ขาวแรงงานขามชาติ
ฉบับที่ 3 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552
สรุปการจดทะเบียนแรงงานขามชาติและการพิสูจนสัญชาติ ป 2552
ตามที่ขาวแรงงานขามชาติสองฉบับแรกไดวิเคราะหขั้นตอนการจดทะเบียนและการพิสูจน
สัญชาติโดยละเอียด จวบจนปจจุบัน(พฤศจิกายน 2552) นั้นเปนเวลา 4เดือนแลวนับแตรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหภาพพมาไดเปดใหมีการจดทะเบียนรอบใหม ดังนั้น ขาวแรงงานอพยพฉบับนี้จึงมี
วัตถุ ป ระสงคใ นการนํา เสนอภาพรวมของกระบวนการจดทะเบี ย นและการพิ สูจ นสั ญชาติ และ
รายงานความคืบหนาลาสุดของนโยบายรัฐบาลและสถิติที่เกี่ยวของ
ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทยยังคงดําเนินการปรับเปลี่ยนสถานะของแรงงานไรฝมือ (lowskill) ชาวกัมพูชาและลาวใหถูกตองตามกฎหมายและเริ่มดําเนินการพิสูจนสัญชาติแรงงานพมา
รวมกับรัฐบาลพมา นอกจากการตออายุใบอนุญาตทํางานเปนรายป (ซึ่งอนุญาตใหแรงงานผูถือ
ใบอนุญาตทํางานที่ยังไมหมดอายุตออายุไดในลักษณะปตอป ) รัฐบาลไทยยังไดเปดใหมีการจด
ทะเบียนใหมในเดือนกรกฎาคม 2552 (เปนการจดทะเบียนครั้งที่ 7 และครั้งสุดทาย) เพื่อเปดโอกาส
ใหแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียนไดรับใบอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (ทร. 38/1)
และไดรับใบอนุญาตทํางาน ทั้งนี้ แรงงานจะไดรับใบอนุญาตทํางานใหทํางานไดจนถึงวันที่ 28
กุมภาพัน ธ 2553 ซึ่ งเปน วัน สุด ทายที่แรงงานจะตองทําการพิสูจนสัญชาติใ หเ สร็จสมบูรณ ทั้งนี้
แรงงานจะตองเตรียมใบอนุญาตทํางานเพื่อยื่นเรื่องขอพิสูจนสัญชาติ หากผานการพิสูจนสัญชาติแลว
แรงงานจะไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราวและการตรวจลงตรา (Visa) ในกรณีที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 แรงงานจะไดสิทธิอาศัยและทํางานโดยถูกกฎหมายในประเทศไทย
เปนระยะเวลา 4 ป ในทางตรงกันขาม หากแรงงานผูใดไมสามารถดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลว
เสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2553 แรงงานผูนั้นจะถูกผลักดันกลับประเทศของตน

1. ขั้นตอนการจดทะเบียน
เฉพาะแรงงานที่มีใบอนุญาตทํางานที่ยังไมหมดอายุเทานั้น จึงจะไดรับสิทธิอาศัยและทํางานใน
ประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว หากไมมีเอกสารดังกลาว แรงงานจะตองถูกสงกลับประเทศของตน
แรงงานที่ไมไดจดทะเบียนจะสามารถรับใบอนุญาตทํางานไดอยางไร ?
รูปภาพ 1. ขั้นตอนในการจดทะเบียน ทร. 38/1 และการขอใบอนุญาตทํางาน
การจดทะเบียนเพื่อ
การอยูชั่วคราว
(ทร. 38/1)

อําเภอ
ตําบล
หรือเทศบาล
คาถายรูปและ
คาเอกสาร
80 บาท

การตรวจสุขภาพและ
การประกันสุขภาพ

สถานพยาบาล
คาตรวจสุขภาพ
600 บาท และ
คาประกันสุขภาพ
1,300 บาท

การขออนุญาตทํางาน

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดและสํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพ
คาสมัคร 100 บาท
คาใบอนุญาตทํางาน

