
“การเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของไทย”

โดย
ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์

ส านักการค้าบริการและการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ



โครงสร้างตลาดแรงงานในอาเซียนเบื้องต้น
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โครงสร้างแรงงานอาเซียน 2010 จ าแนกตาม

สาขา

ที่มา: ILO 2010
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สัดส่วนการจ้างงานในอาเซียน จ าแนกตาม

อาชีพ

ที่มา: ASEAN Statistic Database
สัดส่วน: เปอร์เซนต์

Country Year Professionals Administrators Clerks Sales and
Services

Agricultural 
and Fishery

Laborers Others

Indonesia 1999 2.9 0.3 4.9 23.6 43 24 0.3

2004 3.1 0.2 4.8 17.9 51.4 22.6 -

Malaysia 2005 17.8 7.2 9.7 14.3 13.4 25.8 11.8

2009 20.8 7.5 9.5 17.3 11.9 21.2 11.8

Philippine 2007 7.1 11.3 5 17.7 18.8 39.8 0.4

2009 7.4 13.5 5.5 17.8 16.4 38.9 0.5

Singapore 2009 36.4 15.6 12.8 11.2 - 20.7 3.4

2010* 34.9 17.1 12.2 12.5 - 19.7 3.5

Thailand 2008 8.1 2.9 3.6 16.9 37.6 19 12

2009 8.1 2.8 3.9 17.5 35.8 19 13

หมายเหตุ: *  คือ เฉพาะผูมี้ถ่ินพ านกัในประเทศ



สัดส่วนแรงงาน และ ค่าแรงขั้นต  าของสมาชิก

อาเซียน
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อัตราการว่างงานจ าแนกรายประเทศอาเซียน

ที่มา: tradingeconomics.com, Bank of Thailand6



การขาดแคลนนักวิชาชีพด้านสาธารณสุขใน

อาเซียน
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การขาดแคลนนักวิชาชีพด้านสาธารณสุขในประเทศ

ไทย

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข8



1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

เคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรี
เคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี

เคล่ือนย้ายการลงทนุอย่างเสรี

เคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

เคล่ือนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึ้น

AEC

2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน

e-ASEAN

นโยบายภาษี

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการแข่งขัน

โครงสร้างพื้นฐาน

การคุ้มครองผู้บริโภค

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

การมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE

ลดช่องว่างการพัฒนา IAI

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย

ปี 2015
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สนับสนุนการพฒันา SMEs

4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint

เพ่ือประสานกลายเป็นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน
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การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้ ASEAN



รูปแบบและเป้าหมายการเจรจาข้อผูกพันบริการภายใต้กรอบ AFAS

Mode 1: 
การให้บริการข้ามพรมแดน

ประเทศ A ประเทศ B

ไม่มีข้อจ ากัด

Mode 2:
การบริโภคในต่างประเทศ

Mode 3:
การจัดตั้งธุรกิจ

ไม่มีข้อจ ากัด

- ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70  (128
สาขาย่อย) ในปี  2558

Mode 4:
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
รองรับการค้าสินค้า การค้าบริการ  
และการลงทุน

