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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง  ป!ญหาข%อกฎหมายกรณีคนต(างด%าวเข%ามาดําเนินกิจกรรม 
          ท่ีเก่ียวข%องกับการค%าการลงทุนในประเทศไทย 

    
 

 

  กรมการจัดหางานได� มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี รง ๐๓๐๒/๒๙๕๑๖ ลงวัน ท่ี  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว�า คณะกรรมการส�งเสริม 
การลงทุนได�มีมติในคราวการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให�
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนหารือกับกรมการจัดหางาน กรณีคนต�างด�าวเข�ามาดําเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุน ได�แก� งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมธุรกิจ งานบรรยายพิเศษ
และวิชาการ งานอบรมและสัมมนาทางด�านเทคนิค งานจัดซ้ือสินค�า และงานประสานงาน 
การท�องเท่ียว ในราชอาณาจักรได�โดยไม�ต�องขอใบอนุญาตทํางานและแจ�งการทํางานอันจําเป;นและ
เร�งด�วนตามกฎหมายว�าด�วยการทํางานของคนต�างด�าว เพ่ือหาแนวทางแก�ไขป<ญหากฎระเบียบท่ีเป;น
ป<ญหาอุปสรรคต�อคนต�างด�าวเก่ียวกับใบอนุญาตทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�นักลงทุน  ท้ังนี้ 
ตามผลการประชุมหารือระหว�างสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนกับหอการค�าต�างประเทศ
ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ> ๒๕๕๕  
  กรมการจัดหางานและสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนได�ประชุมหารือ
กรณีดังกล�าวแล�ว เห็นว�า มติคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนไม�สอดคล�องกับหลักเกณฑ>เก่ียวกับ 
งานอันจําเป;นและเร�งด�วนตามมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน รวมถึง
เจตนารมณ>ในการควบคุมการทํางานของคนต�างด�าวในประเทศไทยของพระราชบัญญัติการทํางาน 
ของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  กรมการจัดหางานพิจารณาแล�ว เห็นว�า เม่ือกรมการจัดหางานและสํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ซ่ึงเป;นหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�มีการปรึกษาหารือในเรื่องดังกล�าวแล�ว แต�ไม�ได�ข�อยุติในความเห็น 
ทางกฎหมาย ถือได�ว�าเป;นกรณีท่ีส�วนราชการซ่ึงมีหน�าท่ีตามกฎหมายได�ปรึกษาหารือป<ญหา 
ทางกฎหมายตามข้ันตอนของการบริหารราชการแผ�นดิน ตามข�อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ว�าด�วยการรับปรึกษาให�ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แล�ว 
ดังนั้น เพ่ือให�การบังคับใช�กฎหมายเกิดความชัดเจน ถูกต�อง และเหมาะสมกับสภาวการณ>ป<จจุบัน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป กรมการจัดหางานจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาให�ความเห็น 
ทางกฎหมายในประเด็นดังนี้ 
 
 
    
  ส�งพร�อมหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๒๔๖ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ> ๒๕๕๖ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

