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ขาวท 01/01
ท 19 มกราคม 2553

วน

วนน" เม$อเวลา 09.00 น. ณ ห)องประช.มคณะรฐมนตร ช"น 2 ส2านกเลขาธ4การคณะรฐมนตร ท2าเนยบ
รฐบาล
นายอภ4ส4ทธ48 เวชชาชวะ นายกรฐมนตร เป9นประธานการประช.มคณะรฐมนตร
จากน"น นายศ.ภชย ใจสม.ทร รองโฆษกประจ2าส2านกนายกรฐมนตร นายวชระ กรรณ4การ@
รองโฆษกประจ2าส2านกนายกรฐมนตร และนายภBม4นทร@ ลธระประเสร4ฐ รองโฆษกประจ2าส2านกนายกรฐมนตร
ได)แถลงขาว
ผลการประช.มคณะรฐมนตร สร.ปสาระส2าคญได)ดงน"
สงคม
12. เร$อง การขยายเวลาการพ4สBจน@สญชาต4และการผอนผนให)อยBในราชอาณาจกรแก
แรงงานตางด)าว และการแตงต"งกรรมการในคณะกรรมการบร4หารแรงงานตางด)าวหลบหนเข)าเม$องเพ4มเต4ม
***********************************
กรณาตรวจสอบมตคณะรฐมนตรอยางเปนทางการกบสานกเลขาธการคณะรฐมนตรอกครงหน"#ง
สานกโฆษกขอเชญตดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชมคณะรฐมนตร
ทกวนองคาร หร.อวนท#มการประชม ทางสถานวทยกระจายเสยงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรงเทพมหานคร สวนตางจงหวด รบฟงได;ทางสถานวทยกระจายเสยงแหงประเทศไทยประจาจงหวด
“หากทานใดประสงค=จะขอรบขาวการประชมคณะรฐมนตรสมครได;ทาง www.thaigov.go.th
12. เรอง การขยายเวลาการพสจนสญชาตและการผ"อนผนให%อย"ในราชอาณาจกรแก"แรงงาน
ต"างด%าว และ การแต"งต(งกรรมการในคณะกรรมการบรหารแรงงานต"างด%าวหลบหน*เข%าเมองเพม
เตม
คณะรฐมนตรเห9นชอบตามทกระทรวงแรงงานเสนอ ดงน"
1. การขยายเวลาการพ4สBจน@สญชาต4และการผอนผนให)อยBในราชอาณาจกรเป9นการชวคราว
แกแรงงาน ตางด)าวหลบหนเข)าเม$องสญชาต4พมา ลาว และกมพBชาทจดทะเบยน และได)รบอน.ญาตท2างาน ป
2552 ตามมต4คณะ
รฐมนตรเม$อวนท 18 ธนวาคม 2550 มต4คณะรฐมนตรเม$อวนท 26 พฤษภาคม
2552 วนท 28 กรกฎาคม 2552 และวนท 3 พฤศจ4กายน 2552 รวมท"งส4"นจ2านวน 1,310,690 คน (พมา
1,076,110 คน ลาว 110,406 คน กมพBชา 124,174 คน) ซSงเป9นแรงงานตางด)าวทใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.
