
 

เร ือ่ง: หลกัการในการจดัการสทิธปิระโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง กรณีแรงงานอพยพทีต่ ัง้ครรภ ์

ในชว่งการว่าจา้งงานและการท างานตอ่ภายหลงั โปรดอา้งองิและปฏบิตัติาม 

 

อธบิาย: 

1. ตามหนังสอืท าเนียบประธานาธบิด ีเลขที ่10800079990  ลงวนัที ่12 

สงิหาคม 2019 (พ.ศ.2562) ทีไ่ดส้่งมาโดยแนบบนัทกึการประชมุคร ัง้ที ่36 

ของคณะกรรมาธกิารทีป่รกึษาดา้นสทิธมินุษยชนของท าเนียบประธานาธบิดใีน

วนัที ่19 กรกฎาคม 2019 (พ.ศ.2562) น้ัน มมีตใิหด้ าเนินการ 

2. กฎหมายก าหนดว่า: 

(1) กฎหมายความเทา่เทยีมกนัทางเพศในทีท่ างานมาตรา 11 ก าหนดไวว้่า 

ในเร ือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัลูกจา้ง ทัง้การเกษียณงาน การเลกิจา้งช ัว่คราว 

การลาออก และการยกเลกิว่าจา้งถาวร นายจา้งจะตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ย

เหตผุลของเพศและรสนิยมทางเพศ กฎในการท างาน สญัญาจา้ง หรอื

ขอ้ตกลงจากการตอ่รองกลุ่มจะตอ้งไม่ก าหนดล่วงหนา้หรอืตกลงกนัไว ้

กอ่นแลว้ว่าหากมกีารแตง่งาน ตัง้ครรภ ์ คลอดบุตร หรอืเลีย้งดบูุตรจะตอ้ง

ลาออกหรอืลางานโดยไม่ไดร้บัคา่จา้ง และจะตอ้งไม่น ามาใชเ้ป็นเหตผุลใน

การยกเลกิว่าจา้งพนักงาน 

(2) กฎหมายบรกิารจดัหางาน (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกว่ากฎหมาย) ในมาตรา 73 

วรรค 3 และมาตรา 74 ไดก้ าหนดไวว้่า โดยทัว่ไปหากแรงงานอพยพมี

ความสมัพนัธข์องการจา้งงานทีส่ิน้สุดลง จะตอ้งยกเลกิใบอนุญาตการจา้ง

งาน และสัง่ใหอ้อกนอกประเทศทนัท ีไม่สามารถท างานในประเทศต่อไปได ้

การอนุญาตทีใ่หน้ายจา้งจา้งชาวตา่งชาตแิละขอ้บงัคบัในการดูแลและ

จดัการ (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่าขอ้บงัคบั) มาตรา 45 (2) ก าหนดไวว้่า แรงงาน

อพยพทีใ่บอนุญาตการจา้งงานหมดอายุเน่ืองดว้ยความสมัพนัธข์องการ

จา้งงานสิน้สุดลงและตอ้งออกนอกประเทศ นายจา้งจะตอ้งแจง้ต่อหน่วยงาน

ดแูลทอ้งถิน่กอ่นทีช่าวตา่งชาตน้ัินจะออกนอกประเทศ หน่วยงานดแูล

ทอ้งถิน่จะตอ้งไตถ่ามถงึความประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของแรงงานอพยพ และ

พสิูจนค์วามถกูตอ้ง (ตอ่ไปจะเรยีกว่าการพสิูจนค์วามถกูตอ้งของการเลกิ

สญัญา) 

(3) กฎหมายมาตรา 58 (1), (2) และขอ้บงัคบัในขอ้ 20 (4) ก าหนดไวว้่า 

โดยทัว่ไปแรงงานอพยพออกนอกประเทศดว้ยเหตผุลทีไ่ม่เกีย่วกบัความ



รบัผดิชอบของนายจา้งในชว่งทีใ่บอนุญาตการจา้งงานยงัไม่หมดอายุ 

นายจา้งจะตอ้งแจง้ต่อกระทรวงเพือ่ยืน่ขอแรงงานใหม่ทดแทน หากแรงงาน

อพยพเดมิของนายจา้งถกูคมุขงั ถูกด าเนินคดอีาญา เจ็บป่วยรนุแรงหรอืมี

เหตอุืน่ใดทีไ่ม่เกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้ง จนท าใหต้อ้งเลือ่น

