ขาวแรงงานขามชาติ
ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553
ตอบขอซักถาม เกี่ยวกับ การขยายเวลาการพิสูจนสัญชาติ
เมื่อปลายป 2552 และ ตนป 2553 รัฐบาลไดออกนโยบายที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาว 1 ชาวพมา
ลาว กัมพูชา เชน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่องการขยายเวลาการพิสูจนสัญชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการทํางานและการจางคนตางดาว 2 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2552
สําหรับขาวแรงงานขามชาติฉบับนี้ จะตอบขอซักถามเกี่ยวกับนโยบายลาสุดของรัฐและผล
ของนโยบายที่มีตอแรงงานตางดาวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มกราคม 2553
1) มติคณะรัฐมตรีนี้เกี่ยวกับอะไร ?
ตามที่ไดมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวในป 2552 ทําใหแรงงานตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียน
กับกรมการปกครองและไดรับใบอนุญาตทํางาน (บัตรสีชมพู 3 ) จากกระทรวงแรงงาน ไดรับการผอน
ผันใหอยูและทํางานในประเทศไทยไดจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 โดยจะตองทําการพิสูจน
สัญชาติใหแลวเสร็จกอนวันดังกลาว จึงจะไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศไทยไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
ตอมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติขยายระยะเวลาการพิสูจนสัญชาติ
สําหรับแรงงานตางดาวกลุมที่จดทะเบียนและไดรับใบอนุญาตทํางานในป 2552 ออกไปอีกสองป
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“คนตางดาว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย (มาตรา 5 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551)
คาธรรมเนียมการทํางาน หมายถึง คาใบอนุญาตทํางาน คาตออายุใบอนุญาตทํางาน คาขอใบแทนใบอนุญาต คาขอเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ลักษณะงาน คาขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง คาขอเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน และคาขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขการ
อนุญาต สวนคาธรรมเนียมการจางคนตางดาว หมายถึง คาธรรมเนียมการจางคนตางดาวซึ่งไมใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่เก็บจาก
นายจาง
3
บัตรอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว เปนบัตรสีชมพู ซึ่งเปนบัตรที่แสดงวาแรงงานไดรับการผอนผันใหอยูและทํางานในประเทศ
ไทยไดเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับ หลังจาการพิสูจนสัญชาติแลว แรงงานจะไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานไดอยางถูกตองตาม
กฎหมายเปนระยะเวลา 2 ป และตออายุใบอนุญาตไดอีด 2 ป ซึ่งแรงงานตางดาวจะไดรับบัตรอนุญาตทํางานซี่งเปนสีเขียว
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1

สิ้นสุดไมเกิน 28 กุมภาพันธ 2555 และผอนผันใหอยูและทํางานในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว
จนถึงกําหนดระยะเวลาดังกลาว เพื่อรอการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานตางดาวจะไดรับการผอนผันระยะเวลาในการพิสูจนสัญชาติ ก็ตอเมื่อไดมายื่นแบบ
ขอรับการพิสูจนสัญชาติภายในวันที่ 28 กุมพาพันธ 2553
2) มติคณะรัฐมนตรีนี้แตกตางอยางไรกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2550?