วนท 20 มกราคม 2553 จ2านวน 61,543 คน และแรงงานตางด)าวทใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 28
ก.มภาพนธ@ 2553 จ2านวน 1,249,147 คน ทได)แจ)งความประสงค@เข)ารบการพ4สBจน@สญชาต4 โดยขยายเวลาการ
อน.ญาตให)อยBในราชอาณาจกรเป9นการชวคราวเพ$อรอการสงกลบไมเก4น 2 ป ส4"นส.ดวนท 28 ก.มภาพนธ@ 2555
และไมต)องปฏ4บต4ตามมาตรา 54 แหงพระราชบญญต4คนเข)าเม$อง พ.ศ. 2522 โดยแรงงานตางด)าวดงกลาวต)อง

กรอกแบบการพ4สBจน@สญชาต4ให)แล)วเสร9จภายในวนท 28 ก.มภาพนธ@ 2553 และเข)ารบการพ4สBจน@สญชาต4ให)แล)ว
เสร9จตามวนเวลาทก2าหนด ท"งน"ไมเก4นวนท 28 ก.มภาพนธ@ 2555 และให)หนวยงานทเกยวข)องด2าเน4นการ ดงน"
1) กระทรวงมหาดไทยด2าเน4นการ ดงน"
(1) ออกประกาศผอนผนให)อยBในราชอาณาจกรโดยอาศยอ2านาจตามมาตรา 17 แหงพระราช
บญญต4
คนเข)าเม$อง พ.ศ. 2522 โดยความเห9นชอบของคณะรฐมนตรออกประกาศขยายเวลาผอนผนให)อยB
ในราชอาณาจกรเป9นการ
ชวคราวแกแรงงานตางด)าวหลบหนเข)าเม$องสญชาต4พมา ลาว และกมพBชาทได)รบ
อน.ญาตท2างานป 2552 ตามมต4คณะรฐมนตรเม$อวนท 18 ธนวาคม 2550 มต4คณะรฐมนตรเม$อวนท 26 พฤษภาคม
2552 วนท 28 กรกฎาคม 2552 และวนท 3 พฤศจ4กายน 2552 ซSงใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 20 มกราคม 2553
และใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 28 ก.มภาพนธ@ 2553 ทได)แจ)งความประสงค@เข)ารบการพ4สจB น@สญชาต4 โดยขยาย
เวลาการอน.ญาตให)อยBในราชอาณาจกรเป9นการชวคราวเพ$อรอการสงกลบ
ไมเก4น 2 ป ส4น" ส.ดวนท 28
ก.มภาพนธ@ 2555 และไมต)องปฏ4บต4ตามมาตรา 54 แหงพระราชบญญต4คนเข)าเม$อง พ.ศ. 2522
(2) ออกประกาศรบรองการใช)เอกสารแทนหนงส$อเด4นทางของแรงงาน ตางด)าวสญชาต4ลาว
และกมพBชา รวมท"งออกประกาศก2าหนดเง$อนไขรองรบการเด4นทางออกนอกราชอาณาจกรของแรงงานพมาเพ$อไป
พ4สจB น@สญชาต4ในประเทศพมา และการพ4สจB น@สญชาต4แรงงานพมาในประเทศไทย (เฉพาะกล.มทกระทรวงมหาดไทย
ยงไมได)ออกประกาศรองรบ)โดยอาศยอ2านาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบญญต4คนเข)าเม$อง พ.ศ. 2522 ออก
ประกาศม4ให)น2าบทบญญต4ตามมาตรา 12(1) และ(3) แหงพระราชบญญต4คนเข)าเม$อง พ.ศ. 2522 มาใช)บงคบกบ
แรงงานตางด)าวสญชาต4พมา ลาว และกมพBชาทได)รบการพ4สจB น@สญชาต4แล)วให)สามารถใช)หนงส$อเด4นทางชวคราว
(Temporary Passport) หร$อเอกสารรบรองบ.คคล (Certificate Of Identity) เพ$อขอรบการตรวจลงตราและประทบตรา
อน.ญาตให)อยBในราชอาณาจกรได)เป9นเวลา 2 ป และสามารถขออยBในราชอาณาจกรได)อกคร"งเดยวระยะเวลาไมเก4น 2 ป