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_small/0808-0710-1114-2232.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0710-1114-2232.html&usg=__t31_IRvbFedD8I74GzX-XhIRX5w=&h=300&w=300&sz=4&hl=th&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZqZ_6dOyj2dEmM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+arrows&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=N3tjTZnVNcTNrQf565CtAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_small/0808-0710-1114-2232.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0710-1114-2232.html&usg=__t31_IRvbFedD8I74GzX-XhIRX5w=&h=300&w=300&sz=4&hl=th&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZqZ_6dOyj2dEmM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+arrows&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=N3tjTZnVNcTNrQf565CtAQ
http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?img=&search=computers&cat=&bool=phrase
http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?img=&search=computers&cat=&bool=phrase
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartoday.com/_thumbs/012/education/computer_012000846_tnb.png&imgrefurl=http://www.clipartoday.com/clipart/education/school/school_161451.html&usg=__Q83rBDAWicn2MtbD3owsxNNnMtU=&h=291&w=350&sz=65&hl=th&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3eqBf9vwn0sZLM:&tbnh=100&tbnw=120&prev=/images?q=clip+art+free+computer&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=DntjTaejOonqrQfhkIyzAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartoday.com/_thumbs/012/education/computer_012000846_tnb.png&imgrefurl=http://www.clipartoday.com/clipart/education/school/school_161451.html&usg=__Q83rBDAWicn2MtbD3owsxNNnMtU=&h=291&w=350&sz=65&hl=th&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3eqBf9vwn0sZLM:&tbnh=100&tbnw=120&prev=/images?q=clip+art+free+computer&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=DntjTaejOonqrQfhkIyzAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP112/airplane-3_~Airplan3.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.com/ARP112/airplan3/&usg=__VMglu_iZv3rOjeKd_fdJIQ7USuY=&h=299&w=300&sz=26&hl=th&start=106&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bMT1GAwKyt9eCM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+airplane&start=100&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=5HtjTaPdNZGvrAfs7KmkAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP112/airplane-3_~Airplan3.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.com/ARP112/airplan3/&usg=__VMglu_iZv3rOjeKd_fdJIQ7USuY=&h=299&w=300&sz=26&hl=th&start=106&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bMT1GAwKyt9eCM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+airplane&start=100&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=5HtjTaPdNZGvrAfs7KmkAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Money_Outside_A_Vault_Royalty_Free_Clipart_Picture_090202-140487-108048.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/090202-140487-108048.html&usg=__CeM1JxQjmK9j3DNLTxp8fX4epFM=&h=300&w=291&sz=17&hl=th&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tMPUjnGGBIIUSM:&tbnh=116&tbnw=113&prev=/images?q=clip+art+free+money&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=aX1jTZreH8LUrQfpo5WyAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Money_Outside_A_Vault_Royalty_Free_Clipart_Picture_090202-140487-108048.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/090202-140487-108048.html&usg=__CeM1JxQjmK9j3DNLTxp8fX4epFM=&h=300&w=291&sz=17&hl=th&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tMPUjnGGBIIUSM:&tbnh=116&tbnw=113&prev=/images?q=clip+art+free+money&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=aX1jTZreH8LUrQfpo5WyAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ


ASEAN Movement of Natural Person Agreement
ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน

เป็นกฎเกณฑ์กติกาส าหรับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
(MNP) ของประเทศสมาชิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า 

การค้าบริการและการลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง 
การพ านักชั่วคราว การท างาน และการจัดตั้งทางพาณิชย์



ขอบเขตและวัตถุประสงค์

• ใช้กับมาตรการที่กระทบต่อการเข้าเมืองและการพ านักชั่วคราว
• ไม่รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การได้มาซ่ึงความเป็น
พลเมือง รวมทั้งการพ านักและการจ้างงานถาวร
• ไม่กระทบถึงสิทธิในการออกกฎเกณฑ์ด้านการเข้าเมือง การพ านัก
ชั่วคราว บูรณาภาพแห่งดินแดน และความเป็นระเบียบในการ
เคลื่อนย้ายคน



ขอบเขตและวัตถุประสงค์

• มาตรการที่สงวนไว้ต้องไม่เป็นการลดทอนหรือเสื่อมสิทธิประโยชน์
ต่อข้อผูกพันตามความตกลง
• ข้อก าหนดเก่ียวกับ VISA ไม่ถือเป็นมาตรการลดทอนหรือเสื่อมสิทธิ
ดังกล่าว



บุคคลธรรมดาภายใต้ความตกลง ASEAN MNP

• คนชาติ (national)
• ผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวร (permanent residence: PR) : บรูไน 
• ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐ



บุคคลธรรมดาภายใต้ความตกลง ASEAN MNP

• นักธุรกิจ (Business visitor: BV)
• ผู้เคลื่อนย้ายภายในเครือ (Intra-corporate transferee: ICT)
• ผู้ให้บริการตามสัญญา (Contractual service supplier: CSS)
• อื่น (other categories)



