเทศทีส่ มควรได้รบั สิทธิพเิ ศษทางการค้า (Most-Favored Nation Treatment : MFN) นายจ้าง
ต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับ MoSALVY ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่ประกอบกิจการและต้องรายงาน
ทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาทางานในกัมพูชาต้องได้รบั ใบอนุ ญาตให้ทางาน
(Work permit) ส่วนชาวกัมพูชาต้องมีสมุดคู่มอื การจ้างงาน ซึง่ จดทะเบียนกับ MoSALVY นักลงทุน
ต่างชาติไม่ถูกจากัดสิทธิในการจ้างงานในกัมพูชา ในทางตรงกันข้าม แม้กฎหมายได้กาหนดข้อจากัดใน
การจ้างแรงงานที่เป็ นต่างชาติแต่กฎหมายแรงงานของกัมพูชาค่อนข้างอนุ โลมในทางปฏิบตั ิ เนื่องจาก
กัมพูชามีความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์จากต่างประเทศเป็นจานวนมาก
กฎหมายการลงทุนอนุ ญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวได้ แต่แรงงานเหล่านี้ต้องมา
จากสาขาธุรกิจและทักษะที่ไม่มใี นกัมพูชาหรือเป็ นที่ต้องการในกัมพูชาเท่านัน้ แรงงานต่างชาติท่จี ะ
ได้รบั อนุญาตให้ว่าจ้างได้ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้
- มีหนังสือประจาตัวแรงงานและได้รบั ใบอนุญาตทางานจากกระทรวงแรงงานฯ
- เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- มีสทิ ธิในการพานักอยูใ่ นกัมพูชา
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มีหนังสือเดินทางทีม่ อี ายุครอบคลุมการจ้างงาน
มีช่อื เสียงและพฤติกรรมทีด่ ี
สุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน
ไม่เป็นโรคติดต่อ

ค่าอากรสาหรับสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติท่เี ข้ามาทางานในกัมพูชา
ซึ่งมีกาหนดระยะเวลา อัตรา 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ส่วนผู้ซ่งึ อยู่อาศัยเป็ นการถาวร อัตรา
50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยกาหนดให้ชาระก่อนวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (ตามประกาศเลขที่
302/9 ลงวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1997 ของกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก ) การทา
สมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติท่ที างานในกัมพูชาทีม่ กี าหนดระยะเวลา ต้องมี
เอกสารดังนี้
- แบบฟอร์มขอทาสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน ซึง่ ติดแสตมป์ 1,000 เรียล
- สาเนาหนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตให้อยูอ่ าศัยอย่างถูกต้อง ซึง่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือรับรองสุขภาพ จากกรมแพทย์แรงงาน
- ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จานวน 4 ใบ
ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาทางานต้องชาระค่าอากรสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน ภายในเดือน
มีนาคมของแต่ล ะปี ผู้ท่ไี ม่ชาระค่ าอากรตามระยะเวลาที่กาหนดจะถู กปรับเป็ นเท่าตัว ตามจานวนปี
ทีไ่ ม่ได้ชาระ (ตามประกาศ เลขที่ 520 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม
แรงงานและทหารผ่านศึก) ห้ามเจ้าของโรงงานหรือผูป้ ระกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวทีไ่ ม่มสี มุดการจ้าง
งาน และบัตรการจ้างงาน และห้ามจ้างแรงงานชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ10 ของจานวนแรงงานชาว
กัมพูชาในแต่ละสถานประกอบการ โดยจานวนสูงสุดร้อยละ 10 นี้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ใน
สัดส่วนดังนี้
- เจ้าหน้าทีท่ างานในสานักงานไม่เกินร้อยละ 3
- ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่เกินร้อยละ 6
- คนงานทีไ่ ม่มคี วามชานาญไม่เกินร้อยละ 1
ในกรณีทต่ี ้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างชาติเกินกว่าจานวนทีก่ าหนดโดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการ ต้องทาหนังสือขออนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
กระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก สัญ ญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติทุกคนต้องจัดทาขึน้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร พร้อมระบุเงื่อนไขของอาชีพ และเหตุผลอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นให้ชดั เจน (ตามประกาศเลขที่
185 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ของกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก ) ผูว้ ่าจ้าง
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ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างเพื่อขอวีซ่าทางานให้กบั ลูกจ้าง กฎหมายกัมพูชาไม่จากัดจานวน
ลูกจ้างชาวต่างชาติท่บี ริษัทสามารถว่าจ้างได้ โดยเฉพาะในระดับบริหาร อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
กาหนดเพดานการจ้างแรงงานชาวต่างชาติไว้ทไ่ี ม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนแรงงานทัง้ หมด
สัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานทีเ่ ป็ นชาวกัมพูชา อาจทาเป็ นสัญญาว่าจ้างทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือสัญญาปากเปล่าก็ได้ แต่การจ้างแรงงานที่เป็ นชาวต่างชาติจะต้องมีสญ
ั ญาการจ้างงาน
ทีช่ ดั เจน สัญญาการจ้างงานทีม่ กี าหนดเวลาเกิน 2 ปี ให้ถอื ว่าเป็ นสัญญาจ้างถาวร ระยะเวลาในการ
ทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือน สาหรับแรงงานทีไ่ ม่มที กั ษะ ไม่เกิน 2 เดือน สาหรับแรงงานทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 เดือนสาหรับแรงงานทัวไป
่
การจ้างงานทีไ่ ม่จากัดระยะเวลาจะต้องจัดทาเป็ นข้อตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างลูกจ้าง
และนายจ้าง ซึง่ นายจ้างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึง่ ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิก
การจ้างโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหาย
ต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ยกเว้นกรณีลูกจ้างถูกไล่ออกเนื่องจากกระทาความผิดตามที่กาหนดไว้
ในข้อกาหนดและระเบียบภายในของบริษทั
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ซึง่ ใบอนุญาตทางานทีอ่ อกให้แก่แรงงานต่างด้าว มี 2 ประเภท
1) ใบอนุญาตทางานชัวคราวซึ
่
ง่ จะออกให้กบั ลูกจ้างทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
- เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือมีตาแหน่งในระดับบริหาร
- เป็นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายเทคนิคหรือวิชาการพิเศษ
- เป็นแรงงานทีม่ ที กั ษะและความเชีย่ วชาญ
- เป็นแรงงานประเภทการบริการ
เอกสารทีใ่ ช้ในการยืน่ ขอใบอนุญาตทางานชัวคราว
่
- ใบยืน่ คาร้องขอ 3 ชุด
- หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ
- รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 4x6 ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นและหมวก
- ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญของประเทศถิน่ ฐานหรือประเทศทีท่ าสัญญาการ
ว่าจ้าง
- ใบรับรองสิทธิการประกันภัยทีอ่ อกให้โดยนายจ้างหรือบริษทั ประกันภัย
- ค่าธรรมเนียม
- มีอายุไม่เกินกว่าทีว่ ซี ่ากาหนดไว้
2) ใบอนุญาตทางานระยะยาว ซึง่ จะออกให้กบั ลูกจ้างทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผูอ้ พยพชาวต่างชาติทไ่ี ด้รบั สิทธิรบั รองโดยกระทรวงมหาดไทย
- นักลงทุนชาวต่างชาติ คู่สมรส และบุคคลทีไ่ ด้รบั สิทธิโดยสภาฝ่ายการพัฒนาประเทศ
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เอกสารทีใ่ ช้ในการยืน่ ขอใบอนุญาตทางานระยะยาว
- สาเนาเอกสารของผูล้ งทุนหรือผูอ้ พยพ
- หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ
- รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 4x6 ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นและหมวก
- ใบรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารในประเทศกัมพูชา
- ค่าธรรมเนียม
- มีอายุ 2 ปี

7.2.2 อิ นโดนี เซีย (Indonesia)
อินโดนีเซียมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตดิ
กับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์ -เลสเตและปาปวั นิ วกินี และทิศ ใต้ติดกับทะเลติมอร์
อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 231 ล้านคน ซึ่ง มากเป็ นอันดับ 1 ของอาเซียน ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเท่ากับ 706.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ
4,222 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ 6.1 (พ.ศ. 2554) ทัง้ นี้
อินโดนีเซียมีกาลังแรงงานประมาณ 115 ล้านคน และมีอตั ราการว่างงานประมาณร้อยละ 7.8
ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของอินโดนีเซีย พบว่า ตามกฎกระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ PER 02/MEN/III/2008 อนุ ญาตให้แรงงานต่างชาติท่ถี ือวีซ่าอินโดนีเซียสามารถทางานใน
อินโดนีเซียได้ ธุรกิจที่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้คอื สานักงานตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ
สานักงานตัวแทนของบริษทั ในต่างประเทศ หรือสานักข่าวต่างประเทศ บริษทั ลงทุนของต่างประเทศ
บริษทั ลงทุนของอินโดนีเซีย บริษทั ที่ดาเนินงานเพื่อโครงการของรัฐ และโครงการช่วยเหลือต่างๆ
สถาบันเพื่อสังคม การศึกษา วัฒนธรรมและศาสนา ธุรกิจบริการ ซึง่ นายจ้างของแรงงานต่างชาติจะต้อง
มีการจัดทาแผนการใช้แรงงานต่างชาติโดยจะต้องระบุเหตุผลในการใช้แรงงานต่างชาติ ตาแหน่ ง ค่าจ้าง
จานวน สถานทีท่ างาน ระยะเวลาการจ้าง และจานวนแรงงานท้องถิน่ ทีจ่ ะทางานด้วย
แผนการใช้แรงงานต่างชาติทม่ี ากกว่า 50 คนขึน้ ไป จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากอธิบดีกระทรวง
แรงงาน แต่หากความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติท่นี ้อยกว่า 50 คนนัน้ ก็สามารถขออนุ มตั จิ าก
ผูอ้ านวยการกองของกระทรวงแรงงาน ทัง้ นี้ ใบอนุ ญาตให้ใช้แรงงานต่างชาติน้ีจะต้องเข้ารับการต่ออายุ
เป็นประจาทุกปี
นายจ้า งที่ม ีแ รงงานต่ า งชาติ ท างานนัน้ จะต้อ งจัด ให้แ รงงานต่ า งชาตินั น้ เข้า ร่ ว มโครงการ
ประกันสังคมด้วย โดยพนักงานต่างชาติท่ไี ด้รบั เงินค่าจ้างต่อเดือนมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
นายจ้างจะต้อ งจ่ายเงินล่ ว งหน้ าให้ก ับกองทุนพัฒ นาฝี มอื แรงงานโดยการโอนเงินเข้าบัญ ชีธ นาคาร
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ของรัฐทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกาหนดไว้ แรงงานต่างชาติไม่สามารถทางานมากกว่า 1 ตาแหน่ ง
และทางาน 2 แห่ง ตาแหน่ งของแรงงานต่างชาติ คือ ช่างเทคนิค ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
คณะผูแ้ ทน และทีป่ รึกษา
กฎหมายอินโดนีเซียก าหนดให้ชาวต่ างชาติผู้ท่เี ข้ามาทางานในประเทศทุกคนต้องขอ Work
permit และต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 12 รายการ โดยเอกสารต่างๆ สามารถใช้ได้ 12 เดือน และสามารถ
ต่ออายุได้คราวละ 1 ปี
1) RPTKA (Plan for the use expatriate) ออกโดย the Investment Coordinating Board
(BKPM) หรือ Ministry of Manpower.
2) TA-01 (Work Recommendation) ออกโดย the Investment Coordinating Board
(BKPM) หรือ Ministry of Manpower.
3) VITAS (Limited Stay Visa) ออกโดย the Ministry of Justice & Human Right-Director
General of Immigration.
4) KITAS (Limited Stay Permit Card) ออกโดย the Ministry of Justice & Human Rights Director General of Immigration.
5) POA (Alien Registration/blue book) ออกโดย the Ministry of Justice & Human Rights
-Director General of Immigration.
6) IKTA (Expatriate work permit card/Red book) ออกโดย the Regional Investment
Coordinating Board (BKPM) or Ministry of Manpower)
7) SKLD (Certificate of Police Headquarters Registration) ออกโดย Foreigners
Supervision Unit of District Police
8) SKPPS (Certificate of Registration Temporary Resident) ออกโดย Provincial office
for Resident Affairs.
9) SKTT (Certificate of Domicile) ออกโดย Residential Chief of the village.
10) STM (Report Certificate) ออกโดย the Regional Resort Police Station.
11) LAPOR KEBERADAAN (Report of Expatriate Availability) ออกโดย the Regional
Department of Manpower.