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2550 แรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง จะตองทํา
การพิสูจนสัญชาติ (เชน ไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราว และไดรับวีซาเปนเวลา 2 ป) กอนวันที่ 28
กุมภาพันธ 2553 มิเชนนั้นจะตองถูกสงกลับประเทศ
แตในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มกราคม 2553 ไดขยายระยะเวลาการพิสูจนสัญชาติไปจนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
3) “ตองยื่นพิสูจนสัญชาติกอนวันที่ 28 กุมพาพันธ 2553” หมายความวาอยางไร
แรงงานตางดาวจะตองยื่นแบบฟอรมขอรับการพิสูจนสัญชาติ พรอมทั้งยื่นขอตอใบอนุญาต
ทํางาน ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหางานเขตพื้นที่กรุงเทพ 1-10 ณ พื้นที่ที่
แรงงานตางดาวทํางานอยู 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 หลังจากนั้น แรงงานตางดาวจะไดรับการ
ผอนผันใหอยูและทํางานไดชั่วคราวจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 เพื่อรอการพิสูจนสัญชาติ
มีแรงงานตางดาวประมาณกี่คนที่จะไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศไทย ตามมติ
4)
คณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มกราคม 2553
จากตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานตางดาวของกระทรวงแรงงาน มีแรงงานตางดาวจํานวน
1,315,932 คน 5 ที่จะไดรับประโยชนจากการพิสูจนสัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มกราคม
2553 ซึ่งรอยละ 9.5เปนแรงงานกัมพูชา (124, 902 คน) รอยละ 8.5 เปนแรงงานลาว (111,039 คน)
และรอยละ 82 (1,079,991 คน) เปนแรงงานพมา
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การยื่นแบบฟอรมขอรับพิสูจนสัญชาติทําในประเทศไทย โดยยื่นตอเจาหนาที่ไทย ดังนั้น แรงงานพมาจึงไมจําเปนตองเดินทาง
กลับไปประเทศพมา
5
ขอมูลจากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
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สวนจํานวนผูที่ผานการพิสูจนสัญชาติ มีผูผานการพิสูจนสัญชาติแลวทั้งหมด 147,381 คน
ซึ่งเปนแรงงานกัมพูชาจํานวน 70,047 คน แรงงานลาว จํานวน 58,430 คน และแรงงานพมา 18,904
คน 6 (ขอมูลกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553)
5) มีหนวยงานภาครัฐหนวยงานใดบางที่จะตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ?
หนวยงานภาครัฐจํานวน 8 หนวยงานที่มีบทบาทในการดําเนินงานตามตามมติคณะรัฐมนตรี
ไดแก
กระทรวงมหาดไทย
• ออกประกาศผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวสําหรับแรงงานพมา
ลาว กั ม พู ช าที่ ไ ด แ จ ง ความประสงค ข อรั บ การพิ สู จ น สั ญ ชาติ ภ ายในวั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2553
• ออกประกาศรับรองการใชเอกสารแทนหนังสือเดินทางของแรงงานตางดาวที่ได
ผานการพิสูจนสัญชาติ
• ออกประกาศเงื่อนไขรองรับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของแรงงานตางดาว
เพื่อไปพิสูจนสัญชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
• ตรวจสุขภาพและเก็บคาธรรมเนียมจากแรงงานตางดาวที่ไดรับการขยายเวลาการ
ผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (คาตรวจสุขภาพ 600 บาท และคา
ประกันสุขภาพ 1,300 บาทตอป) ในกรณีที่แรงงานตางดาวผานการพิสูจนสัญชาติ
แลว ซึ่งใบอนุญาตทํางานเดิมยังไมหมดอายุ โดยนับตั้งแตวันที่ไดวีซาใหม จะไดรับ
การผอนผันไมตองตรวจสุขภาพและไมตองเสียคาธรรมเนียมซ้ําซอน
กระทรวงแรงงาน
• ตอใบอนุญาตทํางานใหแรงงานตางดาวที่ไดยื่นขอรับการพิสูจนสัญชาติภายในวันที่
28 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งแรงงานตางดาวจะเปนคนชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ทํางาน
• ออกใบอนุญาตทํางานใหมใหกับแรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ ในกรณีที่
ใบอนุญาตทํางานเดิมยังไมหมดอายุ จะยกเวนการเก็บเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ทํางานในชวงเวลาที่ทับซอนกัน
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การพิสูจนสัญชาติแรงงานกัมพูชาและลาว ไดเริ่มเมือ่ พ.ศ. 2549 แตการพิสูจนสัญชาติแรงงานพมา เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552
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กระทรวงการตางประเทศ
• มอบอํานาจใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองดําเนินการรับตรวจลงตราใหกับแรงงาน
พมา ลาว กัมพูชาที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
• ประสานการเจรจากับทางการพมา ลาว กัมพูชา เกี่ยวกับกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
• ดําเนินการในการปองกันและสกัดกั้นการเขามาของแรงงานตางดาวรายใหม ที่เขา
เมืองโดยไมไดรับอนุญาต
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
• จับกุมและดําเนินคดีแรงงานตางดาวที่ไมพิสูจนสัญชาติ และลักลอบทํางานโดย
ไมไดรับอนุญาต
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
• รับตรวจลงตราและออกวีซาใหกับแรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ โดย
จัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราอัตรารายละ 500 บาท
• จัดทําแผนการผลักดันสงกลับแรงงานตางดาวที่ไมเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
และลักลอบทํางานโดยไมมีใบอนุญาต
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
• พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการดํา เนิน การสํ า หรั บ แรงงานตา งด าวที่ ไ ม ไ ดรั บ การ
รับรองสัญชาติ
6) แรงงานตางดาวจําเปนตองรูอะไรบาง ?