นักธุรกิจ

• ผู้แทนของ ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
• ลูกจ้างของ นิติบุคคลที่จะเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาจัดตั้งทางพาณิชย์
• เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ หรือร่วมประชุมทางธุรกิจ



ผู้เคลื่อนย้ายภายในเครือ

• ลูกจ้างของนิติบุคคลในประเทศสมาชิก ASEAN ต้นทาง
• โอนย้ายเข้ามาเพื่อให้บริการในหน่วยธุรกิจพาณิชย์ที่จัดตั้งใน
ประเทศสมาชิก ASEAN ปลายทาง เป็นการชั่วคราว

• ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ
• ประสบการณ์การท างานกับนิติบุคคลต้นทางตามที่ก าหนดไว้



ผู้ให้บริการตามสัญญา

• ลูกจ้างของนิติบุคคลจากประเทศสมาชิก ASEAN ต้นทาง
• นิติบุคคลไม่มีการจัดตั้งทางพาณิชย์ในประเทศสมาชิก ASEAN 
ปลายทางที่มีการให้บริการ
• เข้ามาเพ่ือให้บริการตามสัญญาระหว่างนิติบุคคลต้นสังกัดกับ
ผู้รับบริการในประเทศสมาชิก ASEAN ปลายทาง เป็นการชั่วคราว



ผู้ให้บริการตามสัญญา

• ได้รับค่าจ้างโดยตรงจากนิติบุคคลซ่ึงเป็นนายจ้างตนเอง
• มีคุณสมบัติด้านการศึกษาและวิชาชีพสอดคล้องกับการให้บริการ
• มีประสบการณ์ในการท างานตามที่ประเทศสมาชิก ASEAN 
ปลายทางก าหนด



การเข้าเมืองและการพ านักชั่วคราว

• ต้องได้รับการอนุญาต ให้เข้าเมืองพ านักชั่วคราว
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศสมาชิก ASEAN ปลายทาง ในการ
เข้าเมืองและพ านักชั่วคราว
• ค่าธรรมเนียมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
แต่ต้องสมเหตุสมผล



การเข้าเมืองและการพ านักชั่วคราว

• ภายหลังมีการยื่นค าขอเสร็จสิ้น ต้องให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง
• หลักฐานการยื่นค าขอ
• สถานะของค าขอ
• ผลการพิจารณาค าขอ: ระยะเวลาการพ านักและเง่ือนไข

• กรณีค าขอไม่สมบูรณ์ ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงบรรดาเอกสารที่
ต้องใช้ และให้เวลาในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว



ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

• เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
• มีหน่วยงานประสาน (contact point) ตอบข้อหารือ ข้อซักถาม
• จัดให้มีความสะดวกให้การเข้าถึงข้อมูล
•แจ้งกฎระเบียบใหม่ล่วงหน้า 



ข้อยกเว้นทั่วไป

• ปกป้องศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
• ปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
• เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มิได้เป็นการฝ่าฝืน
ความตกลง รวมทั้งพฤติกรรมในลักษณะฉ้อโกงหรือหลอกลวง หรือ
เพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
• ความปลอดภัย



ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง

• ไม่เปิดเผยข้อมูล หรืออาจด าเนินการ ตามความจ าเป็นเพ่ือปกป้อง
ประโยชน์แห่งความม่ันคงต่อการให้บริการสนับสนุนทางการทหาร
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเกี่ยวกับวัตถุกัมมันตรังสี/นิวเคลียร์ หรืออยู่
ในภาวะสงครามหรือมีเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศ
• ด าเนินการตามแนวทางของ UN เพ่ือรักษาความสงบและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ



การยอมรับระหว่างกัน

• การศึกษาหรือประสบการณ์
• เงื่อนไขข้อก าหนด
• การอนุญาตหรือการรับรอง 
• ระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN



การระงับข้อพิพาท

• ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง หรือไม่อนุญาตให้พ านัก
• รูปแบบการปฏิบัติ (pattern of practice) 
• ผู้ขอหมดหนทางการเยียวยาภายในประเทศแล้ว (exhausted of 
all available domestic remedies)



ข้อผูกพันของไทยภายใต้ความตกลง ASEN MNP

ข้อผูกพันของไทยอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 2 ประเภทเท่านั้น คือ

นักธุรกิจ (BV) ผู้โอนย้ายภายในเครือ (ICT)



ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ผู้โอนย้ายภายในเครือ

• ประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ 
• เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ 
• เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง 
• การพ านักครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน 
• อาจขยายเพิ่มได้ รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี

• ได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าว
นอกประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย 
• ผ่านเงื่อนไขความจ าเป็นด้านการ
จัดการของกรมการจัดหางาน 
• การพ านักครั้งแรกไม่เกิน 1 ปี 
• อาจขยายเพิ่มได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี



Movement of Natural Person: MNP
การเคลื่อนย้ายบคุคลธรรมดา

ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 25 กิจกรรมธุรกิจ

วิศวกรรม

วิจัยตลาดและ
ส ารวจความเห็น

เกี่ยวเนื่องกับ
เหมืองแร่

โทรคมนาคม

การเงิน

คอมพิวเตอร์

บริหารจัดการ

ที่ปรึกษา

ผลิตสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์

สุขภาพ

วิจัยและพัฒนา

เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร

ซ่อมอุปกรณ์
ทางการแพทย์

ก่อสร้าง

โรงแรม

ให้เช่า

เกี่ยวเนื่องกับ
ประมง 

การแปล

การศึกษา

กีฬา

โฆษณา

เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้

จัดประชุม 

สิ่งแวดล้อม

การขนส่ง



Mutual Recognition 

Agreements: MRAs

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติผู้ประกอบ

วิชาชีพ

แพทย์

วิศวกร

ทันต

แพทย์

พยาบาล

สถาปนิก

การบัญชี

การ

ส ารวจ



ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ
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ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ
การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม หรือ MRA

ที่ใช้กับการค้าบริการ จะเน้นเรื่อง การ
ยอมรับร่วมเรื่องคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
คุณสมบัติที่มีการเจรจาเพื่อยอมรับกันก็คือ 
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
อาจรวมไปถึงใบอนุญาตในการท างาน 

ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขในการ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในอีก

ประเทศหน่ึง 

MRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด  แต่เป็นเพียงการอ านวย
ความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต โดยลดขั้นตอนการ

ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ



Travel Services

9 ต าแหน่งงานใน

2 สาขา

Hotel Services

23 ต าแหน่งงาน

ใน 4 แผนก

MRA 32 ต าแหน่งงานด้านการท่องเที่ยว
ในสาขาการเดินทางและที่พัก



กฎเกณฑ์ส าคัญภายในประเทศของไทย

34



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างดา้วขออนุญาต
อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
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เหตุความจ าเป็น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กรณีมีเหตุจ ำเป็นทำงธุรกิจ เช่น ปฏิบัติงำนในบริษัท 
หรือ ห้ำงหุ้นส่วน
*** ให้อนุญำตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

- คนต่ำงด้ำวต้องได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่
ชั่วครำว
- ต้องมีเงินได้ (ตำมตำรำง)
- ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 
2 ลบ./มีควำมจ ำเป็นต้องว่ำจ้ำงคนต่ำงด้ำวท ำงำน ฯลฯ

กรณีมีเหตุจ ำเป็น จะต้องอยู่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
ลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรม
เกี่ยวข้อง *** ให้อนุญำตครั้งละไม่เกิน 1 ปี 

- คนต่ำงด้ำวต้องได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่
ชั่วครำว
- ได้รับกำรรับรองและร้องขอจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กรณีเพื่อกำรท่องเที่ยว
*** ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน 