12) MERP (Multiple Exit Re-entry) optional ออกโดย Regional Immigration office
(extended every six months)
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
- ใบยืน่ คาขอของผูป้ ระกอบการ (นายจ้าง) ขอใบอนุญาตทางานให้กบั ลูกจ้าง
- ใบสัญญาการจ้างงาน
- หนังสือเดินทางของทัง้ นายจ้างและลูกจ้าง
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- หน้าทีก่ ารทางาน ระบุระยะเวลาพานัก
- ประวัตกิ ารทางาน (ต้องมีประสบการณ์ในอาชีพ อย่างน้อย 3 ปี)
- ใบรับรองแพทย์

7.2.3 มาเลเซีย (Malaysia)
มาเลเซียเป็ นประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งเป็ น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้
กัน้ ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดกับไทย และทิศใต้ตดิ กับสิงคโปร์ ส่วนทีส่ องคือ
ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ตดิ กับอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบบรูไน มาเลเซีย
มีประชากรประมาณ 28 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่ากับ 191.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 6,760 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ 6.8 (พ.ศ. 2554) ทัง้ นี้ มาเลเซียมีกาลังแรงงานประมาณ 12 ล้านคน และมี
อัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 3.3
ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของมาเลเซีย พบว่า ขัน้ ตอนการจ้างแรงงาน
ต่ า งชาติ ข องมาเลเซี ย นั ้น หากเป็ น งานระดับ สู ง นายจ้ า งจะต้ อ งประกาศรับ สมัค รคนหางาน
ในท้อ งถิ่น เป็ น อัน ดับ แรก โดยการประกาศรับ สมัค รงานทางหนัง สือ พิม พ์ ทัง้ ภาษามาเลเซีย และ
ภาษาอังกฤษ และหากไม่มผี สู้ มัครภายใน 2 สัปดาห์ และเป็นงานในสาขาอาชีพทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้คนต่างชาติ
ทางานได้ จึงจะสามารถขออนุ ญ าตต่ อ กระทรวงมหาดไทยมาเลเซียเพื่อ จ้างคนงานจากต่างชาติได้
แต่หากเป็นแรงงานระดับล่างจะสามารถขออนุญาตได้ทนั ที
ในการขออนุ ญ าตนายจ้ า งยัง ต้ อ งมีห ลัก ฐานเอกสารจากกรมการจัด หางานมาเลเซี ย
(Department of Employment) กระทรวงทรัพยากรมนุ ษย์ ที่แสดงว่าไม่สามารถจัดหาคนงานตามที่
นายจ้างต้องการมาประกอบการขออนุ มตั ดิ ว้ ย และเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากกระทรวงมหาดไทยของประเทศ
มาเลเซียแล้ว นายจ้างต้องนาหลักฐานที่แสดงรายละเอียดคนงาน (ถ่ายสาเนาหน้าหนังสือเดินทางของ
คนหางาน ใบตรวจโรค รูปถ่าย) และตาแหน่ งงานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้นาเข้าแรงงานไปติดต่อทีส่ านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุมตั วิ ซี ่าประเภททางานให้คนงาน และชาระเงินประกันค่าวีซ่า ค่าภาษีในการ
จ้างคนงานต่างชาติ รวมทัง้ ทาประกันเงินค่าทดแทนให้กบั คนงานด้วย สาหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอ
อนุญาตเข้าทางานในมาเลเซียแบ่งอัตราค่าใช้จา่ ยในการขออนุญาตทางานตามประเภทงาน ดังนี้
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ตารางที่ 7.2-1 ค่าใช้ จ่ายสาหรับขออนุญาตนาแรงงานต่ างชาติ เข้ามาทางานในมาเลเซีย
ประเภทภาค
ค่าภาษี นาแรงงาน
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าออกใบอนุญาต
ค่ามัดจารับรอง
รวมค่าใช้จ่าย
ประกอบการ
ต่างชาติ (Levy)
โดย FOMEMA
ทางาน (Work Permit)
ความปลอดภัย
ทัง้ สิ้ น
ภาคการเกษตร
360 ริงกิต/คน
180 ริงกิต
10 ริงกิต
250 ริงกิต
800 ริงกิต
- ชาย
190 ริงกิต
810 ริงกิต
- หญิง
ภาคการเพาะปลูก
540 ริงกิต/คน
180 ริงกิต
10 ริงกิต
250 ริงกิต
980 ริงกิต
- ชาย
190 ริงกิต
990 ริงกิต
- หญิง
ภาคอุตสาหกรรม
1,200 ริงกิต/ คน
180 ริงกิต
10 ริงกิต
250 ริงกิต
1,640 ริงกิต
- ชาย
190
ริ
ง
กิ
ต
1,650 ริงกิต
- หญิง
ภาคก่อสร้าง
ชาย
1,200 ริงกิต/คน
180 ริงกิต
10 ริงกิต
250 ริงกิต
1,640 ริงกิต
- หญิง
190 ริงกิต
1,650 ริงกิต
ภาคบริการ*
- ชาย
1,800 ริงกิต/คน
180 ริงกิต
10 ริงกิต
250 ริงกิต
2,240 ริงกิต
- หญิง
190 ริงกิต
2250 ริงกิต
หมายเหตุ
* ธุรกิจสปาและนวดเท้า ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ อีก 3,000 ริงกิต/คน ซึ่งจะได้รบั คืนเมือ่ ครบสัญญาหรือมีการ
ยกเลิกใบอนุญาตทางาน
* ภาคบริการประกอบด้วยธุรกิจด้านสปาและนวดเท้า ร้านอาหาร ซักรีด โรงแรม และอื่นๆ
ที่มา : หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยประเทศมาเลเซีย ที่ KHEDN: 100/637/1 Jld.31 (2) ลว., 2550

อนึ่ง ทางการมาเลเซียจะดาเนินการกับผูเ้ ข้าเมืองและอาศัยอยู่ในมาเลเซียโดยผิดกฎหมาย ให้มกี าร
ลงโทษสูงขึน้ โดยตรากฎหมายเข้าเมืองฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ มีผลบังคับตัง้ แต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็ น
ต้นไป ทางการมาเลเซียเริม่ ดาเนินการเอาผิดกับคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และผูเ้ กี่ยวข้อง
อย่างจริงจัง โดยกาหนดบทลงโทษแก่ผเู้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต (ประมาณ
100,000 บาท) หรือจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และถูกเฆีย่ นไม่เกิน 6 ที สาหรับนายจ้างที่รบั
คนงานผิดกฎหมาย มีโทษปรับตัง้ แต่ 10,000 - 50,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี (ต่อลูกจ้าง 1 คน)
รวมถึงผูท้ ใ่ี ห้ทพ่ี กั พิงแก่ผเู้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย มีโทษสูงสุด 60,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 2 ปี ต่อผูเ้ ข้า
เมืองผิดกฎหมาย 1 คน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
รัฐบาลมาเลเซียมีระบบสวัสดิการสังคมแรงงานต่างชาติ กล่าวคือ แรงงานต่างชาติมสี ทิ ธิท่จี ะ
ได้ร ับ การคุ้ม ครองเท่ า เทีย มกับ แรงงานท้ อ งถิ่น แรงงานต่ า งชาติจ ะได้ ร ับ ความคุ้ม ครองภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารคุม้ ครองสิทธิประโยชน์คนงาน ค.ศ. 1952 เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย โดยมาเลเซีย
กาหนดให้นายจ้างทาประกันให้กบั คนงาน โดยมีค่าเบีย้ ประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึง่ จะได้รบั ผลประโยชน์
จากเงินประกันและการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้
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1) กรณีเสียชีวติ (รวมถึงการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุนอกเวลาทางาน แต่ไม่รวมการเสียชีวติ ตาม
ธรรมชาติ การฆ่าตัวตาย และการตายเนื่องจากเสพยาเสพติด)
- ได้รบั ค่าทดแทนไม่เกิน 18,000 ริงกิต หรือ 60 เท่าของเงินเดือนแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
2) กรณีบาดเจ็บ
- พิการทุพพลภาพ จนไม่สามารถทางานได้ หรือเป็ นอัมพาต ได้รบั ค่าทดแทนไม่เกิน
23,000 ริงกิต
- พิการบางส่วน คิดเป็ นสัดส่วนตามสภาพความพิการ โดยได้รบั เงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน
20,000 ริงกิต
- ทุพพลภาพชัวคราว
่
ได้รบั เงินช่วยเหลือเดือนละ 183 ริงกิต หรือ 1 ใน 3 ของค่าจ้าง
รายเดือนแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
- ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินไม่เกิน 520 ริงกิต ต่อครัง้ (ค่ ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด
ค่าเอกซเรย์ ค่าฉายรังสีอ่นื ๆ)
3) การส่งคนงานกลับประเทศภูมลิ าเนา
- กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ 48,000 ริงกิต
4) สิทธิประโยชน์จากการประสบอุบตั เิ หตุนอกเวลาทางาน
- กรณีถงึ แก่ชวี ติ และทุพพลภาพถาวร ได้รบั เงินค่าชดเชย 20,000 ริงกิต
การพิ จารณาสิ ทธิ ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ ทธิ ประโยชน์ คนงาน ค.ศ. 1952
- สานักงานแรงงานประจารัฐ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตามคาวินิจฉัยของแพทย์ และตรวจสอบกับ
คนงานประกอบการพิจารณา ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือน
- สานักงานแรงงานประจารัฐสังให้
่ บริษทั ประกันจ่ายเงินทดแทนให้กบั คนงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
โดยตรง
- กรณีนายจ้างไม่ได้ทาประกันให้คนงาน สานักงานแรงงานประเทศมาเลเซียจะบังคับให้
นายจ้างเป็นผูจ้ า่ ยเงินค่าทดแทนนัน้ ๆ
- สิทธิประโยชน์และการคุม้ ครองแรงงานต่างชาติ
บทลงโทษเกี่ยวกับการเข้ามาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน หรือการเข้าเมืองโดยไม่
ถูกกฎหมาย
1) การเข้าไปทางานในมาเลเซีย ในทุกอาชีพและทุกประเภท จะต้องได้รบั อนุ ญาตให้ทางาน
(Work Permit) โดยจะประทับการอนุ ญาตให้ทางานในหนังสือเดินทาง ซึ่งหากถูกตรวจ
พบว่า เข้ามาทางานโดยไม่มใี บอนุ ญาตทางาน จะถูกจับกุมและดาเนินคดีในข้อหาใช้วซี ่า
หรือ เข้าเมือ งผิดประเภท มีโทษจ าคุ ก ไม่เ กิน 5 ปี ปรับ ตามระยะเวลาของโทษ คือ
6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 2,100 ริงกิต, มากว่า 2 - 6 ปี ปรับ 3,000 ริงกิต (สูงสุด) หรือทัง้ จา
ทัง้ ปรับ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2) การเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย มีโทษดังนี้
- ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย ปรับ 10,000 ริงกิต จาคุก 5 ปี หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และถูกเฆีย่ น
6 ครัง้
- นายจ้างทีร่ บั คนงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1-5 คน ปรับ 10,000-50,000 ริงกิต จาคุก 1 ปี
ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
- นายจ้างทีร่ บั คนงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากกว่า 5 คน ถูกเฆีย่ น และจาคุก 5 ปี
- เจ้า ของอาคารที่อ นุ ญ าตให้ผู้เ ข้าเมือ งผิด กฎหมายพักอาศัย มีโทษปรับไม่น้อ ยกว่ า
30,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี ต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 1 คน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
- ผูป้ กป้องหรือให้ความคุ้มครองผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 ริงกิต
ไม่เกิน 50,000 ริงกิต จาคุก 6 เดือนถึง 5 ปี และถูกเฆีย่ นไม่เกิน 6 ครัง้
- Over stay ปรับวันละ 30-50 ริงกิต และกักกัน รอส่งกลับ
นอกจากนี้ ยังมีโทษในส่วนของการปลอมแปลงเอกสาร ดังนี้
- การแก้ไขปลอมแปลงใบอนุ ญาตทางาน ปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
- การแก้ไขปลอมแปลงใบอนุญาตเข้าเมือง ปรับไม่เกิน 30,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 100,000
ริงกิต หรือจาคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และถูกเฆีย่ นไม่เกิน 6 ครัง้

7.2.4 เมียนมาร์ (Myanmar)
เมียนมาร์เป็ นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ท่สี ุด
และมีพรมแดนทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาวและไทย
ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังกลาเทศ ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล เมียนมาร์ม ี
ประชากรประมาณ 60 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่ากับ 31.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
(พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 2,858 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 3.3 (พ.ศ. 2554) ทัง้ นี้ เมียนมาร์มกี าลังแรงงานประมาณ 27 ล้านคน
ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของเมียนมาร์ พบว่า มีแรงงานชาวต่างชาติเข้าไป
ทางานในเมียนมาร์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุ นให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน
ในประเทศโดยใช้จุดดึงดูดด้านแรงงานที่มปี ริมาณมาก ดังนัน้ ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ท่เี ข้าไปทางานใน
เมีย นมาร์จ ะเป็ น นั ก ลงทุ น ที่เ ข้า ไปลงทุ น ธุ ร กิจ โดยเมีย นมาร์ไ ด้อ อกกฎหมายการลงทุ น ต่ า งชาติ
(Myanmar Investment Law : MIL) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยมี
องค์ประกอบทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ การจัดสรรทรัพยากรของประเทศตัง้ อยู่บนพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจ ตลาด การส่ ง เสริม การลงทุน ของภาคเอกชนและผู้ป ระกอบการและส่ ง เสริมกิจ กรรม
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ของผู้ประกอบการ และการดาเนิน เศรษฐกิจแบบเปิ ดเพื่อ การค้าและการลงทุ นกับ ต่ างประเทศ
โดยภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ของเมียนมาร์ ซึง่ อยู่ภายใต้
การควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment
Commission : MIC) มีหลักประกันและการคุม้ ครองอนุ ญาตให้ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาทางานในเมียนมาร์
ส่งเงินกลับได้หลังจากหักภาษีเงินได้ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
รัฐบาลเมียนมาร์อนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในลักษณะทีเ่ ป็ น BOT (Build Operate
and Transfer) ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการลงทุนทีเ่ ป็ น PSC (Product Sharing
Contract) อนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเฉพาะด้านการสารวจ ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ
ออกมาใช้ประโยชน์เท่านัน้ ซึง่ MIC ได้กาหนดจานวนเงินลงทุนขัน้ ต่ าของนักลงทุนต่างชาติ อยู่ทร่ี อ้ ยละ
35 หากมีการจ้างคนงานที่เป็ นชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นคนต่างชาติ จะต้องขอ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Commission : FIC)
ก่ อ น โดยคุ ณ สมบัติข องผู้เ ดิน ทางเข้า ประเทศเพื่อ ท างาน ต้อ งเป็ น ผู้เ ดิน ทางเข้าประเทศอย่า งถู ก
กฎหมาย และไม่มปี ระวัตทิ างกฎหมายหรือเคยถูกดาเนินคดีใดๆ มาก่อน
การเดินทางเข้าเมียนมาร์จาเป็นต้องได้รบั วีซ่าผ่านเข้าเมือง ซึง่ วีซ่าจะมี 2 ประเภท ได้แก่
1) E.V.T (F.I.T) วีซ่า
- สาหรับผูเ้ ดินทางเข้าประเทศที่ขอวีซ่าจากสถานกงสุลเมียนมาร์ ที่ตงั ้ อยู่ในประเทศถิน่ ฐาน
ของตนเอง และเป็นวีซ่าทีอ่ อกให้สาหรับผูท้ จ่ี องโปรแกรมท่องเทีย่ วเรียบร้อยแล้ว
- วีซ่าท่องเทีย่ วจะมีอายุ 28 วัน และสามารถต่ออายุได้เพิม่ อีก 14 วัน
- วีซ่าธุรกิจ จะสามารถอยูไ่ ด้นาน 10 สัปดาห์ และต่ออายุได้นานถึง 12 เดือน แล้วแต่กรณี
2) E.V.T (PACKAGE) วีซ่า
- จะออกให้กบั บุคคล/หน่ วยงานที่ได้รบั จดหมายเชิญจากบริษัทท่องเที่ยว หรือออกให้
นักท่องเทีย่ วจีนสาหรับการเข้าเพื่อไปยังชายแดนทีต่ ดิ กับจีน
3) เอกสารทีใ่ ช้ในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ
- ใบคาร้องขอวีซ่า 2 ชุด
- จดหมายรับรองทางธุรกิจ
- รูปถ่าย 3 ใบ
- ค่าธรรมเนียม 20 เหรียญสหรัฐฯ
- ระยะเวลาดาเนินการ 12 วัน
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7.2.5 ฟิ ลิ ปปิ นส์ (Philippines)
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับ
ทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ตดิ กับมหาสมุทรแปซิฟิก ฟิลปิ ปินส์มปี ระชากรประมาณ 92 ล้านคน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่ากับ 199.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเท่ากับ 3,489 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ 6.9 (พ.ศ.