2) กรมการปกครองด2าเน4นการ ดงน"
จดท2าทะเบยนประวต4แรงงานตางด)าวทได)รบการผอนผนให)อยBในราชอาณาจกรและได)รบอน.ญาต
ท2างานโดยอาศยอ2านาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบญญต4การทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 และมาตรา 8/2 แหงพระ
ราชบญญต4การทะเบยนราษฎร(ฉบบท2) พ.ศ. 2551 ด2าเน4นการจดท2าทะเบยนประวต4แรงงานตางด)าวและบตร
ประจ2าตวบ.คคลซSงไมมสญชาต4ไทย
3) กระทรวงสาธารณส.ขด2าเน4นการ ดงน"
ตรวจส.ขภาพและประกนส.ขภาพแกแรงงานตางด)าวทได)รบการขยายเวลาการผอนผนให)อยBใน
ราชอาณาจกรเป9นการชวคราว โดยแรงงานตางด)าวช2าระคาตรวจส.ขภาพ 600 บาทและคาประกนส.ขภาพ 1,300
บาท ในกรณแรงงานตางด)าวทมใบอน.ญาตท2างานตามระบบผอนผนเด4ม ซSงใบอน.ญาตท2างานยงไมส4น" อาย. และ
ได)รบการพ4สจB น@สญชาต4ให)กระทรวง
สาธารณส.ขพ4จารณายกเว)นการด2าเน4นการตรวจส.ขภาพส2าหรบ
แรงงานตางด)าวดงกลาว ซSงตรวจส.ขภาพแล)วตามระบบผอนผนเด4มไมต)องตรวจส.ขภาพซ2"าซ)อนอก
4) กระทรวงแรงงานด2าเน4นการ ดงน"
(1) พ4จารณาอน.ญาตท2างานให)แรงงานตางด)าวทได)รบการขยายเวลาการผอนผนให)อยB
ในราชอาณาจกร โดยแรงงานตางด)าวต)องย$นค2าขอและช2าระคาธรรมเนยมตามอตราทกฎหมายก2าหนด และ
ให)ออกใบอน.ญาตท2างานเป9นรายปตามแบบทก2าหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบญญต4การท2างานของคน
ตางด)าว พ.ศ. 2551 พร)อมท"งจดสงข)อมBลแรงงานตางด)าวทได)รบอน.ญาตท2างานให)กรมการปกครองเพ$อด2าเน4น

การในสวนทเกยวข)อง (ในกรณกฎกระทรวง
ตามพระราชบญญต4การท2างานของคนตางด)าว
พ.ศ. 2551 ยงไมสามารถใช)บงคบให)ออกใบอน.ญาตท2างานตามแบบเด4มทด2าเน4นการรวมกบกรมการปกครอง)
(2) พ4จารณาอน.ญาตท2างานให)แรงงานตางด)าวทได)รบการพ4สจB น@สญชาต4 โดยแรงงานตางด)าว
ต)องย$น
ค2าขอและช2าระคาธรรมเนยมตามอตราทกฎหมายก2าหนด ส2าหรบแรงงานตางด)าวทผานการพ4สจB น@
สญชาต4 ซSงมใบอน.ญาตท2างานตามระบบผอนผนเด4มและใบอน.ญาตท2างานยงไมหมดอาย. ให)พจ4 ารณายกเว)นการ
เก9บเง4นคาธรรมเนยมใบอน.ญาตท2างานในชวงเวลาททบซ)อนกน
(3) ประชาสมพนธ@อยางตอเน$องผานส$อตางๆ ท"งโทรทศน@ ว4ทย. หนงส$อพ4มพ@ เป9นภาษา
ไทย-พมา
ไทย-ลาว และไทย-กมพBชา เพ$อสร)างความเข)าใจแกนายจ)างและแรงงานตางด)าวในการ
ด2าเน4นการพ4สBจน@สญชาต4
5) กระทรวงการตางประเทศด2าเน4นการ ดงน"
(1) มอบอ2านาจให)ส2านกงานตรวจคนเข)าเม$องด2าเน4นการรบตรวจลงตรา (Visa ประเภท NonImmigrant-LA) ให)แกแรงงานตางด)าวสญชาต4พมา ลาว และกมพBชาทผานการพ4สจB น@สญชาต4