1,800 บาท

การตออายุใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
สํา หรับ แรงงานที่ใบอนุญาตทํางานหมดอายุใ นเดือนมกราคม กุม ภาพัน ธ มี นาคม หรื อ
มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 อนุญาตใหตอใบอนุญาตทํางานได
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 ทั้งนี้ แรงงานที่ตออายุใบอนุญาตทํางานแลว แรงงานไมตองขอขึ้น
ทะเบียนทร. 38/1ใหม แตจะตองเขารับการตรวจสุขภาพ
จํานวนแรงงานที่ขอตอใบอนุญาตทํางาน ในป 2552 ?
จากจํานวนแรงงานทั้ งหมด 501,570 คน ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุในพ.ศ. 2552
ปรากฎวา มากกวารอยละ 75 ทําการตออายุใบอนุญาตทํางานเรียบรอยแลว ในจํานวนนี้ประกอบไป
ดว ยแรงงานพม า 370, 711 คน แรงงานกัมพู ชา 6,130 คน และแรงงานลาว 5,700 คน รวมเป น
382,541 คน

การจดทะเบียนแรงงานรอบใหม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2552 รัฐบาลไทยไดเปดการจดทะเบียนแรงงานครั้งที่ 7 โดยอนุญาตให
แรงงานอาศัยและทํางานในประเทศไทยได จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 25531 ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้น
ไปแลว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 อยางไรก็ตาม ในกิจการประมงไดมีการขยายระยะเวลาการจด
ทะเบียนไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
จํานวนแรงงานที่ไดรับ ทร.38/1 และใบอนุญาตทํางานจากการจดทะเบียนรอบใหมนี้?
การจดทะเบียนขออยูชั่วคราว (ทร. 38/1)
จนถึ ง วั น ที่ 8 กั น ยายน 2552 แรงงานจํ า นวน 1,054,261 คน ไดรับ ทร.38/1 จํา แนกเป น
แรงงานพมา 785,017 คน แรงงานกัมพูชา 148 ,420 คน และแรงงานลาว 120 ,824 คน
การออกใบอนุญาตทํางาน
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2552 แรงงานจํานวน 792,175 คนไดรับใบอนุญาต
ทํางาน จําแนกเปนแรงงานพมา 627,230 คน แรงงานกัมพูชา 76 ,390 คน และแรงงานลาว 88 ,555
คน
รูปภาพ 2. การออกใบอนุญาตทํางานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2552
ตามประเภทกิจการ
4%

ตามสัญชาติ
10%

41%

18%

17%
10%

ประมง
ประมงตอเนื่อง
เกษตรและปศุสัตว
กอสราง
คนรับใชในบาน
อื่น ๆ

10%
11%

กัมพูชา
ลาว
พมา
79%

ตามภูมิภาค

ตามเพศ

19%

25%

ชาย

44%
56%

หญิง

2%
11%

30%
6%

1

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 พฤษภาคม 2552 และ 28 กรกฎาคม 2552