- ต้องได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทนักท่องเที่ยว
- ไม่เป็นบุคคลสัญชำติ ที่ คกก.ติดตำมกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของ
ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองก ำหนด
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เหตุความจ าเป็น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กรณีเพื่อกำรลงทุน
** ให้อนุญำตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ก. กรณีเพื่อกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 3 ลบ.
-ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
-เดินทำงเข้ำมำก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2549 และได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเพื่อกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำทต่อเนื่องตลอดมำ
-มีหลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท
-มีหลักฐำนกำรลงทุนโดยฝำกเงินประจ ำกับธนำคำรที่จดทะเบียนในไทยซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชำติไทยเกินกว่ำร้อยละ 50 /กำรซื้อพันธบัตรของทำง
รำชกำร/หรือรวมกัน ไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท
ข. กรณีเพื่อกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 10 ลบ.

กรณีเป็นครู หรืออำจำรย์หรือ
ผู้เชี่ยวชำญในสถำนศึกษำของรัฐ
** ให้อนุญำตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

-ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
-ได้รับกำรร้องขอจำกสถำนศึกษำนั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างดา้วขออนุญาต
อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ต่อ)
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างดา้วขออนุญาต
อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ต่อ)

เหตุความจ าเป็น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กรณีเป็นช่ำงฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรแพทย์กำรพยำบำล
** ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

-ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
-ได้รับกำรรับรอและร้องขอจำกองค์กรหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

กรณีเป็นนักแสดง นักดนตรีประจ ำโรงแรม หรือ
บริษัทธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท
*** ครั้งละไม่เกิน 120 วัน

-ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
-ได้รับกำรร้องขอจำกสถำนสถำนประกอบธุรกิจนั้น ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท

กรณีเป็นครอบครัวผู้มีสัญชำติไทย (บิดำมำรดำ 
คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่
สมรส) 
*** ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 

-ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
-มีหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
-บุตร/บุตรบุญธรรมมีอำยุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
-บิดำมำรดำมีรำยได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่ำเดือนละ 40,000
บำท หรือเงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท (ในรอบ 1 ปี)
-กรณีสมรสกับหญิงไทย สำมี (ต่ำงด้ำว) มีรำยได้เฉลี่ยเดือนละ 
40,000 บำท หรือเงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท (ในรอบ 
1 ปี)
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างดา้วขออนุญาต
อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ต่อ)

เหตุความจ าเป็น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กรณีเป็นครอบครัวของคนต่ำงด้ำว
ที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำ
จักร์เป็นกำรชั่วครำว (บิดำมำรดำ 
คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือ
บุตรของคู่สมรถ)
*** ให้อนุญำตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

-ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
-มีหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
-กรณีบุตร บุตรบุญธรรม ต้องมีอำยุไม่เกิน 20 ปี 
-กรณีบิดำมำรดำ มีอำยุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กรณีใช้ชีวิตบั้นปลำย
*** ให้อนุญำตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

- ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว
- 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-มีหลักฐำนกำรมีเงินได้ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 65,000.-
-ณ วันยื่นค ำขอมีเงินฝำก ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่ำ 8 แสนบำท 
-มีเงินได้ในรอบปี และมีเงินฝำกธนำคำรค ำนวณรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 8 
แสนบำท นับถึงวันยื่นค ำขอ



งาน 39 อาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบ/ให้บริการ 
(พ.ร.ฎ. ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522)

• งานกรรมกร (ยกเว้นในเรือประมง)
• งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ 

ประมง ยกเว้นที่ต้องใช้ความช านาญ
เฉพาะสาขา

• งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรือก่อสร้างอ่ืนๆ 
• งานแกะสลักไม้ 
• งานขับขี่ยานยนต์ (ยกเว้นเครื่องบิน

ระหว่างประเทศ)
• งานขายของหน้าร้าน
• งานขายทอดตลาด
• งานควบคุม ตรวจสอบ ให้บริการทาง