(2) ต4ดตามเรงรดทางการพมาในการตรวจสอบแบบพ4สBจน@สญชาต4
(3) ประสานการเจรจาให)ทางการพมา ลาว และกมพBชาเข)ามาด2าเน4นการพ4สBจน@สญชาต4
แรงงานตางด)าวของตนในประเทศไทย เพ$อรบรองสถานะโดยการออกหนงส$อเด4นทางชวคราวหร$อเอกสาร
รบรองบ.คคล
6) กองบญชาการกองทพไทย กองทพบก กองทพเร$อ และหนวยงานทเกยวข)อง ด2าเน4นการ
ตามกฎหมายอยางเครงครดในการป)องกนและสกดก"นการเข)ามาของแรงงานตางด)าวรายใหมเพ$อไมให)เก4ด
ผลกระทบตอสงคมและความมนคงของประเทศ
7) ส2านกงานต2ารวจแหงชาต4 และหนวยงานทเกยวข)องด2าเน4นการตามกฎหมายอยางเครงครด
ในการ
ปราบปรามจบก.ม ด2าเน4นคดแรงงานตางด)าวทไมพ4สจB น@และลกลอบท2างาน รวมท"งนายจ)างท
ลกลอบจ)างแรงงานตางด)าว ผBน) 2าพาและผB)ให)ทพกพ4งแรงงานตางด)าวผ4ดกฎหมาย
8) ส2านกงานตรวจคนเข)าเม$องด2าเน4นการ ดงน"
(1) รบตรวจลงตรา และประทบตราอน.ญาตให)อยBในราชอาณาจกรแกแรงงานตางด)าวพมา
ลาว และกมพBชาทผานการพ4สจB น@สญชาต4แล)ว กรณแรงงานตางด)าวพมาทผานการพ4สBจน@สญชาต4แล)วให)ด2าเน4นการขอรบการ
ตรวจลงตราจากพนกงานเจ)าหน)าทตรวจคนเข)าเม$อง ณ ดานตรวจคนเข)าเม$องอ2าเภอแมสอด จงหวดตาก ดานตรวจคนเข)าเม$อง
อ2าเภอแมสาย จงหวดเชยงราย และดานตรวจคนเข)าเม$องอ2าเภอเม$อง จงหวดระนอง และจดเก9บคาธรรมเนยมการ
ตรวจลงตราอตรารายละ 500 บาท
(2) ด2าเน4นการรวมกบหนวยงานทเกยวข)องในการจดท2าแผนการผลกดนสงกลบแรงงาน
ตางด)าวทไมพ4สBจน@สญชาต4 และด2าเน4นการอยางเครงครดในการผลกดนสงกลบแรงงานตางด)าวทไมพ4สBจน@
สญชาต4และลกลอบท2างาน
9) ส2านกงานสภาความมนคงแหงชาต4 และหนวยงานทเกยวข)องพ4จารณาก2าหนดแนวทางการด2าเน4น
การส2าหรบแรงงานตางด)าวสญชาต4พมา ลาว และกมพBชาทไมได)รบการรบรองสญชาต4
10) กรอบระยะเวลาด2าเน4นการให)ด2าเน4นการนบแตคณะรฐมนตรให)ความเห9นชอบโดยไมต)องรอ
การย$นยนจากส2านกเลขาธ4การคณะรฐมนตร ดงน"
(1) การออกประกาศขยายเวลาการผอนผนให)อยBในราชอาณาจกรฯ ให)กระทรวง
มหาดไทย ออกประกาศมารองรบการด2าเน4นการตามมต4คณะรฐมนตรให)แล)วเสร9จโดยเร9วนบแตคณะรฐมนตรให)
ความเห9นชอบ โดยให)การผอนผนมผลครอบคล.มแรงงานตางด)าวทใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 20 มกราคม

2553 และแรงงานตางด)าวทใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 28 ก.มภาพนธ@ 2553 ทได)แจ)งความประสงค@เข)า
รบการพ4สBจน@สญชาต4
(2) การรบค2าขออน.ญาตท2างาน ให)กระทรวงแรงงานรบค2าขออน.ญาตท2างานและพ4จารณา
อน.ญาตท2างานแกแรงงานตางด)าวทได)รบใบอน.ญาตท2างานป 2552 ซSงใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 20