7%

กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

จํานวนแรงงานพมา ลาว กัมพูชา ทั้งหมดที่จดทะเบียนใหมและแรงงานที่ตออายุใบอนุญาตทํางาน
จนถึง 29 สิงหาคม 2552 รวมทั้งสิ้น 1,174 ,716 คน
นโยบายการจดทะเบียนแรงงงานขามชาติ พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการจัดทําทะเบียน
ประวัติ และการจดทะเบียนผอนผันใหบุตรของแรงงานขามชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2552 และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2552 อยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น
การชั่วคราว2
1) การขยายระยะเวลาการจดทะเบียน
• จนถึง 18 พฤศจิกายน 2552 (ขยายระยะเวลา15วัน หลังจากวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี)
เพื่อดําเนินการออกใบทร. 38 / 1 การขยายระยะเวลานี้สําหรับแรงงานที่ไดมาขอขึ้น
ทะเบียนแรงงานไวแลวเทานั้น
• จนถึง 2 มกราคม 2553 (ขยายระยะเวลา 60 วัน หลังจากวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี)
สําหรับการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพ
• จนถึง 1 กุมภาพันธ 2553 (ขยายระยะเวลา 90 วัน หลังจากวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี)
สําหรับการขอใบอนุญาตทํางาน
2) การจดทะเบียนบุตรแรงงานขามชาติ (ต่ํากวา 15 ป)
• คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงมหาดไทยจดทะเบียนบุตรแรงงานขามชาติที่มีอายุ
ต่ํากวา 15 ป โดยตองเปนบุตรที่พอแมไดรบั ใบอนุญาตทํางานจากการจดทะเบียน
รอบใหมในพ.ศ.25523 ซึ่งกระบวนการจดทะเบียนจะเริม่ ตั้งแต 19 พฤศจิกายน 2552
จนถึง 2 มกราคม 2553
2. กระบวนการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานที่มีใบอนุญาตทํางานที่ยังไมหมดอายุ (แตไมมีหนังสือเดินทางชั่วคราวและการตรวจลงตรา)
ยังคงมีสถานะเปนแรงงานยายถิ่นที่ไมปกติ ( irregular ) ถึงแมแรงงานดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหอยู
และทํางานในประเทศไทยเปนการชั่วคราวก็ตาม แตก็อยูในสถานะที่รอการสงกลับประเทศตนทาง
ดวยเชนกัน ดังนั้น แรงงานผูผานการพิสูจนสัญชาติแลวเทานั้น 4 จึงจะไดรับอนุญาตใหอยูและ
ทํางานในประเทศไทยโดยชอบดวยกฎหมาย เปนระยะเวลา 2 ป และตออายุไดอีก 2 ป
2

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเสนอ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และ28 กรกฎาคม 2552
4
หลังจากที่แรงงานไดพิสูจนสัญชาติแลว จะไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราว จากนั้นจะตองทําการตรวจลงตรา (วีซา) และขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน เพื่อสามารถอยูและทํางานในประเทศไทยไดโดยถูกกฎหมาย
3

ภายใตบันทึกความเขาใจที่มีการลงนามระหวางรัฐบาลไทยกับสหภาพพมา กับประเทศ
กัมพูชา และกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แรงงานที่มาจากสามประเทศนี้ จะสามารถ
อยูอาศัยและทํางานในประเทศไทยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ตอเมื่อผานการพิสูจนสัญชาติแลว
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2552 กํ า หนดให พิ สู จ น สั ญ ชาติ ภ ายใน วั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2553 หากแรงงานไมสามารถดําเนินการการพิสูจนสัญชาติภายในกําหนดเวลาดังกลาว
แรงงานจะถูกสงกลับ ทั้งนี้ การพิสูจนสัญชาติแรงงานกัมพูชาและลาว เริ่มขึ้นในปพ.ศ. 2549 ขณะที่
การพิสูจนสัญชาติแรงงานพมา เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
รูปภาพ 3. กระบวนการพิสูจนสัญชาติพมา (รวมถึงการขามชายแดนไทย – พมา เพื่อขอรับหนังสือ
เดินทางชั่วคราว)

การพิสูจนสัญชาติ

ยื่นเรื่องขอพิสูจนสัญชาติ
และการขออนุญาตเดินทาง
หนังสือสงตัว
ออกหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว
สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ศูนยประสานงานพิสูจน
สัญชาติ ที่แมสาย แมสอด
และระนอง
การบันทึกขอมูล

ศูนยประสานงานพิสูจน
สัญชาติ ที่แมสาย แมสอด
และระนอง

สํานักงานออกหนังสือ
เดินทางชั่วคราว
ที่ทาขี้เหล็ก เมียวดี และ
เกาะสอง
3,000 จาด ( 100 บาท)

หมายเหตุ กรมการจัดหางานจะไดรับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหแรงงานเดินทาง
ออกนอกพื้นที่เพื่อไปพิสูจนสัญชาติได