  ๑. กรณีท่ีคนต�างด�าวท่ีเดินทางเข�ามาดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุน 
ได�แก� งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมธุรกิจ งานบรรยายพิเศษและวิชาการ งานอบรมและสัมมนา 
ทางด�านเทคนิค งานจัดซ้ือสินค�า และงานประสานงานการท�องเท่ียว นั้น เป;นการทํางาน 
ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม� อย�างไร 
  ๒. การท่ีคนต�างด�าวเดินทางเข�ามาดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุน 
ในงานตามข�อ ๑ ภายในระยะเวลาไม�เกิน ๑๕ วัน จะได�รับการยกเว�นการแจ�งงานอันจําเป;น 
และเร�งด�วนได�หรือไม� อย�างไร 
  ๓. กรณีดังกล�าวถือเป;นการปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชน>ในกิจการอ่ืน 
ของคนต�างด� าวในราชอาณาจักร ท่ีจะกําหนดไว� ในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔ (๖)  
แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�หรือไม� อย�างไร 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ได�พิจารณาข�อหารือของกรมการจัดหางาน 
โดยมีผู�แทนกระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมการจัดหางาน) และผู�แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน) เป;นผู�ชี้แจงรายละเอียดข�อเท็จจริงแล�ว  
มีความเห็นในแต�ละประเด็น ดังนี้  
  ประเด็นท่ีหนึ่ง กรณีท่ีคนต�างด�าวท่ีเดินทางเข�ามาดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
กับการค�าการลงทุน ได�แก� งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมธุรกิจ งานบรรยายพิเศษและวิชาการ  
งานอบรมและสัมมนาทางด�านเทคนิค งานจัดซ้ือสินค�า และงานประสานงานการท�องเท่ียว นั้น  
เป;นการทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม� อย�างไร 
  เม่ือพิจารณาบทนิยามคําว�า “ทํางาน” ตามมาตรา ๕๑ แห�งพระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีให�ความหมายไว�ว�า “การทํางานโดยใช�กําลังกาย 
หรือความรู�ด�วยประสงค>ค�าจ�างหรือประโยชน> อ่ืนใดหรือไม�ก็ตาม” ประกอบกับเจตนารมณ> 
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล�าวแล�ว  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) เห็นว�า ด�วยเหตุท่ี
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ นี้มีข้ึนด�วยวัตถุประสงค>หลักเพ่ือคุ�มครองการทํางาน 

                                                 
๑ มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “คนต�างด�าว” หมายความว�า บุคคลธรรมดาซ่ึงไม�มีสัญชาติไทย 
  “ทํางาน” หมายความว�า การทํางานโดยใช�กําลังกายหรือความรู�ด�วยประสงค>ค�าจ�าง 

หรือประโยชน>อ่ืนใดหรือไม�ก็ตาม 
  “ใบอนุญาต” หมายความว�า ใบอนุญาตทํางาน 
  “ผู�รับใบอนุญาต” หมายความว�า คนต�างด�าวซ่ึงได�รับใบอนุญาต 

    ฯลฯ    ฯลฯ 
  “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต�งตั้งให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “นายทะเบียน” หมายความว�า อธิบดี  และพนักงานเจ�าหน�า ท่ี ซ่ึ งรัฐมนตรีแต� งตั้ ง 

ตามข�อเสนอแนะของอธิบดีเพ่ือออกใบอนุญาตและปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมการจัดหางาน 

    ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓ 

ของคนไทย ดังเห็นได�จากบทบัญญัติในมาตรา ๗๒ แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกําหนดให�การกําหนดงานท่ีคนต�างด�าวอาจทําได�จะต�องคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ 
โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต�องการแรงงานต�างด�าวท่ีจําเป;นต�อการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น กฎหมายจึงได�กําหนดหลักเกณฑ>และขอบเขตการทํางานของคนต�างด�าวท่ีเข�ามา 
ในราชอาณาจักรเพ่ือการรับจ�างทํางานหรือมาประกอบอาชีพท่ีมีผลกระทบต�อตลาดแรงงาน 
ในประเทศให�ลดน�อยลง ซ่ึงจะมีผลเป;นการแย�งงานคนไทย 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) จึงเห็นว�า กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�า 
การลงทุน ได�แก� งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมธุรกิจ งานบรรยายพิเศษและวิชาการ งานอบรม 
และสัมมนาทางด�านเทคนิค งานจัดซ้ือสินค�า และงานประสานงานการท�องเท่ียว นั้น จะเป;นการ 
“ทํางาน” ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม� ต�องพิจารณาโดยอาศัยข�อเท็จจริงประกอบการพิจารณา 
เป;นรายกรณีว�า งานหรือกิจกรรมท่ีคนต�างด�าวเข�ามาเพ่ือทํานั้น มีลักษณะเป;นการกระทําเพ่ือให�เกิด
งานนั้นข้ึนโดยใช�กําลังกายหรือความรู�หรือไม� และต�องมีผลกระทบต�อตลาดแรงงานในประเทศ 
ให�ลดน�อยลง เช�น กรณีงานประชุมหรือสัมมนาหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด�วยงานหลายส�วน หากเป;นกรณี 
ท่ีคนต�างด�าวเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือดําเนินกิจกรรมในฐานะลูกจ�างหรือผู�รับจ�างของผู�จัดงาน
ประชุมหรือสัมมนาเพ่ือให�เกิดงานประชุมหรือสัมมนา การดําเนินกิจกรรมของคนต�างด�าวนั้น 
ย�อมเป;นการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีต�องมาขอรับใบอนุญาต แต�หากคนต�างด�าวท่ีเข�ามา 
ในราชอาณาจักรเป;นเพียงผู�เข�าร�วมงานประชุมหรือสัมมนาโดยมิได�มีส�วนในการจัดให�เกิดงานประชุม
หรือสัมมนานั้น ก็ย�อมมิใช�คนต�างด�าวท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเป;นการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  
กรณีจึงต�องแยกพิจารณาระหว�างกิจกรรมของผู�จัดงานกับผู�เข�าร�วมงาน นอกจากนี้ กิจกรรมท่ีหารือ
มาในบางลักษณะเป;นผลสืบเนื่องมาจากการส�งเสริมการลงทุน ซ่ึงนอกจากจะไม�มีผลกระทบ 
ให�ตลาดแรงงานในประเทศลดน�อยลงแล�ว ยังมีผลเป;นการสร�างงานในประเทศด�วย  
  อนึ่ง แม�ป<จจุบันมาตรา ๔ (๔)๓ แห�งพระราชกฤษฎีกากําหนดให�คนต�างด�าว 
ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับแห�งพระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๒๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ  
                                                 
  ๒ มาตรา ๗  งานใดท่ีคนต�างด�าวอาจทําได�ในท�องท่ีใด เมื่อใด ให�เป;นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต�องการ 
แรงงานต�างด�าวท่ีจําเป;นต�อการพัฒนาประเทศ  ท้ังน้ี จะกําหนดให�แตกต�างกันระหว�างคนต�างด�าวท่ัวไปกับคนต�างด�าว
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก็ได� 
    ความในวรรคหน่ึงไม�ใช�บังคับกับการทํางานของคนต�างด�าวตามมาตรา ๑๒ 
  ๓ มาตรา ๔  คนต�างด�าวซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักรในลักษณะดังต�อไปน้ี  
ไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับแห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑  ท้ังน้ี เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจท่ีผู�น้ันได�รับอนุญาตให�เข�ามาในราชอาณาจักร คือ  
    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (๔) เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม การจัดสัมมนาหรือการจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือ 
แสดงความเห็นหรือสาธิตในการประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการ  ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เป;นผู�ร�วมจัดหรือได�รับทราบ และมีกําหนดเวลาไม�เกินสามสิบวัน 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๔ พระราชกฤษฎีกาน้ีออกตามความในมาตรา ๔ (๖) แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงยังคงมีผลใช�บังคับอยู�โดยผลของบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๖๐ แห�งพระราชบัญญัติการทํางาน 
ของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(มีต�อหน�าถัดไป) 