การออกนอกประเทศ และไดร้บัการอนุญาตในกรณีนีจ้ากกระทรวง 

สามารถน าเขา้หรอืว่าจา้งแรงงานอพยพใหม่กอ่นทีแ่รงงานอพยพเดมิที่

เคยถูกจา้งงานจะออกนอกประเทศ ขอ้บงัคบัในขอ้ 44 ก าหนดไวว้่า 

แรงงานอพยพหา้มน าสมาชกิในครอบครวัเขา้มาพกัอาศยัในประเทศ

ดว้ยกนั แต่ในชว่งระหว่างการว่าจา้งงานหากใหก้ าเนิดบุตรและมี

ความสามารถในการเลีย้งดจูะไม่ถูกจ ากดัดว้ยขอ้บงัคบันี ้

(4) กฎหมายมาตรา 59 และกฎหมายบรกิารจดัหางานว่าดว้ยการท างานของ

ชาวตา่งชาตติามมาตรา 46 วรรค 1 ขอ้ 8 ถงึขอ้ 11 ไดก้ าหนดมาตรฐาน

และขัน้ตอนในการเปลีย่นนายจา้งหรอืเปลีย่นงาน (ตอ่ไปจะเรยีกว่า

มาตรฐานการเปลีย่น) ซึง่ในขอ้ 11 ไดก้ าหนดว่า แรงงานอพยพทีไ่ดร้บั

อนุญาตจากกระทรวงใหเ้ปลีย่นนายจา้งหรอืงาน ควรจะด าเนินการขอ

เปลีย่นตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 60 วนั แตแ่รงงานอพยพหากอยู่

ในเงือ่นไขทีเ่ป็นกรณียกเวน้จะไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานส่วนกลางของ

กระทรวงมหาดไทยไตห้วนัใหย้ดืเวลาในการขอเปลีย่นออกไปเป็นเวลา 60 

วนั โดยจะจ ากดัการยดืเวลาออกไปไดเ้พยีง 1 คร ัง้ 

3. บนพืน้ฐานของการประกนัสทิธปิระโยชนข์องนายจา้งและลูกจา้ง สทิธปิระโยชน์

ของแรงงานอพยพทีต่ ัง้ครรภใ์นชว่งการจา้งงานและการท างานตอ่ภายหลงั ควร

จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี:้  

(1) หา้มยุตคิวามสมัพนัธข์องการจา้งงานแตเ่พยีงฝ่ายเดยีว: เมือ่แรงงาน

อพยพมกีรณีตัง้ครรภ ์คลอดบุตร เป็นตน้ นายจา้งจะตอ้งไม่ยุติ

ความสมัพนัธข์องการจา้งงานดว้ยเหตขุา้งตน้ทีก่ล่าวมา หากนายจา้ง

บงัคบัใหม้กีารส่งลูกจา้งกลบัประเทศ แรงงานอพยพสามารถรอ้งเรยีนผ่าน

สายดว่น 1955 หรอืรอ้งเรยีนตอ่รฐับาลทอ้งถิน่ นอกจากนีเ้มือ่รฐับาล

ทอ้งถิน่รบัเร ือ่งการขอพสิูจนค์วามจรงิเกีย่วกบัการยกเลกิสญัญาของ

นายจา้ง และเมือ่มกีารยนืยนัถงึความประสงคอ์นัแทจ้รงิทีจ่ะยกเลกิสญัญา

และออกนอกประเทศของแรงงานอพยพ หากพบว่ามปัีญหาขา้งตน้ ไม่ควร

เห็นชอบกบัการขอพสิูจนย์นืยนัการยกเลกิสญัญา เพือ่เป็นการประกนั

สทิธปิระโยชนข์องแรงงานอพยพ หากนายจา้งยุตคิวามสมัพนัธข์องการ



จา้งงานแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ถอืว่าละเมดิกฎหมาย

มาตรา 54 (1) ขอ้16 ทีว่่าดว้ยเหตุอืน่ ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานอย่างรนุแรง ควรจะยกเลกิหรอืไม่ออกใบอนุญาตใหแ้ก่

นายจา้ง รวมถงึควบคมุมใิหน้ายจา้งยืน่ขอเป็นเวลา 2 ปี ตามทีก่ฎหมาย

มาตรา 54 และมาตรา 72 ไดก้ าหนดไว ้

(2) แรงงานอพยพสามารถยุตงิานและเปลีย่นนายจา้ง: กรณีทีลู่กจา้งและ

นายจา้งทัง้สองฝ่ายตา่งตกลงทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธข์องการจา้งงานและ

กระทรวงไดย้กเลกิใบอนุญาตการจา้งงาน หากแรงงานอพยพทีต่ ัง้ครรภม์ี

เหตผุลทีไ่ม่เกีย่วกบัความรบัผดิชอบของผูใ้ดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย

มาตรา 59 (1) วรรค 4 กระทรวงจะเห็นชอบใหแ้รงงานอพยพเปลีย่น

นายจา้งหรอืเปลีย่นงานได ้นอกจากนี ้ในชว่งการเปลีย่นนายจา้งหาก

แรงงานอพยพมเีร ือ่งไม่สบายทางกายหรอืทางใจ แรงงานอพยพควรจะน า

ใบรบัรองแพทยท์ีย่นืยนัการการตัง้ครรภห์รอืคูม่อืสุขภาพสตรมีคีรรภท์ี่

ออกโดยสถานพยาบาลมายืน่ขอระงบัการด าเนินการเปลีย่นนายจา้ง

ช ัว่คราวตอ่กระทรวง หากกระทรวงพจิารณาแลว้เห็นชอบจะไดร้บัชว่งเวลา

ระงบัการเปลีย่นนายจา้งช ัว่คราวยาวนานสูงสุดถงึ 60 วนั นับจากวนัทีก่าร

ตัง้ครรภส์ิน้สุดลง หากแรงงานอพยพน้ันตอ้งการทีจ่ะกลบัมาเปลีย่น

นายจา้งอกีคร ัง้ ควรจะยืน่ขอด าเนินการเปลีย่นนายจา้งตอ่ในรอบนีภ้ายใน

เวลา 10 วนักอ่นวนัหมดอายุตอ่กระทรวง ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาตรา 50 ผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาตจาก

กระทรวงจะไดร้บัการยดืเวลาในการด าเนินการเปลีย่นนีอ้กีภายใน 60 วนั 

และจ ากดัเพยีง 1 คร ัง้ ผูท้ีไ่ม่ไดย้ืน่ขอภายในเวลาจะไม่ไดร้บัความ

เห็นชอบใหย้ืน่ขอเปลีย่นนายจา้งตอ่ และจะตอ้งออกนอกประเทศตามที่

กฎหมายก าหนด 

(3) นายจา้งสามารถจา้งลูกจา้งใหม่: เดมิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายมาตรา 

58 และขอ้บงัคบัในขอ้ 20 ขอ้ย่อย 1 แรงงานอพยพจ าเป็นตอ้งออกนอก

ประเทศหรอืเปลีย่นนายจา้งโดยมนีายจา้งใหม่ว่าจา้งตอ่แลว้ ถงึจะยืน่ขอ

การทดแทนหรอืน าเขา้ลูกจา้งใหม่ตอ่กระทรวงได ้ทว่าพจิารณาถงึความ

จ าเป็นในการใชค้นของนายจา้ง ส าหรบัในกรณีทีแ่รงงานอพยพยดืเวลา

เพือ่ในการออกนอกประเทศออกไปเพราะเหตจุ าเป็นและโดยไดร้บัอนุญาต

จากกระทรวง ถอืว่านายจา้งเดมิมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน

ขอ้บงัคบัขอ้ 20 ขอ้ย่อย 4 ทีว่่าดว้ยเหตผุลทีไ่ม่เกีย่วกบัความรบัผดิชอบ



ของนายจา้ง จงึสามารถน าเขา้หรอืจา้งลูกจา้งใหม่ได ้นอกจากนีส้ าหรบั

นายจา้งดา้นอตุสาหกรรมการผลติ จ านวนแรงงานไม่นับรวมเขา้ในจ านวน

การจา้งชาวตา่งชาตทิัง้หมด ตามขอ้ก าหนดทีเ่ป็นเงือ่นไขในวรรค 1 ขอ้ 4 

ของมาตรา 14 (7) ทีว่่าดว้ยคณุสมบตัใินการท างานและมาตรฐานในการ

ตรวจสอบ (ตอ่ไปจะเรยีกว่ามาตรฐานตรวจสอบ) ในกฎหมายบรกิารจดัหา

งานว่าดว้ยการท างานของชาวตา่งชาตติามมาตรา 46 วรรค 1 ขอ้ 8 ถงึ

ขอ้ 11 และไม่นับรวมเขา้ในมาตรฐานตรวจสอบ มาตรา 14 (7) ทีว่่าดว้ย

จ านวนคนทีก่ าหนดในวรรค 1 ขอ้ 2 

(4) การจดัหาทีพ่กัใหแ้รงงานอพยพ: เพือ่ประกนัมใิหแ้รงงานอพยพประสบกบั

การบาดเจ็บเสยีหายส่วนบุคคล หรอืการเกดิขอ้พพิาทแรงงาน การที่

นายจา้งฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นตน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิปัญหาการจดัหาทีพ่กัตามมา 

กระทรวงไดจ้ดัท าหลกัปฏบิตัใินการจดัหาทีพ่กัช ัว่คราวใหแ้กช่าวตา่งชาต ิ

ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายบรกิารจดัหางานว่าดว้ยการท างานของ

ชาวตา่งชาตติามมาตรา 46 วรรค 1 ขอ้ 8 ถงึขอ้ 11 หากมแีรงงานอพยพ

ในชว่งการจา้งงานสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในหลกัการจดัหาทีพ่กัขา้งตน้ 

จะตอ้งจดัหาทีพ่กัใหต้ามทีก่ าหนด 