9

แรงงานตางดาวที่ใบอนุญาตทํางานหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2553 หรือที่จะหมดอายุวนั ที่
28 กุมภาพันธ 2553 ควรยื่นแบบขอรับการพิสูจนสัญชาติ พรอมกับใบขอตอใบอนุญาต
ทํางานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สํานักงานจัดหางานเขตพื้นที่กรุงเทพ 1-10 ใน
จังหวัดที่แรงงานตางดาวทํางานอยู ทั้งนี้ เจาหนาที่จะออกใบเสร็จการตอใบอนุญาตทํางาน
พรอมทั้งมอบเอกสารซึ่งเปนหลักฐานที่ระบุวาแรงงานตางดาวไดยื่นขอรับการพิสูจน
สัญชาติแลว ซึ่งเอกสารดังกลาวจะเปนหลักฐานในการอนุญาตใหอยูในประเทศไทย เพื่อ
รอการพิสูจนสัญชาติ
4

9 แรงงานตางดาวยื่นเอกสารที่ไดรับจากสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สํานักงานจัดหา
งานเขตพื้นที่กรุงเทพ 1-10 ที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจสุขภาพ แรงงานตางดาวจะ
ไดรับใบรับรองแพทยเปนหลักฐานประกอบในการยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน
9 หลังจากที่แรงงานตางดาวไดรับการตอใบอนุญาตทํางาน และไดเอกสารเพื่อยืนยันวาได
ยื่นขอรับการพิสูจนสัญชาติแลว แรงงานตางดาวจะไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานใน
ประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว ระหวางรอทางการพมาและไทย ดําเนินการเกี่ยวกับใบคํา
ขอรับการพิสูจนสัญชาติ ซึ่งในระหวางรอการพิสูจนสัญชาติ แรงงานยังคงมีสถานะเปน
“ผูหลบหนีเขาเมือง รอการสงกลับ”
9 กรมการจัดหางานจะแจงใหนายจางทราบวาแรงงานพมารายใดจะสามารถเขารับการ
พิสูจนสัญชาติได จากนั้น แรงงานพมาจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยใหเดินทาง
ออกนอกจังหวัดที่แรงงานพมาทํางานอยู เพื่อไปพิสูจนสัญชาติที่ศูนยประสานการพิสูจน
สัญชาติของทางการไทย ที่ตั้งอยูที่ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก และ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และศูนยพิสูจนสัญชาติของทางการพมา ที่ ทาขี้เหล็ก
เมียวดี เกาะสอง
9 แรงงานตางดาวที่ไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราวจากประเทศตนทางแลว จะตองยื่นขอรับ
การตรวจลงตรา (วีซา) และขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย ซึ่งแรงงานตางดาวจะ
ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศไทยได 2 ป และตออายุไดอีก 2 ป
7) แรงงานพมาตองกลับไปที่พมาเพื่อรับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือไม ?
ใช…มติคณะรัฐมนตรียังไมไดเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการพิสูจนสัญชาติแรงงานพมา 7 ดังนั้น
แรงงานพมาที่ผานขั้นตอนการยื่นแบบฟอรมขอรับการพิสูจนสัญชาติแลว จะตองไปพิสูจนสัญชาติ
และรับหนังสือเดินทางชั่วคราว ที่พมา ณ ศูนยพิสูจนสัญชาติของทางการพมาบริเวณ ทาขี้เหล็ก
เมียวดี เกาะสอง
8) แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติตองชําระคาใบอนุญาตทํางานและประกันสุขภาพ อีกครั้ง
หรือไม
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โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนในการพิสูจนสัญชาติ ไดที่ ขาวแรงงานขามชาติ ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2552) และ ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน
2552)
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แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติแลว จะตองขอรับใบอนุญาตทํางานใหม และทํา
ประกันสุขภาพ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียม อยางไรก็ตาม แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ แต
ใบอนุญาตทํางานยังไมหมดอายุ กระทรวงแรงงานจะยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
ในชวงเวลาที่ทับซอนกัน และกระทรวงสาธารณสุขจะยกเวนการตรวจสุขภาพเชนกัน
9) จะเกิดอะไรขึ้น หากแรงงานตางดาวไมยื่นขอรับการพิสูจนสัญชาติภายใน 28 กุมภาพันธ 2553 ?