 ๔ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดให�คนต�างด�าวซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร 
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม การจัดสัมมนาหรือการจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือแสดงความเห็น
หรือสาธิตในการประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการ ท่ีส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป;นผู�ร�วมจัดหรือ 
ได�รับทราบ และมีกําหนดเวลาไม�เกินสามสิบวัน ไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับแห�งพระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนต�างด�าวฯ แต�ก็จะเป;นการกําหนดเฉพาะกิจกรรมในส�วนท่ีเป;นการจัดประชุม  
การจัดสัมมนาหรือการจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือแสดงความเห็นหรือสาธิตในการประชุม สัมมนา หรือ
นิทรรศการ ท่ีเป;นการทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ กฎหมายจึงกําหนด 
ยกเว�นให�ไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ 
  สําหรับกรณีท่ีมีการกําหนดกิจกรรมตามป<ญหาข�อหารือไว� เป;นงานอันจําเป;น 
และเร�งด�วนท่ีต�องแจ�งตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว�าด�วยการรับแจ�งงานอันจําเป;นและเร�งด�วน  
พ.ศ. ๒๕๔๖๕ ข�อ ๔๖ (ก) (๑) งานประชุม หารือ สัมมนา หรือเยี่ยมชมธุรกิจ และ (๓) งานบรรยายพิเศษ 
และวิชาการ (ข) (๗) งานอบรมและสัมมนาทางด�านเทคนิค และ (จ) (๑) งานจัดซ้ือสินค�า  
 

                                                 

(ต�อจากเชิงอรรถท่ี ๔) 
  พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีไม�ใช�บังคับแก�การปฏิบัติหน�าท่ีในราชอาณาจักรของคนต�างด�าว 
เฉพาะในฐานะดังต�อไปน้ี 
    ฯลฯ    ฯลฯ 

(๖) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชน>ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลป  
การกีฬา หรือกิจการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีจะได�กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มาตรา ๖๐  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง 
ของรัฐมนตรีหรืออธิบดี ซ่ึงได�ออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังมีผล 
ใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ใช�บังคับได�ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติ 
แห�งพระราชบัญญัติน้ี และให�ถือเสมือนเป;นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง
ของรัฐมนตรีหรืออธิบดีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
  ๕ ปรากฏความในคําปรารภว�า “เพ่ือให�การรับแจ�งงานอันจําเป;นและเร�งด�วนของคนต�างด�าว 
ตามมาตรา ๗ แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑ เป;นไปด�วยความเหมาะสม สะดวก 
และรวดเร็ว” 
  ๖ ข�อ ๔  งานอันจําเป;นและเร�งด�วนดังต�อไปน้ี คนต�างด�าวท่ีเข�ามาในราชอาณาจักร 
เป;นการช่ัวคราวเพ่ือทํางานอันจําเป;นและเร�งด�วน ซ่ึงมีระยะการทํางานไม�เกินสิบห�าวัน ให�คนต�างด�าวแจ�งต�ออธิบดี 
หรือเจ�าพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบหนังสือแจ�งการเข�ามาทํางานอันจําเป;นและเร�งด�วนตามมาตรา ๗ 
(แบบ ตท. ๑๑) ท�ายระเบียบน้ี  
     (ก) งานบริหารงานและวิชาการ 
         (๑) งานประชุม หารือ สัมมนา หรือเยี่ยมชมธุรกิจ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
         (๓) งานบรรยายพิเศษ และวิชาการ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 

(มีต�อหน�าถัดไป) 