จํานวนแรงงานกัมพูชา ลาว และพมาที่ผานการพิสูจนสัญชาติแลว นับแตพ.ศ. 2549 ?
รูปภาพ 4. จํานวนแรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติ จําแนกตามปและประเทศตนทาง
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กัมพูชา

ลาว

2551

2552*

พมา

* ขอมูลสําหรับแรงงานพมา พ.ศ.2552 ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 – 30 ตุลาคม 2552

ตั้งแตพ.ศ. 2549 จนถึงวันที่วันที่ 25 กันยายน 2549 จํานวนแรงงานขามชาติทั้งหมดที่ผานการพิสูจน
สัญชาติ คือ 118,916 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนชาวกัมพูชา 57,609 คน ชาวลาว 58,430 คน และมีชาว
พมาเพียง 2,877 คน 5
รูปภาพ 5. การพิสูจนสัญชาติพมา จําแนกตามภูมิภาคทีแ่ รงงานอาศัยอยู
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กรุงเทพ
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

กระบวนการพิสูจนสัญชาติพมาไดเริ่มดําเนินการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

รูปภาพ 6. การพิสูจนสัญชาติพมา จําแนกตามศูนยพิสูจนสัญชาติในพมา
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3. การขอตรวจลงตราและการขออนุญาตทํางาน
หลังจากที่ไดพิสูจนสัญชาติแลว แรงงานจะไดรับการตรวจลงตรา (visa) และไดรับใบอนุญาตทํางาน
เปนระยะเวลา 2 ป ในทางกลับกัน หากไมไดรับการตรวจลงตรา (visa) และใบอนุญาตทํางาน แรงงาน
จะไมไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศไทย
รูปภาพ 7. กระบวนการขอตรวจลงตราและขอรับใบอนุญาตทํางาน

การขอตรวจลงตรา

การตรวจสุขภาพ การขอใบอนุญาตทํางาน
และทําประกันสุขภาพ

ดานตรวจคนเขาเมือง
สถานพยาบาล
500 บาท
สําหรับแรงงานในกิจการ
ประมง เกษตร/ปศุสัตว และ
คนรับใชในบานเทานั้น
สวนแรงงานในประเภทกิจการ
นอกเหนือจากนี้ จะเขาสูระบบ
การประกันสังคม

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดหรือลํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่
คาธรรมเนียม 100 บาท
และคาใบอนุญาตทํางาน
3,600 บาท (2 ป)

หมายเหตุ: กอนที่แรงงานจะเดินทางออกนอกประเทศ แรงงานจะตองดําเนินการขอกลับเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือที่เรียกวา RE-ENTRY PERMIT กับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งทําใหแรงงาน
สามารถเดินทางไปกลับระหวางประเทศไทยและสหภาพพมาได หากแรงงานไมขอ RE-ENTRY
แรงงานจะถูกยกเลิกวีซาในครั้งแรกที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
จํานวนแรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติและไดรับวีซาและใบอนุญาตทํางาน
ยังไมมีตวั เลขของจํานวนใบอนุญาตของแรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
นโยบายการพิสูจนสัญชาติ
การลดคาธรรมเนียมวีซาจาก 2,000 เหลือ 500 บาท ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
โดยกฎกระทรวงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 แตอยางไรก็ตาม แรงงานที่ไดจายคาธรรมเนียมวีซาจํานวน
2,000 บาทแลว จะไมไดรับเงินสวนตางของวีซาคืน
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 กรมการขนสงทางบก ไดออกระเบียบใหบุคคลตางดาวหลบหนีเขา
เมืองสัญชาติลาว กัมพูชา และพมา รวมถึงกลุมชาติพันธุอื่นๆ สามารถจดทะเบียนรถไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และจะสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถไดในอีกไมนานนี้
* ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดยแผนกแรงงานอพยพ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ ฐาน
สํานักงานประเทศไทย หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท: 02-3439300 โทรสาร
02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int website: www.iom-seasia.org