2554) ทัง้ นี้ ฟิลปิ ปินส์มกี าลังแรงงานประมาณ 39 ล้านคน และมีอตั ราการว่างงานประมาณร้อยละ 5.8
ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของฟิลปิ ปินส์ พบว่า ชาวต่างชาติทุกคนทีต่ ้องการ
เข้ามาทางานในฟิ ล ิปปิ นส์ ต้องติดต่อหน่ วยงานของฟิ ล ิปปิ นส์ คือ Department of Labour and
Employment (DOLE) เพื่อขออนุ ญาตเข้าทางาน (Alien Employment Permit : AEP) โดยสามารถขอ
สมัครได้ท่ี สถานทูตฟิลปิ ปินส์หรือสถานกงสุล ส่วนนายจ้างทีต่ อ้ งการจ้างแรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอ
อนุ ญาตได้ท่ี DOLE เช่นกัน สาหรับแรงงานต่างชาติทพ่ี านักอยู่ในฟิลปิ ปิ นส์แล้วจะต้องขออนุ ญาตผ่าน
นายจ้างที่ DOLE เช่นเดียวกัน โดยระยะเวลาในการขออนุญาตทางานแตกต่างกันตามลักษณะงาน หาก
ทางการตรวจพบว่าชาวต่างชาติทางานในฟิ ลปิ ปิ นส์โดยไม่ม ี ใบอนุ ญาตตามกฎหมาย จะต้องถูกปรับ
1,000-10,000 เปโซ หรือโทษจาคุกตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 3 ปี หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
สาหรับนโยบายด้านการลงทุนของชาวต่ างชาติท่เี ข้าไปลงทุนในฟิ ล ิปปิ นส์ท่จี ดทะเบียนกับ
Board of Investments (BOI) จะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึง่ สามารถจ้างแรงงาน
ต่างชาติในตาแหน่ งผูอ้ านวยการ ช่างเทคนิค และทีป่ รึกษาได้ 5 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน ยกเว้น
ประธานบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยด้านการเงิน ไม่มขี อ้ จากัดนี้
คุณสมบัติของผู้เดินทางเพื่อเข้าไปทางานในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ยกตัวอย่าง อาชีพพ่อครัว ต้องมี
ประสบการณ์การทางานด้านการประกอบอาหารอย่างน้อย 5 ปี มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับพอสื่อสารได้
รวมทัง้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ เป็นต้น
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่
- สาเนาหนังสือเดินทาง
- ประวัตยิ ่อ (ต้นฉบับ 3 ฉบับ) ที่ระบุประวัตกิ ารทางานและหนังสือรับรองการจบการศึกษา
พร้อมลายเซ็นและวันที่
- รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป และ 1 x 1 นิ้ว 2 รูป
- รูปถ่ายภาพสีขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป ของในครอบครัว (ถ้ามี)
- ลักษณะงานโดยสังเขป
- รายละเอียดเกีย่ วกับเงินเดือนและเงินชดเชย
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ทัง้ นี้
เนื่ อ งจากฟิ ล ิป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศที่ส่ ง ออกแรงงานเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ของโลกและ
มีววิ ฒ
ั นาการในการส่ง ออกแรงงานยาวนาน ดังนัน้ จึงได้ศึกษากฎระเบียบขัน้ ตอนการส่งแรงงานไป
ทางานในต่างประเทศของฟิ ลปิ ปิ นส์โดยเปรียบเทียบกับระเบียบขัน้ ตอนการส่งแรงงานไปทางานใน
ต่างประเทศของไทยในบางหัวข้อทีส่ าคัญ1 ดังนี้
บัญญัตกิ ฎหมายคุ้มครองคนหางานหรือคนงานของประเทศฟิลปิ ปินส์ รัฐบัญญัตทิ ่ี 2486 ( Act
2486) เป็นบทบัญญัตกิ ฎหมายฉบับแรกทีร่ ฐั บาลฟิลปิ ปินส์ได้กาหนดเป็ นกฎเกณฑ์บงั คับใช้ในการจัดหา
งานต่างประเทศ โดยวางข้อกาหนดบังคับไว้ดงั นี้ คือ
1) คนหางานทุกคนทีไ่ ด้เดินทางไปทางานต่างประเทศจะต้องเสียภาษีประจาปีคนละ 500 เปโซ
ให้แก่รฐั
2) ห้ามมิให้มกี ารจัดส่งคนงานฟิลปิ ปินส์ทไ่ี ม่ได้นบั ถือศาสนาคริสต์ไปทางานต่างประเทศ
3) ให้ก ารบริก ารส าหรับ การจัด ส่ ง คนงานกลับ ประเทศฟิ ล ิป ปิ น ส์ใ นกรณีท่ีค นท างานครบ
กาหนดสัญ ญาจ้างหรือ คนงานไม่ส ามารถทางานต่ อ ได้ เนื่อ งจากแพทย์ได้ต รวจเช็ ค ร่างกายแล้ว ลง
ความเห็นว่าไม่เหมาะสมทีจ่ ะทางานต่อไป
4) ผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานทีร่ บั สมัครคนหางานไปทางานต่างประเทศจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
บริการปีละ 6,000 เปโซ ให้แก่สานักงานเก็บเงินรายได้แผ่นดิน (Insular Treasury)
5) ห้ามให้มกี ารจัดส่งคนหางานทีเ่ ป็ นผูเ้ ยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปี ไปทางานต่างประเทศโดยเด็ดขาด
และสาหรับผูเ้ ยาว์ทอ่ี ายุต่ ากว่า 18 ปี จะไปทางานต่างประเทศได้จะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมเสียก่อน
ต่ อ มาได้ บ ัญ ญัติ ห ลัก เกณฑ์ ข้ อ บัง คับ และอ านาจในการควบคุ ม เกี่ย วกับ การจัด หางาน
ต่างประเทศไว้ในกฎหมายแรงงานฟิลปิ ปินส์ (The Labor Code of the Philippines) ตามกฤษฎีกา
ประธานาธิบดี 442 (Presidential Decree 422) ซึ่งเป็ นบทบัญญัตใิ ห้ความคุ้มครองคนหางานและ
คนงานในส่วนสาคัญคือ
1) การกาหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการจัดหางานต่างประเทศ
โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว กฎหมายแรงงานฟิ ล ิป ปิ น ส์บ ัญ ญัติก ฎหมายควบคุ ม การจัด หางาน
ต่างประเทศเหมือนกับประเทศไทย แต่กม็ ขี อ้ แตกต่างกันบางประเด็นทีส่ าคัญคือ
ก) การกาหนดคุณสมบัติของผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานต่ างประเทศ กฎหมายแรงงาน
ฟิลปิ ปิ นส์มาตรา 16 ได้บญ
ั ญัตกิ าหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจจัดหางานโดยมิได้รบั อนุ ญาตตามที่
กฎหมายบัญ ญัติไ ว้ และมาตรา 25 ได้บ ัญ ญัติก าหนดให้ เ อกชนเข้า มีส่ ว นร่ ว มในการจัด หางาน
1

กรมการจัดหางาน. “โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ งการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
โลก” , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
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ต่างประเทศ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ โดยเอกชนผูท้ จ่ี ะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหา
งานให้แก่คนหางานหรือคนงาน ทัง้ เป็ นการจัดหางานภายในประเทศและการจัดหางานต่างประเทศ
ต้อ งดาเนินการตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ข้อ บังคับที่กระทรวงแรงงานและการจ้างงานกาหนดไว้
ซึง่ เอกชนสามารถดาเนินการจัดหางานต่างประเทศได้ในรูปแบบ ดังนี้ คือ
(1) สานักงานตัวแทนจัดหางานเอกชน (Private fee-charging Employment
Agencies) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีด่ าเนินการจัดหางานให้แก่คนงานโดยเรียกเก็บค่าบริการ
จากคนงานหรือนายจ้าง หรือทัง้ สองฝา่ ย
(2) องค์กรรับสมัครงานเอกชน (Private Recruitment Entities) หมายถึง บุคคล
หรือสมาคมที่ดาเนินการจัดหางานให้กบั คนหางานทัง้ เป็ นการจัดหางานภายในประเทศและจัดหางาน
ต่างประเทศ โดยไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากคนหางานหรือนายจ้าง
(3) นายจ้ างผู้ได้ รบั อนุ ญาตให้ จดั หางานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จากบทบัญญัตขิ อ้ บังคับดังกล่าว สานักงานตัวแทนจัดหางานเอกชน (Private fee-charging Employment
Agencies) มีรปู แบบการดาเนินการคล้ายหรือเหมือนกันกับผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานต่างประเทศของไทย
โดยกฎหมายแรงงานฟิลปิ ปินส์ได้กาหนดคุณสมบัตผิ ยู้ น่ื ขออนุญาตจัดหางานต่างประเทศคือ
(3.1) มีสญ
ั ชาติ ฟิลิ ปปิ นส์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีเป็ นการดาเนินงาน
ในลัก ษณะห้า งหุ้น ส่ ว นบริษัท จะต้อ งมีจ านวนผู้ถือ หุ้น ที่ม ีส ัญ ชาติฟิ ล ิป ปิ น ส์ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 75
ของจานวนทุนทัง้ หมด และมีทุนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติฟิลปิ ปินส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนทุน
ทัง้ หมด และมีอานาจในการควบคุมการดาเนินการ
(3.2) มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วไม่น้อยกว่า 500,000 เปโซ สาหรับการจัดหา
งานต่างประเทศทัง้ กรณีทเ่ี ป็นเจ้าของกิจการคนเดียวหรือห้างหุน้ ส่วนบริษทั
(3.3) ผู้ข ออนุ ญ าตจะต้ อ งไม่ มี ลกั ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายและต้ อ งยื่ น
เอกสารประกอบคาขอใบอนุญาตจัดหางานต่างประเทศภายใต้เงื่อนไข
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั และการรวมหุน้ ในกรณีท่ี
ด าเนิ น การในรูป แบบบริษัท หรือ หนัง สือ รับ รองจากส านัก งานการค้า
ภายในในกรณีทด่ี าเนินการในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือห้างหุน้ ส่วน
- ในกรณีท่ผี ู้ข ออนุ ญ าตเป็ นบริษัท จะต้อ งพิสูจ น์ ใ ห้เ ห็น ถึง ความสามารถ
ทางด้านการลงทุนและสถานะทางการเงินของผู้ถอื หุน้ ส่วนใหญ่ โดยแสดง
ให้เห็นว่าได้มกี ารเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาแล้ว
- ได้รบั การตรวจสอบแล้ว ว่าไม่มปี ระวัติอ าชญากรรมจากกรมตารวจและ
ได้รบั การรับรองจากกรมสรรพากร
- ผูย้ น่ ื คาขออนุญาตจัดหางานต่างประเทศต้องรับรองประกอบแบบยื่นคาขอ
ในการจัด หางานให้ค นหางานโดยค านึ ง ถึง ความสามารถและท าการ
ทดสอบคัดเลือ กคนหางานอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
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ความเหมาะสม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ทิ ่เี กินควรเพื่อให้สอดคล้องกับ
คุณภาพตามทีน่ ายจ้างต้องการ
- ยอมรับผิดชอบในการกระทาที่เกิดจากอานาจในการใช้ใบอนุ ญาตจัดหา
งานรวมทัง้ ส่งเสริมการทาสัญญาจ้างแรงงานกับคนหางาน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและจัดหางานมีสทิ ธิท่จี ะวางข้อกาหนด
บังคับเพิม่ เติม
ซึ่ง ผู้ย่นื ค าขอใบอนุ ญ าตจัด หางานเพื่อ ไปท างานต่ า งประเทศจะต้อ งเสีย ค่ าธรรมเนี ย ม
ประมาณ 6,000 เปโซ และต้องวางเงินสดเป็ นหลักประกัน 100,000 เปโซ หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ คี ่าเท่ากัน รวมทัง้ มีผคู้ ้าประกันอีก 300,000 เปโซ เพื่อเป็ นข้อผูกพันใน
หลัก ประกัน การร้อ งทุ ก ข์ใ นการใช้ส ิท ธิเ รีย กร้อ งจากผู้ร บั อนุ ญ าตจัด หางานที่ล ะเมิด กฎหมายและ
ไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในใบอนุ ญาตจัดหางาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กาหนด
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงงาน
บทบัญ ญัติว่ า ด้ ว ยการก าหนดคุ ณ สมบัติข องผู้ ร ับ อนุ ญาตจัด หางานต่ า งประเทศของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ส่วนใหญ่เหมือนกับการกาหนดคุณสมบัติของผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานต่างประเทศของไทย
โดยเฉพาะการกาหนดคุณสมบัตขิ องจานวนผูถ้ อื หุน้ และจานวนทุนของผูถ้ อื หุน้ ต้องถือหลักสัญชาติของ
ฟิลปิ ปินส์ซง่ึ เป็นประเทศผูใ้ ห้อนุญาตจัดหางานต่างประเทศ 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 75 ของจานวนผูถ้ อื หุน้
และจานวนทุนของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด ทัง้ นี้ เพื่อความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองคนหางานซึ่งถือ
สัญชาติเดียวกันกับผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานหรือผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนใหญ่ อีกทัง้ ป้องกันมิให้มกี ารสูญเสียผล
กาไรทางด้านเศรษฐกิจและแสวงหาผลประโยชน์จากผูถ้ อื ทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ รวมทัง้ การกาหนดให้ผรู้ บั
อนุญาตจัดหางานต่างประเทศจะ ต้องมีหลักประกันเป็ นจานวนเงินตามทีก่ าหนดไว้เพื่อเป็ นหลักประกัน
ความรับผิดของผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจะมีข้อแตกต่างกันบ้างที่ไทย
กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศเฉพาะนิตบิ ุคคลในรูปแบบบริษทั
จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด ส่วนฟิลปิ ปินส์กาหนดให้ทงั ้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลมีสทิ ธิย่นื ขอเพื่อเป็ น
ผูร้ บั อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศได้
นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานฟิ ลิ ปปิ นส์มาตรา 26 ยังได้บญ
ั ญัติว่า
ห้ามมิให้บริษทั ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวและบริษทั ตัวแทนขายตั ๋วเครื่องบินของสายการบิน
พาณิชย์ กระทาการให้เกิดการจ้างงานในลักษณะดาเนินธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อไปทางาน
ต่างประเทศโดยจะเรียกหรือรับค่าประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
เนื่องจากฟิ ลปิ ปิ นส์เห็นว่าบริษทั ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวและตัวแทนขายตั ๋วเครื่องบินของ
สายการบินพาณิชย์เหล่านี้เป็นธุรกิจทีส่ ่งเสริมและมีการจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย (Illegal- Recruitment) ในรูปแบบของนักท่องเที่ยว ซึ่งเท่ากับเป็ นการกาหนดข้อห้าม
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คุณสมบัตขิ องผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานมิให้ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจัดการท่องเทีย่ วและตัวแทนขายตั ๋ว
เครือ่ งบินของสายการบินพาณิชย์
สาหรับประเทศไทยไม่ได้บญ
ั ญัติกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ไว้เด่นชัดนอกจากการกาหนด
ข้อห้ามมิให้ผรู้ บั อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศจะประกอบธุรกิจบางประเภทตามทีก่ าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งในปจั จุบนั ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎกระทรวงที่กาหนดธุรกิจต้องห้ามมิให้บริษทั ผู้รบั
อนุ ญ าตจัด หางานประกอบธุ ร กิจ ประเภทใดบ้า ง ในขณะเดีย วกัน บริษัท หรือ ส านั ก งานจัด หางาน
ต่างประเทศจานวนมากได้ดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจัดการท่องเที่ย วลักลอบจัดส่งคนหางานไปทางาน
ต่างประเทศโดยไม่ขออนุ ญาตต่อกรมการจัดหางานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั หางานและ
คุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ในรูปแบบนักท่องเทีย่ วส่งผลให้คนหางานได้รบั ค่าจ้างและสวัสดิการต่ า
กว่ามาตรฐานทีก่ รมการจัดหางานกาหนด และคนหางานบางรายทางานโดยไม่มใี บอนุญาตให้ทางาน
นอกจากนี้กฎหมายแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์มาตรา 38 ยังกาหนดบทลงโทษผู้จดั หางานเพื่อ
ไปทางานต่างประเทศโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายดาเนินการจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศ
จะต้อ งรับโทษจ าคุ ก ไม่ต่ า กว่ า 4 ปี แต่ ไ ม่เ กิน 8 ปี หรือ ปรับไม่น้ อ ยกว่า 20,000 เปโซ แต่ ไ ม่เ กิน
100,000 เปโซ หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ส่วนผู้ท่ไี ด้รบั อนุ ญาตจัดหางานไปทางานต่ างประเทศและดาเนินการฝ่าฝื นกฎข้อบังคับ
ตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้ เช่น ในกรณีท่ผี ู้ได้รบั อนุ ญาตจัดหางานไปทางานต่างประเทศดาเนินธุรกิจ
เป็นสานักงานตัวแทนจัดท่องเทีย่ วหรือตัวแทนขายตั ๋วเครือ่ งบินให้กบั สายการบินพาณิชย์ดว้ ยต้องรับโทษ
จาคุกไม่ต่ากว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 10,000 เปโซ แต่ไม่เกิน 50,000 เปโซ หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ
ข) ผูร้ บั อนุญาตจัดหางานต้องยื่นคาขออนุญาตเป็ นหนังสือ
ในกรณี ท่ีป ระสงค์จ ะส่ ง คนหางานไปท างานต่ า งประเทศในการควบคุ ม การจัด ส่ ง
คนหางานฟิลปิ ปินส์ไปทางานต่างประเทศกฎหมายแรงงานฟิลปิ ปินส์ บัญญัตวิ ่า
ก่อนทีจ่ ะมีการจัดส่งคนงานไปทางานต่างประเทศ ผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานจะต้องปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
ส่งหนังสือแต่งตัง้ หรือสัญญาในการเป็ นตัวแทนจัดหางานระหว่างนายจ้างต่างประเทศ
กับตัวแทนจัดหางานให้มอี านาจในการจัดหางานหรือทาสัญญาจ้าง ซึง่ หนังสือดังกล่าวต้องได้รบั รองจาก
เจ้าหน้าที่ผมู้ อี านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานกงสุล หรือกระทรวงแรงงานของประเทศ
นายจ้าง โดยมีผู้ช่วยทูตแรงงานหรือเจ้าหน้าทีก่ ารต่างประเทศฟิลปิ ปิ นส์เป็ นผู้ลงนามและพยานรับรอง
เอกสารสาหรับสัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการจัดหางานจะต้องประกอบด้วย
(1) สถานภาพในการจ้างงาน รวมทัง้ สวัสดิการในการรับผิดชอบเลีย้ งดูคนหางานตลอด
ระยะเวลาการจ้าง
(2) ผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานมีอานาจในการเป็ นตัวแทนทีจ่ ะฟ้อง หรือถูกฟ้องร่วมกันกับ
ตัวการหรือนายจ้างต่างประเทศในกรณีทม่ี กี ารผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจัดหางาน
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(3) การจ่ายค่ าตอบแทนหรือ ค่ าจ้าง รวมทัง้ การเรียกเก็บค่ าบริการตามที่กฎหมาย
กาหนด
(4) ระยะเวลาในการจ้างนัน้ จะต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เกินวันทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
(5) จะต้องมีระบบหรือองค์กรทีส่ ามารถส่งเงินค่าจ้างของคนงานกลับประเทศได้
(6) เอกสารแสดงเครื่อ งหมายการค้ า ของบริษั ท นายจ้ า งต่ า งประเทศ รวมทั ง้
ความสามารถในการจ้างหรือรับสมัครคนหางาน
(7) เอกสารซึง่ ระบุรายเอียดและลักษณะงานของนายจ้างต่ างประเทศพร้อมด้วยจานวน
คนหางานทีต่ อ้ งการ ค่าจ้างและสวัสดิการ คุณสมบัตขิ องคนหางานและวิธกี ารสอบคัดเลือก
(8) หนังสือซึ่งอนุ ญาตให้นายจ้างในต่างประเทศนาคนหางานเข้าประเทศได้ อันได้แก่
หลัก ฐานการได้รบั การตรวจลงตราของบริษัทนายจ้างหรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบอนุ ญ าตให้ทางาน
ที่แ สดงว่ารัฐบาลแห่งประเทศที่ค นหางานจะเดินทางไปทางานนัน้ ได้อนุ ญ าตให้นาคนหางานเข้าไป
ทางานในประเทศได้ ฯลฯ
โดยก าหนดให้ต้อ งส่งสัญญาจ้างแรงงานต่ อ สานักงานบริหารงานจัดหางานต่ างประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิตามสัญญาจ้างแรงงานโดยสัญญาจ้างแรงงานนัน้ จะต้องทาขึ้ น เป็ นทัง้
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศทีค่ นหางานจะไปทางาน รวมทัง้ ใบคาร้องเพื่อยื่นขอหนังสือเดินทาง
เพื่อไปทางานต่างประเทศของคนหางานนัน้ จะต้องได้รบั การรับรองจากสานักงานบริหารงานจัดหางาน
ต่างประเทศเสียก่อ นจึงจะไปขอทาหนัง สือเดินทางได้ ส่วนรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานนัน้ จะต้อ ง
เป็ นไปตามรูปแบบมาตรฐานของสัญญาและสอดคล้องกับบทบัญญัติของสวัสดิการแรงงานสังคมและ
เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ในเรื่องกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่ าและสภาพเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจ้างงานในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในสัญญาจ้างแรงงานยังต้องมีเงื่อนไขที่เป็ นไปตามระเบียบที่รฐั มนตรีกระทรวง
แรงงานและการจ้างงานกาหนด ประกอบด้วย
(1) อัตราค่าจ้างมาตรฐานตามทีร่ ฐั มนตรีกาหนดสาหรับค่าจ้างในเวลาทางานปกติและการจ่าย
ค่าล่วงหน้า
(2) ค่าเดินทางไปกลับซึง่ คนหางานไม่ตอ้ งจ่าย
(3) ค่าอาหารและทีพ่ กั อย่างสะดวกสบาย
(4) คนหางานจะต้องได้รบั เงินค่าชดเชยและได้รบั การปกป้องจากภัยอันตรายที่เกิดจาก
สงคราม รวมทัง้ การประกันชีวติ และการประกันภัยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุตลอดระยะเวลาจ้าง
(5) จัดการขนส่งศพคนงานทีต่ ายจากการทางานกลับสู่ฟิลปิ ปินส์โดยทันทีทนั ใด
(6) จัดให้มกี ารส่งเงินรายได้ของคนงานกลับสู่ ผู้ได้รบั ผลประโยชน์โดยระบบธนาคารของ
ฟิลปิ ปินส์
บทบัญญัตกิ ฎหมายแรงงานดังกล่าวของฟิลปิ ปินส์ นอกจากจะกาหนดให้ผรู้ บั อนุ ญาตจัดหา
งานต้องส่งสัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) แล้วยังบัญญัตหิ ลักข้อกฎหมายให้กาหนดข้อ
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เงื่อนไขไว้ในสัญญาจัดหางานให้ผรู้ บั อนุ ญาตจัดหางานมีอานาจฟ้อง หรือถูกฟ้องร่วมกันกับตัวการหรือ
นายจ้างต่างประเทศในกรณีทม่ี กี ารผิดสัญญาจ้างแรงงาน แล้วยังบัญญัตหิ ลักข้อกฎหมายให้กาหนดข้อ
เงื่อนไขไว้ในสัญญาจัดหางานให้ผรู้ บั อนุ ญาตจัดหางานมีอานาจฟ้อง หรือถูกฟ้องร่วมกันกับตัวการหรือ
นายจ้างต่างประเทศในกรณีทม่ี กี ารผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจัดหางานทีท่ าไว้กบั คนงาน อันเป็ น
บทบัญญัตทิ เ่ี ด่นชัดในการกาหนดให้ผรู้ บั อนุ ญาตจัดหางานต้องร่วมรับผิดกับนายจ้างในต่างประเทศ ทัง้
ตามสัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานซึง่ การกาหนดหลักข้อกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อเป็ นการเพิม่
ความรับผิด ชอบให้ก ับผู้รบั อนุ ญ าตจัด หางานในการที่จะถู ก ฟ้ อ งตามสัญ ญาจ้างแรงงานยัง ศาลของ
ฟิลปิ ปินส์
นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานฟิ ล ิป ปิ น ส์ย ัง ได้บ ัญ ญัติก ฎหมาย ก าหนดให้ ค าร้อ งของ
คนหางานทีจ่ ะยื่นเพื่อขอหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อไปทางานต่างประเทศนัน้ จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
รับรองจากสานักงานบริหารจัดหางานต่างประเทศของฟิ ลปิ ปินส์ ซึ่งมีผลทาให้คนหางานฟิ ลปิ ปิ นส์ทจ่ี ะ
เดินทางไปทางานต่างประเทศจะทาหนังสือเดินทางได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงแรงงานแล้ว
เท่ านัน้ ทัง้ นี้ เพราะฟิ ล ิป ปิ น ส์ม ีก ารประสานงานการควบคุ มจัดส่ ง คนหางานหรือ คนงานไปท างาน
ต่ า งประเทศ โดยมีก ารรวมการอนุ ญ าตให้เ ดินทางไปต่ างประเทศและการขออนุ ญ าตให้ไ ปท างาน
ต่างประเทศไว้เป็ นกระบวนการเดียวกัน การบัญญัตหิ ลักข้อกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ ส่งผลต่อการให้
ความควบคุมการลักลอบจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสกัดกัน้ การ
หลอกลวงคนงาน หรือ คนหางานได้ม ากขึ้น แตกต่ า งกับ ไทยที่ม ีร ะบบการขออนุ ญ าตไปท างาน
ต่างประเทศแยกจากระบบการขออนุ ญาตไปต่างประเทศและขาดการประสานงานกัน คนหางานหรือ
คนงานต่างก็มหี นังสือเดินทางก่อนสมัครงานและสามารถขอหนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องได้รบั อนุ ญาต
ให้ ไ ปท างานต่ า งประเทศจากกรมการจัด หางานเสีย ก่ อ น ซึ่ง หนั ง สือ เดิน ทางของไทยใช้ ไ ด้ ทุ ก
วัตถุประสงค์ไม่มกี ารระบุประเภทการใช้ ทาให้ไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ได้ เพราะบริษัทสานั กงานจัดหางานสามารถขอรับการตรวจลงตราให้แก่คนหางานหรือคนงาน และ
จัดส่งโดยไม่ผ่านการขออนุญาตจากกรมการจัดหางานเพราะมีหนังสือเดินทางอยูแ่ ล้ว
สาหรับบทกาหนดโทษในกรณีท่ผี ู้รบั อนุ ญาตจัดหางานต่ างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ฝ่าฝื นจัดส่ง
คนหางานไปทางานต่างประเทศโดยมิได้ขออนุ ญาต กฎหมายฟิลปิ ปินส์ได้บญ
ั ญัตบิ ทกาหนดโทษจาคุก