บัญชี (ยกเว้นตรวจสอบภายในเป็นครั้ง
คราว

• งานเจียระไนเพชร พลอย
• งานตัดผม ดัดผม หรืองานเสริมสวย
• งานให้บริการทางกฎหมาย/อรรถคดี 

(ยกเว้นปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ)

• งานทอผ้าด้วยมือ
• งานทอเสื่อ หรืองานท าเครื่องใช้

ด้วยกก หวาย ฯลฯ
• งานท ากระดาษสาด้วยมอื
• งานท าเครื่องเขิน
• งานท าเครื่องดนตรีไทย
• งานท าเครื่องถม
• งานท าเครื่องทอง เครื่องเงิน 

หรือเครื่องนาก
• งานท าเครื่องลงหิน
• งานท าตุ๊กตาไทย
• งานท าที่นอนหรือผ้าห่มนวม
• งานท าบาตร
• งานท าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

ด้วยมือ
• งานท าพระพุทธรูป
• งานเสมียน/เลขานุการ

• งานท ามีด
• งานท าร่มกระดาษ/ผ้า
• งานท ารองเท้า
• งานท าหมวก
• งานนายหน้าหรือตัวแทน 

(ยกเว้นธุรกิจต่างประเทศ)
• งานในวิชาชีพวิศวกรรม (ไม่

รวมที่ต้องใช้ความช านาญเปน็
พิเศษ)

• งานในวิชาชีพสถาปตัยกรรม
• งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
• งานปั้นหรือท า

เครื่องปั้นดินเผา
• งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
• งานมัคคุเทศก์/จัดน าเท่ียว
• งานเร่ขายสินค้า
• งานเรียงตัวพิมพ์อักษรด้วยมอื
• งานสาวและบิดเกลียวไหม
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ร่างกฎหมาย (ในอนาคต)

• ร่างกฎกระทรวงก าหนดงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้ พ.ศ. ....
o งานบริหาร 
o งานวิชาชีพหรือวิชาการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ

วิศวกรรมศาสตร์ 
o งานเทคนิค (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต)
o งานบริการ (อ านวยความสะดวกการเดินทาง หรือการจัดเตรียมอาหาร 

ปรุงอาหาร)
o งานทักษะฝีมือ (ขึ้นรูปโลหะ ติดตั้งปรับใช้เคร่ืองจักร หัตถกรรมการพิมพ์)
o ฯลฯ



ข้อเรียกร้องของต่างชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเข้าเมือง พ านัก และ
ท างานให้รวดเร็ว โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับข้อผูกพัน

• เพิ่มข้อผูกพันประเภทของบุคคลต่างด้าวที่อนุญาตให้
เข้ามาท างานเช่น After-sales/lease, Installers, 
Trainees, Traders and Investors, Contractual service 
suppliers, Professionals, etc.

• ให้คู่สมรสและผู้ติดตามมีสิทธิในการพ านักและท างาน
ได้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ผู้สมัครหลักได้รับ

• ขยายระยะเวลาการพ านักและท างานของคนต่างด้าวให้
เกิน 1 ปี

• ยกเลิกเงื่อนไขการขออนุญาตท างานได้แก่ ทุนช าระแล้ว 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลช าระแล้ว ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การจ้างงานคนไทย เงินตราต่างประเทศจาก
การส่งออก การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น

• ให้อิสระกับคนต่างด้าวในการเดินทางไปท างานในที่
ต่างๆ ของประเทศโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- พรบ.การท างานฯ /กฎกระทรวง 
- พรบ.คนเข้าเมืองฯ
- ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าฯ

-พรบ.การท างานฯ (ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ)
-พรบ.คนเข้าเมืองฯ (มาตรา 34)

-พรบ.การท างานฯ (ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ)
-พรบ.คนเข้าเมืองฯ

- พรบ.การท างานฯ (มาตรา 22)
- พรบ.คนเข้าเมืองฯ (มาตรา 34 และ 35)

-พรบ.การท างานฯ (ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ)
- ระเบียบส านักนายกฯ (คุณสมบัติของคนต่างด้าวฯ)