แรงงานตางดาวที่ไมไดยื่นขอรับการพิสูจนสัญชาติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 ไมวาจะ
ดวยเหตุผลใดก็ตาม และยังคงอยูในประเทศไทยตอไป จะถูกจับและสงกลับ
10) จะเกิดอะไรขึ้น หากแรงงานตางดาวไมผานการพิสูจนสัญชาติ ?
ถารัฐบาลไทยยังไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินการกับแรงงานตางดาวที่ไมผานการพิสูจน
สัญชาติ มติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหสภาความมั่นคงแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนินการกับแรงงานตางดาวในกลุมนี้
คาธรรมเนียมการทํางานและการจางคนตางดาว
อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงานได
ออกกฎกระทรวงวาดวยคาธรรมเนียมการทํางานและการจางคนตางดาว พ.ศ. 2552 และไดมีการ
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน หรือขอตอใบอนุญาตทํางาน ?
คาธรรมเนียมจะแตกตางกันแลวแตตามสาขาอาชีพและทองที่จังหวัด แรงงานตางดาวที่ใช
กําลังกายเปนหลักหรือรับจางทํางานในบานจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานใน
อัตรา 900-1,800 บาท ตอป ตอคน ซึ่งจะแตกตางกันในแตละจังหวัด แรงงานตางดาวที่
ทํางานในสาขาอาชีพรับจางทํางานโดยใชกําลังกายเปนหลักในกิจการประมง กิจการตอเนื่อง
จากกิจการประมง หรือ กิจการเกษตรหรือปศุสัตว ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักรจะตองชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน ในอัตรา 900 บาท ตอป ตอคน ทั้งนี้ แรงงานตางดาวทุกคน
จะตองชําระคาธรรมเนียมแบบคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท
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คาธรรมเนียมการจางคนตางดาว ที่นายจางตองชําระ?
นายจางที่จางคนตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการ จะตองชําระคาธรรมเนียมการจาง
ในอัตรา 200-600 บาท ตอคน แลวแตทองที่จังหวัด แตสําหรับนายจางที่จางแรงงานตางดาว
ในกิจการประมง กิจการตอเนื่องจากกิจการประมง หรือ กิจการเกษตรหรือปศุสัตว จะชําระ
คาธรรมเนียมการจาง ในอัตรา 200 บาท ตอคน ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
คาธรรมเนียมการจางคนตางดาว จะถูกเรียกเก็บทันทีหรือไม?
ไม…ถึงแมวาจะมีการประกาศใชกฎกระทรวง ตั้งแต 21 ธันวาคม 2552 แตการเรียกเก็บ
ค า ธรรมเนี ย มการจ า งคนต า งด า วจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การ หลั ง จากที่ ก ระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงกําหนดอาชีพที่มีใชชางฝมือหรือผูชํานาญการแลว
คาธรรมเนียมอื่นๆที่เรียกเก็บตามกฎกระทรวง ?
•
•
•
•
•

ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 200 บาท
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
ครั้งละ 900 บาท
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง
ครั้งละ 900 บาท
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน ครั้งละ 900 บาท
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

การปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติใหปรับเพิ่มคาจางขั้นต่ําในประเทศไทย โดยมี
การปรับคาจางเพิ่มขึ้น 1-7 บาท ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 โดย คาจางขั้น
ต่ําในกรุงเทพ เทากับ 206 บาท สมุทรสาคร เทากับ 205 บาท และ จังหวัดตาก เทากับ 153
บาท ต อ งการข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า สามารถดาวน โ หลดได ที่
www.mol.go.th/statistic_01.html
ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดยแผนกแรงงานอพยพ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน
สํานักงานประเทศไทย หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท: 02-3439300 โทรสาร
02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int
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