มกราคม 2553 และใบอน.ญาตท2างานหมดอาย.วนท 28 ก.มภาพนธ@ 2553 ทได)แจ)งความประสงค@เข)ารบการ
พ4สจB น@สญชาต4 นบแตคณะรฐมนตรให)ความเห9นชอบแตไมเก4นวนท 28 ก.มภาพนธ@ 2553 ท"งน"ในระหวางการพ4จารณา
อน.ญาตให)แรงงานตางด)าวสามารถท2างานไป พลางกอนได)
(3) การจดท2าทะเบยนประวต4แรงงานตางด)าวให)กรมการปกครองด2าเน4นการจดท2า
ทะเบยนแรงงาน ตางด)าว และบตรประจ2าตวบ.คคลผBไ) มมสญชาต4ไทยให)แล)วเสร9จนบแตวนทได)รบข)อมBลการ
อน.ญาตท2างาน
(4) การตรวจส.ขภาพและท2าประกนส.ขภาพให)กระทรวงสาธารณส.ขด2าเน4นการตรวจ
ส.ขภาพและประกนส.ขภาพแรงงานตางด)าวทได)รบใบอน.ญาตท2างานในป 2552 ให)แล)วเสร9จโดยเร9วนบแตคณะ
รฐมนตรมมต4เห9นชอบ เพ$อให)สอดคล)องกบการด2าเน4นงานของหนวยงานทเกยวข)อง
(5) การสกดก"นการเข)ามาของคนตางด)าว ให)กองบญชาการกองทพไทย กองทพบก กองทพ
เร$อ และหนวยงานทเกยวข)องด2าเน4นการป)องกนและสกดก"นการลกลอบเข)ามาของคนตางด)าวรายใหมอยางตอ
เน$อง
(6) การปราบปรามจบก.ม ด2าเน4นคดคนตางด)าวให)ส2านกงานต2ารวจแหงชาต4และหนวยงานท
เกยวข)อง ด2าเน4นการปราบปรามจบก.ม ด2าเน4นคดแรงงานตางด)าวทไมพ4สBจน@สญชาต4 และลกลอบท2างาน รวม
ท"งนายจ)างทลกลอบจ)างแรงงานตางด)าว ผB)ให)ทพกพ4งแรงงานตางด)าวผ4ดกฎหมาย อยางตอเน$อง
(7) การผลกดนและสงกลบแรงงานตางด)าว ให)ส2านกงานตรวจคนเข)าเม$องและหนวยงานท
เกยวข)อง
ด2าเน4นการผลกดนและสงกลบแรงงานตางด)าวทไมพ4สจB น@สญชาต4และลกลอบท2างานอยางจร4งจง
ตอเน$อง
(8) เง$อนไขอ$น ๆ แรงงานตางด)าวทได)รบการขยายเวลาการผอนผนให)อยBในราชอาณาจกร
ต)องไปด2าเน4นการพ4สจB น@สญชาต4ให)แล)วเสร9จตามเวลาทก2าหนด หากเลยก2าหนดแล)วไมไปด2าเน4นการพ4สจB น@สญชาต4
ให)สน4" ผลการอยBใน
ราชอาณาจกร และให)หนวยงานทเกยวข)องด2าเน4นการผลกดนสงกลบ ในระหวางการ
จ)างงานให)นายจ)างก2ากบ ดBแล หร$อจดหาทพกให)แรงงานตางด)าวอาศยอยBเป9นหลกแหลงเพ$ อให) สามารถตรวจ
สอบได) และแรงงานตางด)าวทได)รบใบอน.ญาตท2างานแล)วห)ามเปลยนนายจ)าง เว)นแตมเหต.จ2าเป9นในกรณนายจ)าง
เด4มเสยชว4ต นายจ)างเล4กก4จการ ถBกนายจ)างกระท2าทาร.ณกรรม นายจ)างไมปฏ4บต4ตามกฎหมายค.ม) ครองแรงงาน
2. การแตงต"งกรรมการในคณะกรรมการบร4หารแรงงานตางด)าวหลบหนเข)าเม$องเพ4มเต4มให)
หนวยงานทเกยวข)องด2าเน4นการปรบปร.งแก)ไขเพ4มเต4มระเบยบส2านกนายกรฐมนตรวาด)วยการบร4หารแรงงาน
ตางด)าวหลบหนเข)าเม$อง พ.ศ. 2544 โดยให)เพ4มเต4มอธ4บดกรมการปกครอง เป9นกรรมการในคณะกรรมการ
บร4หารแรงงานตางด)าวหลบหนเข)าเม$อง