- พรบ.การท างานฯ 
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• ผู้เล่นมากข้ึน คู่แข่งและสภาพการแข่งขันเพ่ิมขึ้น
• สินค้าจากประเทศอาเซียนอื่นเข้าตลาดไทยมากข้ึน ในราคาที่ต่ ากว่า 

และ/หรือ คุณภาพดีกว่า
• ธุรกิจบริการของประเทศอาเซียนอื่นท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

การแข่งขัน

• การเคลื่อนย้ายทุน แรงงานมีฝีมือ ไปแหล่งอื่น
การเคลื่อนย้ายทุน 
บุคลากร แรงงาน 

• กฎหมาย และมาตรฐาน และข้อบังคับยังไม่รองรับการท า
ธุรกิจ และเป้าหมายที่แท้จริงของ AEC กฎหมาย มาตรฐาน

• ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนัก และการใช้
ประโยชน์ใน AEC โดยเฉพาะ SMEs

ความตระหนักรู้
AWARENESS

ความท้าทายที่เกิดขึ้น 



By Inflows

• การเปิดตลาดโดยมุ่งเน้นที่บุคลากร
และแรงงานระดับสูง (High skills) 
รวมถึงนักธุรกิจ และนักลงทุน จะเป็น
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการจ้างงานของไทย

• ไทยไม่มีนโยบายเปิดตลาดแรงงาน
ระดับกลาง-ล่าง (Semi-low skills)
อาจเกิดปัญหาการขาดแรงงาน

By Outflows

• การเจรจาเปิดตลาดแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างกันจะเป็นการ
เปิดโอกาสเพิ่มขึ้นให้กับแรงงาน
ของไทยสามารถไปท างานยัง
ต่างประเทศได้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานของไทย
จากการเปิดตลาดการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ



การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่พลเมืองอาเซียน

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นในการติดต่อส่ือสาร
ในบริษัทข้ามชาติ รวมถึงภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิก
อาเซียน

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของบุคลากรในองค์กร 
อันน าไปสู่ความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ต้องปรับตัวและเปิดใจรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และค่านิยมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความแตกต่าง
จากของคนไทย
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การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่พลเมืองอาเซียน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยอมรับความแตกต่างด้าน
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งกันในองค์กร

อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ให้เหมาะสม
กับภารกิจงานและความรับผิดชอบ ท่ามกลางการแข่งขัน
ด้านแรงงานที่เข้มข้นขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ไว้ในองค์กร

ไม่ปิดกั้นการรับพนักงานต่างชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร/แรงงานในประเทศ และส่งเสริมให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าระหว่างกัน
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การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

•ทุนมนุษย:์ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนผลิตบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  (ปริมาณก าลังคน 

ภาษา เป็นต้น)

•การพัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขนัที่เป็นธรรม รวมทั้งพัฒนา

มาตรฐานธุรกิจและมาตรฐานวิชาชพีทีเ่กี่ยวข้องสูร่ะดับนานาชาติ

•ให้ความส าคัญการกับการพัฒนา/ถา่ยโอนเทคโนโลยี 

•มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ เงินทุน ข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกอาเซียน



การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย (ต่อ)

•ศึกษาตลาดแรงงานวิชาชีพในประเทศปลายทางเพ่ือก าหนดประเทศ
เป้าหมายและเป้าหมายเชิงปริมาณ ขณะเดียวกันในเชิงคุณภาพต้องศึกษา
เงื่อนไขการจ้างงานแรงงานต่างประเทศของประเทศเป้าหมาย ทั้ง MRAs และ
คุณภาพทางวิชาชีพที่ต้องการ

•เพ่ิมจุดแข็งของคนไทยโดยการอบรมโดยตรงและโดยอ้อมให้มีคุณลักษณะ 
(Attributes) ต่างๆ ที่ภาคธุรกิจต้องการ เช่น มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม มีความทุ่มเทให้กับงาน   เป็นต้น