ไม่ต่ากว่าสองปี แต่ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 1,000 เปโซ แต่ไม่เกิน 50,000 เปโซ หรือทัง้ จาทัง้
ปรับซึง่ เป็นบทลงโทษทีส่ งู มากเมือ่ เปรียบเทียบกับไทยทีม่ อี ตั ราโทษเพียงปรับไม่เกิน 5,000 บาท
อย่างก็ตาม ถึงฟิ ลปิ ปินส์จะบัญญัตกิ ฎหมายในการกาหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้รบั
อนุ ญาตจัดหางานตามสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจัดหางานเพื่อให้ความคุ้มครองคนหางานก็ตาม
ในทางปฏิบตั ฟิ ิ ลปิ ปิ นส์กป็ ระสบปญั หาเดียวกันกับประเทศไทยโดยเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์ของ
ผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานหรือนายจ้างต่างประเทศโดยการเปลีย่ นสัญญาจ้างแรงงานใหม่ ซึ่งมักจะทาเมื่อ
คนหางานได้เดินทางไปถึงสถานทีท่ างานในต่างประเทศโดยทีค่ นทางานหรือคนหางานไม่ได้รตู้ วั มาก่อน
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เลย ซึ่งสัญญาจ้างแรงงานฉบับใหม่นัน้ กาหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการต่ ากว่ามาตรฐานที่
ได้รบั อนุญาตจากสานักงานบริหารแรงงานต่างประเทศฟิลปิ ปินส์ แต่เนื่องจากคนหางานหรือคนงานมีขอ้
เลือกที่จากัดจึงยอมรับเอาเงื่อนไขในสัญญาจ้างแรงงานฉบับใหม่เพราะดีกว่าที่จะกลับบ้านเกิดด้วยมือ
เปล่า ประกอบกับปญั หาการว่างงานในประเทศทีเ่ มื่อคนหางานเดินทางกลับฟิลปิ ปินส์แล้วก็ไม่มงี านให้
ท าจึง ท าให้ส ภาพบัง คับ ใช้ก ฎหมายถู ก จ ากัด คนหางานหรือ คนงานจึง เสีย สิท ธิท่ีจ ะเรีย กร้อ งตาม
กฎหมาย นอกจากนี้คนหางานบางส่วนได้ถูกจัดส่งไปทางานต่างประเทศโดยไม่ได้ทาสัญญาจ้าง ซึ่ง
คนหางานเหล่านี้จะเดินทางในรูปแบบของการยืน่ ขอตรวจลงตราเพื่อการท่องเทีย่ ว
ค) ข้อห้ามและจากัดการกระทาของผูร้ บั อนุญาตจัดหางาน
มิให้ผรู้ บั อนุญาตจัดหางานรับค่าบริการก่อนทีค่ นหางานจะได้งาน กฎหมายแรงงานของ
ฟิลปิ ปินส์มาตรา 13 ได้บญ
ั ญัตคิ วามหมายของการจัดหางานว่า จัดหางาน หมายถึง การกระทาใดๆ ที่
เกี่ยวกับการออกเที่ยวชักชวนรับสมัค ร ทาสัญ ญา จัดส่ ง ถือ เอาประโยชน์ ว่าจ้างหรือ จัดหางานให้
คนหางาน รวมทัง้ การจัดหาเอกสารการรับสมัคร การทาสัญญา การให้คามันโฆษณา
่
เพื่อให้มกี ารจ้าง
แรงงานทัง้ หมดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศโดยจะรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
และบัญญัตคิ วามหมายของค่าบริการว่า
“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมตอบแทนทีเ่ รียกเก็บโดยผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานเพื่อ
เป็นค่าบริการในการจัดหางานให้แก่คนหางาน
โดยมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเรียกเก็บค่าบริการตามมาตรา 32 ว่า
ห้ามมิให้ผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการก่อนที่คนหางานได้ทางาน และ
เมื่อรับค่าบริการผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานจะต้องออกใบเสร็จรับเงินตามที่ได้รบั อนุ ญาตให้เรียกเก็บให้แก่
คนหางาน ฯลฯ
เจตนารมณ์ข้อกฎหมายดังกล่าว ฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่ได้แยกความหมายของค่ าบริการออกจาก
ค่ า ใช้จ่าย และก าหนดหลัก ข้อ กฎหมายห้า มมิใ ห้ผู้รบั อนุ ญ าตจัดหางานเรียกหรื อ รับ ค่ าบริก ารจาก
คนหางานไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ ค นหางานจะได้ ง านท า ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ บทบัญ ญั ติ ต าม
พระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ที่กาหนดข้อห้ามมิให้บริษทั ผู้รบั อนุ ญาต
จัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้เป็ นการล่วงหน้าเกินสามสิบวันก่อนเดิ นทางและขอ
ขยายระยะเวลาได้อกี 30 วัน ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ น นอกจากนี้บริษทั ผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานยังสามารถ
เรียกหรือรับค่าใช้จา่ ยจากคนหางานล่วงหน้าได้โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา
ในทางปฏิบตั ฟิ ิ ลปิ ปิ นส์เองก็ประสบปญั หาเกี่ยวกับการเรียกเก็บหรือรับค่าบริการล่วงหน้า
ก่อ นที่ค นหางานจะได้งานทา โดยเฉพาะผู้รบั อนุ ญ าตจัดหางานหลังจากที่ได้ส่ งค าขออนุ ญ าตจัดส่ ง
คนหางานไปทางานต่างประเทศ แม้จะยังไม่ได้รบั การอนุ มตั งิ านตามสัญญา ผู้รบั อนุ ญาตเหล่านี้ก็เริม่ มี
การรับสมัครคนหางานและมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคนหางาน
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ง) ข้อห้ามมิ ให้ผร้ ู บั อนุญาตจัดหางานเรียกเก็บหรือรับค่าบริ การเกิ นอัตราที่กาหนด
ในการควบคุ ม การเรียกเก็บ ค่ าบริการของผู้รบั อนุ ญ าตจัด หางานจากคนหางานนัน้
กฎหมายแรงงานของฟิลปิ ปินส์มาตรา 34 (a) ได้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายกาหนดข้อห้ามมิให้ผรู้ บั อนุ ญาตจัดหา
งานเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานเกินกว่ าที่กฎหมายกาหนดอนุ ญาตให้เรียกเก็บได้ หรือห้าม
กระทาการใดๆ จนเป็ นเหตุให้คนหางานต้องจ่ายค่าบริการเป็ นจานวนมากเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ไม่ว่าจะเป็นการกระทาในรูปแบบทีใ่ ห้ยมื เงินหรือให้คาแนะนาก็ตาม
ซึ่งการกระทาของผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานในลักษณะดังกล่าว ฟิ ลปิ ปิ นส์ถอื ว่าเป็ นการ
จัดหางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegal Recruitment) ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายแรงงานของ
ฟิลปิ ปินส์ มาตรา 38 (a) 2 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า
a) การจัดหางานต่อไปนี้ เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกลงโทษตามที่
กฎหมายกาหนด
การกระท าหรือ เรีย กรับ เงิน หรือ สิ่ง ของเพื่อ เป็ น ค่ า บริก ารในการจัด หางานให้
คนหางานเป็นจานวนมากเกินกว่าจานวนทีก่ ฎหมาย หรือข้อบังคับทีเ่ หมาะสมกาหนด
b) การจัดหางานทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นบ่อนทาลายความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ และจะได้รบั การลงโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายแรงงานฟิ ล ิปปิ นส์ดงั กล่าว ฟิ ลปิ ปิ นส์ใ ห้ความสาคัญ
สาหรับการให้ความคุม้ ครองคนหางานในการควบคุมผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานมิให้เรียกหรือรับค่าบริการ
เกิน กว่ า ที่ก ฎหมายก าหนด ถึ ง กับ บัญ ญัติ ว่ า เป็ น การจัด หางานที่ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย (Illegal
Recruitment) อันมีผลกระทบต่อการเป็ นบ่อนทาลายความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศชาติ แต่ถงึ
อย่างไรก็ต าม ในทางปฏิบตั ิแ ล้ว ผู้ร บั อนุ ญ าตจัดหางานก็ยงั มีก ารเรีย กหรือ รับค่ าบริก ารเกิน กว่ า ที่
กฎหมายกาหนดไว้มากมาย ซึง่ ผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานบางรายเรียกค่าบริการ 10,000 เปโซ ถึง 20,000
เปโซ ทัง้ ๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดและอนุ ญาตให้เรียกเก็บค่าบริการได้เพียง 5,000 เปโซ โดยค่าบริการนัน้
รวมไปถึงค่าเอกสาร ค่าตรวจโรค และสุขภาพ ค่าทดสอบความสามารถ ค่าหนังสือเดินทางและตรวจลง
ตรา ค่าภาษีเดินทางและค่าประกันภัย
ซึง่ นับว่าเป็ นปญั หาในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ทัง้ นี้ เพราะผู้รบั
อนุ ญ าตจัดหางานมักจะออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กฎหมายกาหนดเพียงจานวนเงินค่ าบริการที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย และการจ่ายเงินค่าบริการก็เป็ นการสมยอมหรือภาระจายอมของคนหางานทีเ่ ต็ม
ใจจะเสียค่าบริการเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
2) การป้ องกันการควบคุมการจัดหางานต่างประเทศโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมายแรงงานฟิลปิ ปินส์ (The Labor Code of the Philippines) มาตรา 38 ทีไ่ ด้แก้ไข
ใหม่ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ความหมายการจัดหางานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Illegal Recruitment) ว่า หมายถึง
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2.1) การดาเนินการจัดหางานต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทัง้ ของผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต
จัดหางานและไม่ได้รบั อนุญาตจัดหางาน
2.2) มีการเรียกหรือรับค่าบริการในการจัดหางานเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
2.3) หลอกลวงรับสมัครคนหางานโดยไม่มตี าแหน่ งงานจริงหรือแสดงเอกสารในการจัดหา
งานเท็จ
กฎหมายแรงงานของฟิลปิ ปิ นส์มาตรา 38 รวมไปถึงว่าการกระทาใดๆ ทีล่ ะเมิดบทบัญญัติ
ข้อห้ามตามบรรพ 1 กฎหมายแรงงานฟิลปิ ปินส์ของผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางาน (Any violation of title l of
the Labor Code of the Philippines committed by any licensees or holder of authority) เป็ นการ
จัดหางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึง่ ข้อห้ามกระทาของผูร้ บั อนุ ญาตจัดหางานและมีผลโดยตรงต่อ
การจัดหางานต่างประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Illegal Recruitment) ได้แก่
(1) เรียกเก็บหรือรับเงินค่าบริการ (Placement fee) เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ไม่ว่าจะ
เรียกเก็บหรือรับเงินโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
(2) เตรียมหรือจัดโฆษณาโดยให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือเอกสารต่างๆ ทีผ่ ดิ กับความจริง
(3) การประกาศรับสมัครคนหางานเป็ นการล่วงหน้าโดยการใช้เอกสารเท็จ และไม่สามารถ
แสดงออกถึงการกระทาทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงความมันคงของผู
่
ร้ บั อนุญาตจัดหางาน
(4) ยุยงชักนาหรือพยายามยุยงชักนาให้คนหางานที่ได้รบั การจ้างงานแล้วลาออกจากงาน
เพื่อที่จะให้สมัครงานใหม่ เว้นเสียแต่ว่าการยุยงคนงานนัน้ เป็ นการเคลื่อนย้ายคนงานไปสู่เสรีภาพจาก
การกดขีห่ รือการเอารัดเอาเปรียบในเงือ่ นไขการจ้างงานเดิม
(5) มีการใช้อานาจบังคับหรือพยายามใช้อานาจบังคับผูร้ บั อนุญาตจัดหางานอื่น ไม่ให้จดั หา
งานให้คนหางานทีไ่ ม่มาสมัครงานเพื่อไปทางานต่างประเทศกับสานักงานจัดหางานของตน
(6) มีก ารจ้า งงานหรือ การจัด หาต าแหน่ งงานให้ค นหางานในลัก ษณะที่เ ป็ น อัน ตราย
แก่สุขภาพพลานามัยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเกียรติภมู ขิ องประเทศฟิลปิ ปินส์
(7) ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการดาเนินงานการตรวจของเลขานุ การกระทรวงแรงงาน
หรือเจ้าหน้าทีท่ ม่ี อี านาจ
(8) ละทิ้งไม่รายงานผลการด าเนิน งานการจัด หางานหรือ สถานะของการจัดหางานซึ่ง
ประกอบด้วยตาแหน่ งงานว่าง การเดินทางไปทางานต่างประเทศและการส่งกลับประเทศของคนงาน
รวมทัง้ เรือ่ งราวและข้อมูลต่างๆ ทีก่ ระทรวงแรงงานต้องการ
(9) สับ เปลี่ย นหรือ เปลี่ย นแปลงสัญ ญาจ้า งใหม่ โ ดยไม่ ไ ด้ร ับ การอนุ ม ัติจ ากส านั ก งาน
บริหารงานจัดหางานต่างประเทศฟิลปิ ปินส์
(10) เป็ นเจ้าหน้ าที่หรือกรรมการบริหารของบริษัทที่มกี ารดาเนินงานในรูปแบบตัวแทน
จัดการท่องเทีย่ ว
(11) ระงับ หรือ ปฏิเ สธเอกสารในการเดิน ทางจากคนหางานที่ส มัค รงานก่ อ นที่จ ะออก