 ๕ 

และ (๒) งานประสานงานการท�องเท่ียว เพ่ือให�คนต�างด�าวซ่ึงเข�ามาในราชอาณาจักรเป;นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมืองเพ่ือทํางานอันจําเป;นและเร�งด�วนท่ีมีระยะเวลาทํางานไม�เกินสิบห�าวัน  
ไม�ต�องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙๗ แต�คนต�างด�าวจะทํางานนั้นได�เม่ือได�มีหนังสือแจ�งให� 
นายทะเบียนทราบด�วย  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) เห็นว�า หากกรมการจัดหางานพิจารณา
แยกงานในแต�ละกิจกรรมท่ีชัดเจนแล�ว ก็สมควรปรับปรุงระเบียบดังกล�าวต�อไป 
  อย�างไรก็ตาม ในประเด็นป<ญหาข�อหารือนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙)  
มีข�อสังเกตว�า การกําหนดบทนิยามคําว�า “ทํางาน” ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ นี้ 
สมควรได�รับการพิจารณาให�มีการแก�ไขปรับปรุงเพ่ือความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจากการบังคับใช�
กฎหมายท่ีผ�านมา  ท้ังนี้ เพ่ือมิให�เกิดป<ญหาการตีความต�อไป 
  ประเด็นท่ีสอง การท่ีคนต�างด�าวเดินทางเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือดําเนินกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุนในงานตามประเด็นท่ีหนึ่ง ภายในระยะเวลาไม�เกิน ๑๕ วัน จะได�รับ 
การยกเว�นการแจ�งงานอันจําเป;นและเร�งด�วนได�หรือไม� อย�างไร  
  เม่ือพิจารณาในประเด็นท่ีหนึ่งแล�วว�า คนต�างด�าวท่ีเดินทางเข�ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุน จะเป;นการทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม� ต�องพิจารณาจากข�อเท็จจริงเป;นรายกรณีไป สําหรับประเด็นนี้  
จึงต�องพิจารณาก�อนว�ากิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุนเป;นการทํางานตามพระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนต�างด�าวฯ หรือไม� เพราะหากกิจกรรมดังกล�าวเป;นการทํางานตามพระราชบัญญัติ 
การทํางานของคนต�างด�าวฯ และเป;นกิจกรรมท่ีไม�ได�รับยกเว�นตามพระราชกฤษฎีกากําหนดให� 
คนต�างด�าวซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับ 
 

                                                 
(ต�อจากเชิงอรรถท่ี ๖) 
     (ข) งานด�านเทคนิค 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
         (๗) งานอบรมและสัมมนาทางด�านเทคนิค 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (ค) งานจัดหางานต�างประเทศ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (ง) งานให�บริการทางกฎหมายหรืองานอรรถคดี 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (จ) งานเบ็ดเตล็ด 
         (๑) งานจัดซ้ือสินค�า 
         (๒) งานประสานงานการท�องเท่ียว 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (ฉ) งานอ่ืนท่ีอธิบดีหรือเจ�าพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร 
  ๗ มาตรา ๙  ห�ามมิให�คนต�างด�าวทํางานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และได�รับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียน เว�นแต�คนต�างด�าวซ่ึงเข�ามาในราชอาณาจักรเป;นการช่ัวคราวตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง 
เพ่ือทํางานอันจําเป;นและเร�งด�วนท่ีมีระยะเวลาทํางานไม�เกินสิบห�าวัน แต�คนต�างด�าวจะทํางานน้ันได�เมื่อได�มีหนังสือ
แจ�งให�นายทะเบียนทราบ 

 (มีต�อหน�าถัดไป) 



 ๖ 

แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ แล�ว คนต�างด�าวท่ีเดินทางเข�ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือดําเนินกิจกรรมดังกล�าว ย�อมต�องอยู�ภายใต�บังคับแห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ  
ซ่ึงหากมิใช�กรณีท่ีได�รับอนุญาตให�ทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอ่ืนตามมาตรา ๑๒๘ แล�ว กิจกรรมดังกล�าวจะต�องอยู�ภายใต�บังคับมาตรา ๙๙  
แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ ท่ีบัญญัติห�ามมิให�คนต�างด�าวทํางานใดนอกจากงาน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๑๐ และจะทํางานได�ต�อเม่ือได�รับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียน เว�นแต�คนต�างด�าวซ่ึงเข�ามาในราชอาณาจักรเป;นการชั่วคราวตามกฎหมายว�าด�วย 
คนเข�าเมืองเพ่ือทํางานอันจําเป;นและเร�งด�วนท่ีมีระยะเวลาทํางานไม�เกินสิบห�าวัน แต�คนต�างด�าว 
จะทํางานนั้นได�เม่ือได�มีหนังสือแจ�งให�นายทะเบียนทราบตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล�ว 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ แล�ว ไม�ปรากฏว�ามีบทบัญญัติใด 
ท่ีกําหนดให�สามารถยกเว�นการแจ�งงานอันจําเป;นและเร�งด�วนได�  ดังนั้น คนต�างด�าวท่ีเดินทางเข�ามา
ในราชอาณาจักรเป;นการชั่วคราวตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมืองเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ
การค�าการลงทุนท่ีต�องอยู�ภายใต�บังคับมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าวฯ 
และเป;นงานอันจําเป;นและเร�งด�วน ท่ีมีระยะเวลาทํางานไม�เกิน ๑๕ วัน จึงมีหน�าท่ีต�องแจ�งการทํางาน
อันจําเป;นและเร�งด�วนให�นายทะเบียนทราบ โดยไม�อาจได�รับยกเว�นได� 
  ประเด็นท่ีสาม กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการค�าการลงทุนตามประเด็นท่ีหนึ่ ง 
ถือเป;นการปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชน>ในกิจการอ่ืนของคนต�างด�าวในราชอาณาจักร  
ท่ีจะกําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๔ (๖) แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของ 
คนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�หรือไม� อย�างไร  
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) เห็นว�า เม่ือได�ให�กรอบการพิจารณาในประเด็น
ท่ีหนึ่งและประเด็นท่ีสองไว�แล�ว รายละเอียดของแต�ละกิจกรรมหรือกิจกรรมย�อยท่ีเก่ียวข�องกับ 
การค�าการลงทุนตามประเด็นท่ีหนึ่งจะเข�าลักษณะกิจการอ่ืนท่ีจะกําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกา 
 