เดินทางไปทางานต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์เกีย่ วกับเงินทองมากเกินกว่าทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้
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จากข้อห้ามมิให้ผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานเรียกหรือรับเงินก่อนที่คนงานหางานได้งานทา ข้อ
ห้ามมิให้บริษทั ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวหรือสาขาของบริษทั สายการบินพาณิชย์เข้ามามีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องในธุรกิจจัดหางานต่างประเทศ และห้ามมิให้ผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานยินยอมให้ผู้รบั อนุ ญาต
จัดหางานไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อมก็ตาม เว้นเสียแต่ จะได้รบั การอนุ ญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ซึ่งการกระทาที่ฝ่าฝื นข้อห้ามหลักกฎหมายดังกล่าวเป็ นการจัดหางานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (Illegal Recruitment) โดยฟิ ลปิ ปิ นส์ถือว่าเป็ นบ่อนทาลายความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จของ
ประเทศ ต้องรับโทษทางอาญาตามทีก่ ฎหมายกาหนดว่า
ซึง่ ตามกฤษฎีกาประธานาธิบดีท่ี 1920 (Presidential Decree No. 1920) อานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ผู้อานวยการสานักงานการบริหารงานจัดหางานต่างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และหัวหน้ า
สานักงานแรงงานจังหวัดมีอานาจสังการหรื
่
อประกาศปิ ดสานักงานจัดหางานต่างประเทศที่กระทาผิด
กฎหมาย รวมทัง้ เพิม่ อานาจเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงแรงงานมีอานาจในการจับกุมผูด้ าเนินการจัดหางาน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ อ ย่า งไรก็ต าม การป้ องกัน และควบคุ ม การจัด หางานต่ า งประเทศโดยไม่ ช อบด้ ว ย
ั หาในการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ทัง้ นี้ เพราะมีค นหางานหรือ คนงาน
กฎหมายก็มอี ุ ปสรรคและเป็ น ป ญ
ผูเ้ สียหายจานวนเล็กน้อยเท่านัน้ ที่รอ้ งทุกข์ ในขณะทีม่ คี นหางานหรือคนงานอีกเป็ นจานวนมากทีส่ มัคร
งานหรือถูกจัดส่งไปทางานต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้ดาเนินการร้องทุกข์ ทัง้ นี้เพราะ
(1) คนหางานเหล่านัน้ ประสบความสาเร็จในการได้งานทาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะได้รบั
การจัดส่งจากผูร้ บั อนุญาตจัดหางานตามกฎหมายหรือไม่กต็ าม
(2) เกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทีห่ ลอกง่าย และมีความกระดากอายในการทีจ่ ะร้องทุกข์
(3) คนหางานเหล่านัน้ ได้หลบหนีไปทางานในต่างประเทศในรูปแบบของนักท่องเทีย่ ว
(4) มีความรูส้ กึ ว่าการสูญเสียเงินทองเมือ่ ถูกหลอกนัน้ เป็นสิง่ เล็กน้อย
(5) แม้จะยังไม่ได้งานทาก็ยงั เชื่อกันว่าผู้รบั อนุ ญาตจัดหางานสามารถจัดส่งคนหางานไป
ทางานได้
(6) ให้ความร่วมมือในการติดต่อจัดหางานในลักษณะที่ผดิ กฎหมาย เช่น การปลอมแปลง
เอกสารจึงมีความเกรงกลัวทีจ่ ะเปิดเผยการให้ความร่วมมือในการกระทาความผิด
การบัญญัตกิ ฎหมายของการหางานทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegal Recruitment) ของฟิลปิ ปินส์
จะเห็น ได้ว่ า มีก าหนดข้อ กฎหมายไว้ช ัด เจนถึง ล าดับ ความส าคัญ ของการจัด หางานที่ไ ม่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย (Illegal Recruitment) โดยเฉพาะการให้ความสาคัญของการจัดหางานทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(Illegal Recruitment) ในบางลักษณะเป็ นบ่อนทาลายความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ มีผลเท่ากับเป็ นการ
ทาลายความมันคงของชาติ
่
และสังคม ซึง่ การบัญญัตกิ ฎหมายในลักษณะเช่นนี้ นอกจากจะเป็ นมาตรการ
เสริมในการเพิม่ โทษ ยังให้ความสาคัญในการที่จะป้องกันและปราบปรามผู้กระทาการจัดหางานโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการลักลอบจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยมิได้ขออนุ ญาตได้โดยมิ
ขัดต่อหลักมนุ ษยชน เช่น การจัดตัง้ ศูนย์ช่วยเหลือคนงาน (The Labor Assistance Center) ทีท่ ่า
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อากาศยานนานาชาติมะนิลา (Manila International Airport) เพื่ออานวยความสะดวกแก่คนหางานทีจ่ ะ
เดินทางไปทางานต่างประเทศและตรวจสอบป้องกันการลักลอบจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นี้เพราะการบัญญัตกิ ฎหมายลักษณะเช่นนี้เป็ นบทยกเว้นอย่างชัดเจนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนู ญของฟิ ลปิ ปิ นส์ มาตรา 4 ( 5 ) ที่บญ
ั ญัตวิ ่า บุคคลมีเสรีภาพในการเลือกถิน่ ที่อยู่
อาศัยและเสรีภาพในการเดินทาง การจากัดเสรีภาพเช่นนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแ ห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ ความมันคงของรั
่
ฐ หรือความสงบเรียบร้อ ยของประชาชน หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ต่างกับพระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ที่ไม่ได้
บัญ ญัติไ ว้ชดั เจนถึงลัก ษณะและล าดับความสาคัญ รุนแรงของการจัดหางานที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย
(Illegal Recruitment )

7.2.6 สิ งคโปร์ (Singapore)
สิ ง คโปร์ เ ป็ นเกาะตั ้ง อยู่ ท างตอนใต้ ข องคาบสมุ ท รมาเลย์ ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ มาเลเซี ย
ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ตดิ ช่องแคบมะละกา
ใกล้กบั เกาะเรียลของอินโดนีเซีย สิงคโปร์มปี ระชากรที่ไม่มากเพียง 5 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเท่ากับ 226.9 พันล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติต่ อ หัว เท่ ากับ
44,904 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) ซึง่ นับว่าสูงสุดในอาเซียน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากถึงร้อย
ละ 14.7 (2554) สิงคโปร์มกี าลังแรงงานแค่ 2.7 ล้านคน ซึง่ แรงงานดังกล่าวนัน้ ไม่ทางานทีไ่ ร้ฝีมอื เช่น
งานก่อสร้าง ดังนัน้ จึงจาเป็ นทีต่ ้องจ้างแรงงานจากต่างประเทศ ซึง่ สิงคโปร์เป็ นประเทศที่แรงงานไทย
เดินทางไปทางานมากเป็นอันดับต้นๆ
เนื่ อ งจากสิงคโปร์ม ีก ารเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง ทัง้ ด้านอุ ต สาหกรรม การลงทุ น การ
ท่องเที่ยวจากชาวต่ างชาติ ในขณะที่สงิ คโปร์เป็ นประเทศเล็ก ๆ และมีประชากรน้ อยจึงทาให้จานวน
แรงงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้มกี ารจ้างแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะในด้านการก่อสร้างและ
ด้านการผลิตเพื่อสร้างแหล่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ งานในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เช่น วิศวกรก่อสร้าง และผูจ้ ดั การก่อสร้างอาคาร จึง เป็ นทีต่ ้องการในตลาดแรงงานอย่างสูง นอกจากนี้
สิงคโปร์ยงั เป็ นประเทศที่ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาเปิ ดสานักงานใหญ่และสานักงานภูมภิ าค จึงทาให้ม ี
ความต้องการในตาแหน่ งงานที่ใช้ความชานาญพิเศษ เช่น ตาแหน่ งผูบ้ ริหาร ผู้จดั การ พนักงานบัญชี
และผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการผลิตทรัพยากรบุคคลชาวสิงคโปร์ทาได้
ไม่ทนั กับความต้องการเพราะอัตราการเกิดที่ต่ า ดังนัน้ สิงคโปร์จงึ ได้มกี ารจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามา
ทางานในสัดส่วนเกือบครึง่ ของการจ้างงานทัง้ หมด
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ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของสิงคโปร์ พบว่ากระทรวงแรงงานสิงคโปร์
พิจารณาออกใบอนุ ญ าตทางานให้แก่ชาวต่างชาติภายใต้พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงานต่ างชาติ
(Employment of Foreign Worker Act) แตกต่างกัน ดังนี้
1) Employment Pass (P Pass และ Q Pass) สาหรับชาวต่างชาติทท่ี างานระดับบริหารหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ (Professions, Manager, Executives and Specialists) ผู้ถอื บัตร Employment
Pass (ทัง้ .P และ Q ) จะได้รบั อนุญาตให้นาผูต้ ดิ ตามประเภท 1 คือ คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่สมรสหรือบุตร
บุญธรรมตามกฎหมายที่มอี ายุต่ ากว่า 21 ปี ติดตามได้โดยถือบัตรผู้ตดิ ตาม Dependant’s Pass หรือ
ผูถ้ อื P Pass ได้รบั อนุญาตเพิม่ เติมให้นาผูต้ ดิ ตามประเภท 2 คือ บิดามารดาตนเองและบิดามารดาของ
คู่สมรส หรือบุตรทีเ่ กิดจากการสมรสครัง้ ก่อนของคู่สมรส บุตรพิการ บุตรหญิงทีย่ งั ไม่สมรสและอายุเกิน
21 ปี ติดตามได้โดยขอยื่นบัตร Long-Term Social Visit Pass ทัง้ นี้ การพิจารณาให้ใบอนุ ญาต P หรือ
Q จะดูจากเงินเดือน ตาแหน่ง และประสบการณ์เป็นหลักดังนี้
- P1 Pass เงินเดือนพืน้ ฐาน 7,000 เหรียญสิงคโปร์ขน้ึ ไป
- P2 Pass เงินเดือนพืน้ ฐานระหว่าง 3,500-7,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามตาแหน่งงาน
- Q Pass เงินเดือนพืน้ ฐาน 2,500 เหรียญสิงคโปร์ขน้ึ ไปและต้องมีคุณสมบัตติ รงตาม
ตาแหน่ งงาน (ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ทักษะฝี มอื อาจนาเข้ามาพิจารณา
ถ้าจาเป็น)
- Personalized Employment Pass (PEP) เป็ นใบอนุ ญาตทางานชนิดใหม่ซง่ึ นามาใช้
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นไป โดยผู้ถอื บัตร Employment Pass และทางานในสิงคโปร์มาแล้ว
อย่างน้อย 2 ปี (สาหรับ P Pass) หรือ 5 ปี (สาหรับ Q1 Pass) และรับเงินเดือนพืน้ ฐานไม่ต่ ากว่าปีละ
30,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาระดับสูงในสิงคโปร์และมีประสบการณ์ทางานในสิงคโปร์
ภายใต้ Employment Pass อย่างน้อย 2 ปี มีสทิ ธิ ์ขอ PEP ซึง่ จะมีอายุการอนุญาต 5 ปี โดยไม่ตอ้ งต่อ
ทัง้ นี้ระดับ P, Q และ PEP ไม่จากัดเรื่องโควตาการจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายภาษีการจ้าง
แรงงานต่างชาติ (Levy) ให้กบั รัฐบาล
2) S Pass สาหรับชาวต่างชาติท่ที างานระดับกลางด้วยความรู้และทักษะเฉพาะทาง เช่น
ช่างเทคนิค พ่อครัว และอื่นๆ โดยได้รบั เงินเดือนพื้นฐานไม่ต่ ากว่า 1,800 เหรียญสิงคโปร์ ทัง้ นี้ จากัด
โควตาการจ้า ง คือ บริษัท จ้า งได้เ พีย งร้อ ยละ 10 ของจ านวนลูก จ้า งท้อ งถิ่น และนายจ้า งต้อ งจ่า ย
ค่าธรรมเนียม Levy 50 เหรียญสิงคโปร์ ต่อการจ้างลูกจ้างต่างชาติต่อคนต่อเดือนให้กบั รัฐบาล ผู้ถือ
S Pass ที่ได้รบั เงินเดือนมากกว่ า 2,500 เหรียญสิงคโปร์ สามารถขอรับสิทธิ ์ในเรื่องการนาบุคคล
ในครอบครัวติดตามได้
3) R Pass (Work Permit) สาหรับชาวต่างชาติระดับช่างฝีมอื หรือกึ่งฝีมอื ทีไ่ ม่เข้าคุณสมบัติ
ประเภท S Pass ซึ่งกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุ ญาตตามประเภทของธุรกิจและกลุ่ ม
ประเทศ (ตามรายละเอียดข้างต้น) ดังนี้
ก่อสร้าง (Construction) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS, NAS
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-

อู่ต่อเรือ (Marine) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS, NAS
งานรับใช้ในบ้าน (Domestic Worker) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS
การผลิต (Manufacturing) อนุญาตแรงงานจาก TS, NAS
บริการ (Services) อนุญาตแรงงานจาก TS, NAS
เกษตรกรรม (Agri-tecnology) อนุญาตแรงงานจาก NTS
4) Entre Pass สาหรับชาวต่างชาติท่ตี ้องการประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กในสิงคโปร์
โดยยกเว้นธุรกิจเกีย่ วกับร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร นวดฝ่าเท้า นวด สถานบันเทิง คาราโอเกะ แลกเปลีย่ น
เงินหรือโอนเงิน กวดวิชา หรืออาชีพอื่นๆ ทีเ่ หมือนกัน
5) Training Visit Pass (TVP) สาหรับผูฝ้ ึกงานของบริษทั ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน
โดยผูฝ้ ึกงานต้องได้รบั เงินเดือนขัน้ พืน้ ฐาน 2,500 เหรียญสิงคโปร์ขน้ึ ไป หรือเป็ นนักเรียนทีฝ่ ึกงานตาม
หลักสูตรของสถาบันศึกษา หรือลูกจ้างของบริษทั ทีม่ สี านักงานสาขานอกสิงคโปร์ ทัง้ นี้ ผูย้ ่นื ขออนุ ญาต
อาจได้รบั พิจารณาให้ฝึกงานภายใต้ประเภท Training Work Permit (TWP) หากไม่ผ่านคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ TVP
6) Dependant Pass / Letter of Consent (DP/LOC) เป็ นใบอนุ ญาตสาหรับ ผู้ติดตาม
ประเภท 1 ของผูถ้ อื บัตร Employment Pass ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้บตั ร DP หรือ LOC สามารถขออนุ ญาตทางาน
ได้โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของใบอนุญาตแต่ละประเภท
7) Long Term Social Visit Pass (LTSVP) เป็ นใบอนุ ญาตสาหรับ ผู้ติดตามประเภท 2
ของผู้ถอื บัตร Employment Pass ซึ่งผู้ถอื บัตร LTSVP สามารถขออนุ ญาตทางานได้ โดยกระทรวง
แรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration &
Checkpoints Authority : ICA) ได้ยกเลิ กการออกใบอนุ ญาตทางาน ประเภท Professional Visit
Passes (PVP) ให้กบั ชาวต่างชาติทท่ี างานในสิงคโปร์ในช่วงสัน้ โดยได้กาหนดรูปแบบใบอนุ ญาตการ
ทางานแบบใหม่ใช้แทน ได้แก่ ประเภท Miscellaneous Work Pass และประเภท Work Permit
(Performing Artiste)
ประเภท Miscellaneous Work Pass ใช้สาหรับชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาปฏิบตั ภิ ารกิจในองค์กรต่างๆ
หรือเข้ามาจัดสัมมนา ประชุม จัด Workshop ประชุมด้านศาสนา เชือ้ ชาติ ชุมชนต่างๆ อุดมการณ์หรือ
ทางการเมือง ชาวต่างชาติทท่ี างานด้านศาสนา นักเขียน นักข่าว อายุใบอนุญาตประเภทไม่เกิน 60 วัน
ประเภท Work Permit (Performing Artiste) ใช้สาหรับนักแสดงในบาร์ ดิสโกเทค เลานจ์
ไนท์คลับ ผับ โรงแรม คลับส่วนตัวและร้านอาหาร ต้องยืน่ ขอใบอนุญาตทางานประเภทนี้ อายุใบอนุ ญาต
ประเภทนี้ ระยะเวลา 6 เดือน
ประเภท Work Pass Exempt Activities ใช้สาหรับกรณีทท่ี างการสิงคโปร์ได้ยกเว้นการขอ
ใบอนุ ญาตทางานหากชาวต่างชาติเข้ามาประกอบกิจกรรมต่างๆ ในระยะเวลาสัน้ โดยเฉพาะยกเว้น
ให้กบั ผู้มคี วามชานาญและความรู้ท่ไี ม่ส ามารถหาได้ง่ายในสิงคโปร์ และต้อ งไม่มคี วามสัมพันธ์แบบ
นายจ้าง-ลูกจ้างกับบริษทั ในสิงคโปร์
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นอกจากนี้ ผูต้ อ้ งการทางานในสิงคโปร์ควรศึกษา หรือมีความรูเ้ บือ้ งต้นในระเบียบหรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ
1) กฎหมายจ้างงาน (Employment Act) คุม้ ครองลูกจ้างทัง้ ท้องถิน่ และชาวต่างชาติ ยกเว้น
ลูกจ้างระดับบริหาร ผูไ้ ด้รบั การว่าจ้างโดยไม่เปิดเผย คนรับใช้ ลูกเรือ และข้าราชการ ทัง้ นี้ ผูท้ ไ่ี ม่ได้อยู่
ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ต้องยึดสัญญาจ้างงานเป็ นหลัก ซึ่งสัญญาจ้างต้องครอบคลุม
เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็ นพืน้ ฐาน ชัวโมงท
่
างาน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทน การทางาน ล่วงเวลา วันหยุด
วันลา การสิน้ สุดสัญญา ผลตอบแทนเมือ่ เลิกจ้าง เกษียณ ลาคลอด ลาดูแลบุตร
2) กฎหมายจ้างงานสาหรับงานไม่เต็มเวลา Employment : (Part-Time Employees Regulations)
คุ้มครองลูกจ้างไม่เต็มเวลา (ชัวโมงท
่
างานน้อยกว่า 30 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์) ซึ่งในสัญญาจ้างต้องระบุ
ชัดเจนในประเด็นต่ อ ไปนี้ ค่ าจ้างรายชัวโมง
่
(ไม่รวมค่ าตอบแทน) ค่าจ้างรวม (รวมค่ าตอบแทน
ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ) จานวนชัวโมงท
่
างานต่อ 1 วันหรือสัปดาห์ จานวนวันทางานต่อสัปดาห์
หรือเดือน
3) กฎหมายภาษี (Taxation) ชาวต่างชาติท่ที างานในสิงคโปร์ทุกคนต้องยื่น เสียภาษีเงินได้
ซึง่ จะคานวณอัตราตามกฎหมายคือ
3.1) ผูท้ างานหรืออยู่ในสิงคโปร์เกิน 183 วันตามปีภาษี โดยภายหลังหักค่าลดหย่อนแล้ว
ต้องนารายได้มาคานวณอัตราภาษีตามตาราง อัตราของผูพ้ านักอาศัย (resident rate)
ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0 - 22 เปอร์เซ็นต์
3.2) ผูท้ างานหรืออยู่ในสิงคโปร์ต่ ากว่า 183 วันตามปีภาษี จะได้รบั ยกเว้นภาษีหากทางาน
ไม่เกิน 60 วัน (บางอาชีพไม่ได้รบั ยกเว้น เช่น นักแสดง) แต่หากทางานเกิน 60 วัน
แต่น้อยกว่า 183 วัน เสียภาษี 15 เปอร์เซ็นต์โดยไม่มกี ารหักลดหย่อน การคานวณ
ภาษีของกลุ่มนี้ใช้อตั ราของผูพ้ านักอาศัยชัวคราว
่
(non-resident rate)
4) กฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Act) คุม้ ครองลูกจ้างระดับใช้แรงงาน
(Manual Labour) โดยไม่จากัดรายได้ และลูกจ้างทีท่ างานทัวไป
่ (Non-manual Labour) ทีม่ รี ายได้ไม่
เกิน 1,600 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ทัง้ นี้ กฎหมายนี้ไม่คุม้ ครองผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัว ผูร้ บั เหมาอิสระ
อาชีพรับใช้ในบ้าน ตารวจหรืออาชีพคล้ายตารวจ ซึง่ ขอบเขตการคุม้ ครองคือค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิด
อุบตั เิ หตุระหว่างทางาน ค่าจ้างระหว่างลาป่วย ตามคาสังแพทย์
่
ค่าทดแทนกรณีพกิ ารหรือเสียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุในงาน
5) กฎหมายเข้าเมือง (Immigration Act) สิงคโปร์เข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หรือการอยู่ในสิงคโปร์เกินกาหนด หากถูกจับ ผูก้ ระทาผิดจะต้องถูกจาคุกนาน 6 เดือน ถูกเฆีย่ นและ
ถูกปรับแล้วแต่การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมือง (Immigration and Checkpoints Authority)
ผูห้ างานไทยควรตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ าได้รบั ใบอนุ ญาตทางาน (ประเภทใบอนุ ญาตทางานตามรายละเอียด
ข้างต้นทีก่ ล่าวมาแล้ว) จากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ หรือแรงงานไทยทีส่ ญ
ั ญา
จ้างงานใกล้หมดอายุและไม่มนใจว่
ั ่ านายจ้างต่ออายุใบอนุ ญาตทางานให้หรือไม่ ควรปรึกษาสานักงาน
แรงงานในสิงคโปร์เพื่อช่วยตรวจสอบ มิฉะนัน้ จะเข้าข่ายการอยูใ่ นสิงคโปร์เกินกาหนด
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6) กฎหมายทัวไป
่
ผู้เข้าทางานในสิงคโปร์ต้อ งทราบและปฏิบตั ิตามกฎหมายของสิง คโปร์
อย่างเคร่ง ครัด เพราะบทลงโทษแต่ ล ะความผิด มีต งั ้ แต่ จบั ปรับ จาคุ ก เฆี่ย น จนถึงประหารชีว ิต
ในขณะเดียวกันสิงคโปร์มบี ทลงโทษนายจ้างที่ทารุณข่มเหงคนงานต่างชาติทงั ้ จาคุก ปรับ และเฆีย่ น
เช่นกัน ดังนัน้ หากแรงงานไทยไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ถี ูกต้องจากนายจ้าง สามารถเข้าร้องเรียนกับ
สานักงานแรงงานในสิงคโปร์เพื่อให้ช่วยเหลือ
7) ข้อควรปฏิบตั แิ นบท้ายใบอนุ ญาตทางาน ผู้เข้าทางานในสิงคโปร์และถือใบอนุ ญาตทางาน
ประเภท Work Permit (WP) ควรศึกษาข้อปฏิบตั ทิ แ่ี นบท้ายใบอนุ ญาตทางาน อันได้แก่ ห้ามทางาน
กับ นายจ้า งคนอื่น นอกเหนื อ จากที่ร ะบุ ใ นใบอนุ ญาต ห้า มมีค วามสัม พัน ธ์ด้า นชู้ส าวหรือ มีบุ ต รกับ
ชาวสิงคโปร์ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาตให้อยู่สงิ คโปร์แบบถาวร (Permanent Resident : PR) หากเป็ นหญิง
ห้ามตัง้ ครรภ์หรือให้กาเนิดบุตร ระหว่างถือใบอนุ ญาตทางานต้องพกใบอนุ ญาตทางานตัวจริง ไว้กบั ตัว
เพื่อพร้อมให้ตรวจสอบและอื่นๆ
เงือ่ นไขการเข้าทางานในสิงคโปร์ ผูท้ ต่ี ้องการทางานสามารถขึน้ ทะเบียนกับ สานักส่งเสริมธุรกิจ
บริก าร
กรมส่ ง เสริม การส่ ง ออก หรือ ติด ต่ อ ผ่ า นบริษัท จัด หางานทัว่ ไป โดยต้ อ งเป็ น บริษัท
ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องต่อกรมการจัดหางานและต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่บริษทั จัดหา
งานตามที่ก ฎหมายก าหนด ติด ต่ อ ผ่ า นกรมการจัดหางานเป็ นกรณีท่ีนายจ้า งในต่ า งประเทศตกลง
ให้กรมการจัดหางานส่งไป ซึ่งกรมฯ จะดาเนินการให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่ต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าเครือ่ งบิน ค่าวีซ่า เป็นต้น
1) หลักฐานทีต่ อ้ งแสดงเมือ่ จะเข้าไปทางานในสิงคโปร์ คือ
- หนังสือเดินทาง
- หนังสืออนุมตั ขิ อง Employment Pass Department
- ใบรับรองแพทย์
- มีใบรับรองการผ่านงานจากภัตตาคารและโรงแรมทีเ่ คยทางาน
2) ขัน้ ตอนในการขอวีซ่า เอกสารประกอบการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางไทยทีม่ อี ายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ยกเว้นไม่ต้องทาวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน
ถ้าอยู่เกินเวลาทีก่ าหนด ให้ตดิ ต่อที่ Immigration ที่ Singapore สถานทูตสิงคโปร์ประจาประเทศไทย
เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการไปทางานในสิงคโปร์
- กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Form E (6) and Form 6. Download Notes - CI. ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ
- รูปถ่ายล่าสุด ขนาดพาสปอร์ต 2 ใบ (35 mm x 45 mm)
- สูตบิ ตั ร / ใบเกิด (แปล)
- สาเนาหนังสือเดินทาง Passport (หน้าทีม่ รี ปู )
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แบบฟอร์ม ทีก่ รอกโดยสถานผูป้ ระกอบการหรือหนังสือตอบรับจากทีท่ างานจากทาง
สิง คโปร์ไ ม่เ กิน 1 เดือ น ที่ร ะบุ ร ายละเอีย ดสัญ ญาว่ า จ้า ง ต าแหน่ ง รายได้
วันเริม่ ทางานให้กบั สถานประกอบการ ข้อตกลงต่างๆ ครบถ้วน
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
(แปล)
จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
สาเนาหลักฐานประจาตัวของผู้รบั ผิดชอบในระหว่างการทางานอยู่ท่สี งิ คโปร์ (Local
sponsor) ซึง่ จะต้องเป็ นพลเมืองสิงคโปร์ ผูอ้ ยู่อาศัยถาวรในสิงคโปร์ทม่ี อี ายุ 21 ปีขน้ึ
ไป หรือจะเป็นนายจ้างเองก็ได้
จดหมายรับรองทางการเงิน ออกโดยธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ หรือใบแจ้งยอดบัญชี
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีม่ ตี ราประทับรับรองจากทางธนาคารย้อนหลัง 1 ปี พร้อม
เอกสารแสดงภาษีเงินได้ยอ้ นหลัง 3 ปี
ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพเพื่อไปทางานต่างประเทศ) โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ณ โรงพยาบาลทัวไป
่ ซึง่ ใช้ได้ทงั ้ แพทย์ชาวไทย และชาวสิงคโปร์
ส่งเอกสารทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศสิงคโปร์ทางไปรษณีย์
(สถานทูตสิงคโปร์ ประจาประเทศไทย ไม่รบั พิจารณาวีซ่า)

เมื่อวีซ่าได้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว ควรจะต้องเตรียมเอกสารตัวจริงไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์และจะต้องเดินทางไปรับวีซ่าด้วยตนเองพร้อมจ่าย
ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสุขภาพ 60 เหรียญสิงคโปร์ และเงินประกันกองตรวจคนเข้าเมือง 1,000 เหรียญ
สิงคโปร์

7.2.7 เวียดนาม (Vietnam)
เวียดนามเป็ นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทร
อินโดจีน ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับ สปป.ลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตดิ กับกัมพูชา ทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกีย๋ ทิศใต้ตดิ กับอ่าวไทย เวียดนามมีประชากรประมาณ 87 ล้าน
คน ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศเท่ า กับ 119 พัน ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ (พ.ศ. 2554) รายได้
ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 1,326 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ
5.9 (พ.ศ. 2554) ทัง้ นี้ เวียดนามมีกาลังแรงงานประมาณ 47 ล้านคน และมีอตั ราการว่างงานประมาณ
ร้อยละ 7.6
ด้านกฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของเวียดนาม พบว่า กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก
และสวัสดิการสังคมของเวียดนาม กาหนดเงื่อนไขการจ้างแรงงานต่างชาติว่าบริษทั สามารถจ้างแรงงาน
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ต่างชาติได้เฉพาะตาแหน่ งที่ต้องใช้ทกั ษะความชานาญสูง ซึ่งไม่สามารถสรรหาได้ภายในเวียดนาม
โดยให้ย่นื คาขอจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังสานักงานแรงงานในท้องถิน่
และต้องระบุระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างชาติดงั กล่าว พร้อมแผนการฝึกอบรมบุคลากรชาวเวียดนาม
ให้มคี วามสามารถทัดเทียม เพื่อทางานแทนแรงงานต่างชาติได้ในอนาคต
การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) บริษทั ต้องนาหลักฐานต่างๆ อาทิ หนังสือ
เดินทางและทะเบียนบ้าน ทัง้ ต้นฉบับและสาเนา พร้อมด้วยสัญญาจ้างงาน ระบุเหตุผลการว่าจ้าง ทีอ่ ยู่
ของบริษทั เป็ นภาษาเวียดนาม แผนภูมโิ ครงสร้างบุคลากรของบริษทั รายชื่อแรงงานต่างชาติทงั ้ หมด
ทะเบียนบริษทั หนังสือระบุวตั ถุประสงค์ของบริษทั รายชื่อคณะกรรมการบริหารบริษทั หนังสือรับรอง
คุณวุฒกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทางาน หนังสือรับรองสุขภาพออกโดยโรงพยาบาลทีร่ ฐั กาหนด หนังสือ
รับรองประวัตอิ าชญากรรม โดยถ้ามาจากประเทศไทยต้องให้สนั ติบาลพิมพ์ลายนิ้วมือและรับรองว่าไม่
เคยมีประวัตอิ าชญากรรม หลังจากนัน้ ให้กระทรวงการต่างประเทศประทับตรา และสถานทูตเวียดนาม
ในประเทศไทยรับรองความถูกต้องของเอกสารและส่งต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม เพื่อ
รับรองตราของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ท้ายทีส่ ุดนาไปแปลเป็ นภาษาเวียดนามพร้อมรับรองความ
ถูกต้องที่ Notary Public
นายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างชาติท่เี ป็ นผู้เชีย่ วชาญพิเศษและแรงงานเวียดนามไม่สามารถ
ทางานนัน้ ได้ แรงงานต่ างชาติต้อ งได้รบั ใบอนุ ญ าตทางานจากกรมแรงงานประจาแต่ ล ะจังหวัด
ซึง่ จะเรียกขอเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ และใช้เวลาในการดาเนินการ รวมทัง้ อาจมีเงื่อนไขเพิม่ เติม
เช่น คุณสมบัตทิ างการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่งงานและประสบการณ์พเิ ศษเฉพาะด้าน เป็นต้น
คุณสมบัติของผูเ้ ดิ นทางเข้าประเทศเวียดนามเพื่อทางาน ดังนี้
- ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และมีความสามารถในประเภทของงานทีร่ บั สมัคร
- ชาวต่างชาติตอ้ งมีใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ซึง่ นายจ้างต้องเป็นผูด้ าเนินการขอให้
- ไม่มปี ระวัตอิ าชญากรรรมหรือเคยถูกดาเนินคดีใดๆ
- ต้องมีคุณสมบัตหิ รือประสบการณ์ทกั ษะเฉพาะด้านในงานนัน้ ๆ ทีส่ งู กว่าชาวเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม ต้องขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตทิ น่ี ายจ้างต้องการเป็ นหลัก สาหรับพ่อครัว แม่ครัวจะต้อง
ได้รบั การเปรียบเทียบวุฒหิ รือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ความต้องการของนายจ้างเป็นหลัก
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
- เอกสารทีจ่ าเป็นสาหรับชาวต่างชาติทต่ี อ้ งการสมัครงานในเวียดนาม
- ยืน่ เอกสารทัง้ หมด 2 ชุด ให้แก่บริษทั ทีต่ อ้ งการสมัครงาน
- ใบสมัครงาน
- บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
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ประวัตยิ อ่ พร้อมรูปถ่าย
ใบรับรองสุขภาพ
สาเนาใบรับรองการศึกษา หรือประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
สาหรับผูท้ ม่ี คี วามสามารถแต่ไม่มหี ลักฐาน ใช้รปู ถ่าย 3 ใบ ขนาด 3 X 4 ซม. (ถ่ายหน้าตรง
เห็นใบหู ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
เอกสารทัง้ หมดจะต้องถูกรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศและต้องจดทะเบียนและแปลเป็ น
ภาษาเวียดนามภายใต้การรับรองโดยฝา่ ยกฎหมายภาษาเวียดนาม
แบบฟอร์มสมัครงาน
ใบรับรองอนุญาตการทางานจากประเทศไทย
ประวัตกิ ารทางาน (Resume)
ใบรับรองสุขภาพ
สาเนาเอกสารประกอบการทางาน
รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 3 x 4 ซม.

7.2.8 บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
บรูไนเป็ นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว
บรูไนมีประชากรน้ อยมาก ประมาณ 4 แสนคนเท่ านัน้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่ากับ 12.0
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 28,340 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ.
2554) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ 3.1 (พ.ศ. 2554) ทัง้ นี้ บรูไนมีกาลังแรงงานประมาณ 2
แสนคนเท่านัน้ ซึ่งแรงงานดังกล่าวนัน้ ไม่ทางานทีไ่ ร้ฝีมอื เช่น งานก่อสร้าง ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่ต้องจ้าง
แรงงานจากต่างประเทศ ซึง่ บรูไนเป็นประเทศทีแ่ รงงานไทยเดินทางไปทางานมากเป็นอันดับต้นๆ
ด้านกฎระเบีย บและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของบรูไน พบว่า นโยบายแรงงานของบรูไน
มีความยืดหยุ่นด้วยข้อจากัดด้านแรงงานของบรูไนจึงอนุ ญาตให้มกี ารจ้างแรงงานต่างชาติได้ ปจั จุบนั
มีสดั ส่วนแรงงานต่างชาติในบรูไนสูงถึงหนึ่งในสามของแรงงานภายในประเทศทัง้ หมด โดยเฉพาะสาขา
ทีข่ าดแคลน ทัง้ นี้ แรงงานทีไ่ ม่ใช่ชาวบรูไนต้องมีใบอนุ ญาตซึง่ มีอายุครัง้ ละ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้
โดยในครัง้ แรกต้องยื่นผ่านกรมแรงงานเพื่อขอใบอนุ ญาตทางาน โดยปกติจะต้องมีการวางหลักประกัน
เป็ นเงินสดหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารจานวนเท่ากับราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทาง
กลับประเทศของแรงงานนัน้ ๆ ซึง่ เมื่อผ่านความเห็นชอบของกรมแรงงานแล้ว กรมตรวจคนเข้าเมืองจะ
อนุ ญาตให้แรงงานต่างชาติเข้า ประเทศบรูไนได้ ทัง้ นี้ ต้องมีการจัดตัง้ หรือจดทะเบียนบริษัทที่ว่าจ้าง
แรงงานต่างชาตินนั ้ เรียบร้อยก่อน บรูไนได้มกี ารปรับปรุงกฎระเบียบด้านการจ้างงานเพื่อป้องกันการ
ละเมิดสิทธิของพนัก งาน กฎระเบียบครอบคลุ มถึงการลาประจาปี สวัส ดิการและผลประโยชน์ ต อน
เกษียณอายุ รวมไปถึงการปกป้องสิทธิของพนักงานนอกเวลา (Part-time workers) กฎระเบียบมีการ
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ปรับใช้กบั แรงงานท้องถิน่ และแรงงานต่างชาติท่ที างานในประเทศแต่ไม่สามารถนาไปใช้ได้กั บราชการ
ชาวเรือ แรงงานในประเทศ หรือผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร และผูท้ อ่ี ยูใ่ นตาแหน่งทีเ่ ป็นความลับ
นอกจากนี้ นโยบายอุตสาหกรรมของบรูไนยังครอบคลุมทัง้ ในด้านแรงงาน กล่าวคือ การเป็ น
เจ้าของกิจการ การสนับสนุ นของภาครัฐ สิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ โดยเงื่อนไขต่างๆ เปิดกว้างเพื่อ
ให้ส ามารถปรับตัว เข้ากับความต้อ งการของนักลงทุนได้อ ย่างเหมาะสม นักลงทุน ต่ างชาติส ามารถ
เป็ นเจ้าของกิจการ ผู้ถอื หุ้นหลัก หรือผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทอุตสาหกรรมที่สนใจ
ลงทุน ยกเว้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความมันคงทางอาหารแห่
่
งชาติและอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดบิ ภายในประเทศจะต้องมีสดั ส่วนผู้ถอื หุ้นชาวบรูไนด้วย สาหรับระเบียบการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางผู้ถือสัญชาติต่างๆ สามารถพานักหรือท่องเที่ยวในบรูไนได้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตราหนังสือ
เดินทาง (VISA) มีจานวนวันไม่เท่ากันขึน้ กับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยคนสัญชาติไทยสามารถพานัก
อยูใ่ นบูรไนได้โดยไม่ตอ้ งมีวซี ่า จานวน 14 วัน เป็นต้น

7.2.9 สปป.ลาว (Lao PDR)
สปป.ลาว เป็ นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้ อยู่ทางเหนือของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับเมียนมาร์และไทย ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม และทิศใต้
ติดกับกัมพูชา ทัง้ เป็ นประเทศเดียวในภูมภิ าคทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเล สปป.ลาวมีประชากรประมาณ 6 ล้าน
คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่ากับ 4.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเท่ากับ 835 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554) การขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็ นร้อยละ 7.9 (พ.ศ. 2554)
ทัง้ นี้ สปป.ลาวมีกาลังแรงงานประมาณ 3 ล้านคน และมีอตั ราการว่างงานประมาณร้อยละ 7.6
ด้า นกฎระเบีย บและขัน้ ตอนการน าเข้า แรงงานของ สปป.ลาว พบว่ า ยัง ไม่ ม ีก ฎระเบีย บ
การทางานของแรงงานต่ างชาติท่ชี ดั เจน เพราะ สปป.ลาวสนับสนุ นการใช้แรงงานภายในประเทศ
ส่วนนโยบายการใช้แรงงานต่างประเทศจะกาหนดให้เป็ นแรงงานมีฝีมอื แรงงานทีข่ าดแคลนใน สปป.ลาว
นักลงทุนต่ างประเทศต้อ งให้ความสาคัญต่อ การว่าจ้างแรงงานสัญชาติล าวก่ อน แต่ อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมสี ทิ ธิในการว่าจ้างแรงงานที่มฝี ี มอื หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศได้ใน
กรณีท่จี าเป็ น ในกรณีเช่นนี้จะต้องได้รบั การอนุ ญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานของ สปป.ลาวก่อน
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายส่ งเสริมการลงทุ นต่ า งประเทศได้กาหนดว่า ห้ามมีค น
ต่างประเทศทางานเกินร้อยละ 10 ของแรงงานทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างชาตินัน้ จะต้อง
ถ่ายทอดฝี มอื แรงงานให้แก่ชาวลาว สาหรับการขอ Work Permit ในลาวใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน
ตามกฎหมายแรงงานลาว Decree No.24/PR of The President of Republic ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.
2537 นักลงทุนต่างประเทศและแรงงานชาวต่างประเทศ ผูซ้ ง่ึ ทางานและมีรายได้เกิดขึน้ ใน สปป.ลาว
มีหน้าทีต่ อ้ งยืน่ เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ทเ่ี กิดขึน้
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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