 

                                                 
(ต�อจากเชิงอรรถท่ี ๗) 
    ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกําหนดเง่ือนไขให�คนต�างด�าวต�องปฏิบัติด�วยก็ได� 
    ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ�งตามวรรคหน่ึง ให�เป;นไป 
ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๘ มาตรา ๑๒  ในการอนุญาตให�คนต�างด�าวเข�ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว�าด�วยการส�งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน ให�ผู�อนุญาตตามกฎหมายดังกล�าวมีหนังสือแจ�งการอนุญาตน้ัน 
ต�อนายทะเบียนพร�อมด�วยรายละเอียดท่ีอธิบดีกําหนดโดยเร็ว 
   เมื่อได�รับแจ�งตามวรรคหน่ึง ให�นายทะเบียนออกใบอนุญาตให�คนต�างด�าวน้ันภายในเจ็ดวัน 
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 
   ในระหว�างรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ให�คนต�างด�าวน้ันทํางานไปพลางก�อนได�โดยได�รับ
ยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ จนถึงวันท่ีนายทะเบียนแจ�งให�มารับใบอนุญาต 

๙ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๗, ข�างต�น 
  ๑๐ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 



 ๗ 

ท่ีออกตามมาตรา ๔ (๖)๑๑ แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�หรือไม� นั้น  
สมควรท่ีกรมการจัดหางานจะเสนอรายละเอียดของกิจกรรมหรือกิจกรรมย�อยต�อคณะกรรมการ
พิจารณาการทํางานของคนต�างด�าว ตามมาตรา ๔๒๑๒ เพ่ือพิจารณาต�อไป  
 
 

(นายอัชพร  จารุจินดา) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กุมภาพันธ> ๒๕๕๖ 
 
 

                                                 
  ๑๑ มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีไม�ใช�บังคับกับการปฏิบัติหน�าท่ีในราชอาณาจักรของคนต�างด�าว
เฉพาะในฐานะ ดังต�อไปน้ี 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (๖) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชน>ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ  
การกีฬา หรือกิจการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีจะได�กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
    ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๒ มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 
   (๑) เสนอนโยบายการทํางานของคนต�างด�าวต�อคณะรัฐมนตรี 
   (๒) เสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
   (๓) ติดตาม ดูแล และประสานการทํางานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการทํางาน 

ของคนต�างด�าวตามนโยบายการทํางานของคนต�างด�าวท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
   (๔) กํากับการดําเนินงานของกรมการจัดหางานในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให�เป;นไปตามนโยบายการทํางานของคนต�างด�าวท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
     (๕) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 


