ข่ าวแรงงานข้ ามชาติ
ฉบับที่ 25 – ธันวาคม 2557
ข่ าวแรงงานข้ ามชาติ ฉบับนี น้ าเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการตรวจสัญชาติแรงงานข้ ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว
และ กัมพูชาที่ได้ จดทะเบียนแรงงานแล้ว รวมทั้งสถิติการจดทะเบียนแรงงานและผู้ติดตาม ณ ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ
การตรวจสัญชาติแรงงานข้ ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา
มติค ณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ตุ ลาคม 2557 เรื่ อง การด าเนิ นการตรวสััชาาติรรงงานตาางด้าวััชาาติ
เมียนมา ลาว รละกัมพูาา เห็นาอบตามที่กระทรวงรรงงานเันอรนวทางการตรวสััชาาติรรงงานตาางด้าวที่ได้รับ
อนุชาตทางานาัว่ คราวสากศูนย์บริ การสดทะเบียนรรงงานตาางด้าวรบบเบ็ดเัร็ ส (One Stop Service) ดังนี้
1. ให้หนาวยงานตาาง ๆ เริ่ มดาเนินการตรวสััชาาติรรงงานตาางด้าวได้ทนั ทีนับรตาวนั ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นาอบ (28 ตุลาคม 2557) รละให้ัิ้นัุดการดาเนินการในวันที่ 31 มีนาคม 2558
2. ให้รรงงานตาางด้าวที่ได้รับอนุ ชาตทางานในกิส การประมงทะเล ตามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่
6 ัิ งหาคม 2556 ที่ เห็น าอบให้มีก ารสดทะเบี ยนปี ละ 2 ครั้ ง รละัิ้ น ัุ ด การผาอนผัน ครั้ งรรก
เมื่ อ วัน ที่ 24 กั น ยายน 2557 ด าเนิ น การสดทะเบี ย นรรงงานตา า งด้ า ว ณ ศู น ย์บ ริ การ
สดทะเบียนรรงงานตาางด้าวรบบเบ็ดเัร็ ส รละเข้าัูากระบวนการตรวสััชาาติตาอไป ัา วนรรงงาน
ตา า งด้า วที่ ไ ด้รั บ อนุ ช าตท างานในกิ ส การประมงตามการสดทะเบี ย นครั้ งที่ ั อง โดยัิ้ น ัุ ด
การผาอนผันในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ให้เข้าัูากระบวนการตรวสััชาาติตามมาตรการนี้
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ขั้นตอนการดาเนินการตรวสััชาาติ
ขั้นตอนการดาเนินการตรวสััชาาติรรงงานข้ามาาติ (อ้างอิง หนังัือเวียนกรมการสัดหางาน ลงวันที่
29 กันยายน 2557)
นายส้างยืน่ เอกัารตาอ ัานักงานสัดหางานสังหวัด/

ัานักงานสัดหางาน ัา งเอกัารให้

กรุ งเทพเขตพื้นที่ หรื อัานักบริ หารรรงงานตาางด้าว

กรมการสัดหางาน

กรมการสัดหางานสัดัา งเอกัารไปที่ ทางการพมาา

ั าหรั บรรงงาน พมา า ที่ ไ มา มี เ อกัารรัดงตนสาก
ประเทศต้ น ทาง เาา น บั ต รประาาาน/ทะเบี ย นบ้ า น

กัมพูาา หรื อลาว

นายส้างสะต้องนาัาเนาบัชาีรายาื่อพร้อมเอกัารที่ได้รับ
คืน สากั านัก งานสัด หางาน รละ บัตรประส าตัวคนซึ่ ง
ไมามีััชาาติไทย/ใบอนุ ชาตทางาน (บัตรัี ามพู ที่ทาง

ทางการพมาา กัมพูาา หรื อลาว รส้งทางการไทยให้ทราบวาา

ราาการไทยออกให้ ) ไปติ ด ตา อ ขอรั บ หนั ง ัื อ รั บ รอง

ัามารถออกเอกัารหนังัื อเดินทางให้กบั รรงงาน

การเดิ น ทางพมา า ณ ัถานฑู ต พมา า เพื่ อ ไปท าบั ต ร
ประาาาน/ทะเบียนบ้าน ที่พมาา
สาหรับแรงงานพม่ า:

ัานักงานสัดหางานรส้งให้นายส้างพารรงงานไปตรวสััชาาติ

นายส้างพารรงงานไปทาหนังัื อเดินทางที่ัถานฑูตเมียนมา หรื อ
ัถานที่ออกหนังัื อเดินทางทาาขี้เหล็ก (ตรงข้ามสังหวัดเาียงราย),
เมี ย วดี (ตรงข้า มสังหวัดตาก), รละ เกาะัอง (ตรงข้า มสังหวัด
ระนอง) โดยให้รรงงานถือบัตรประสาตัวคนซึ่ งไมามีััชาาติไทย/
ใบอนุชาตทางาน (บัตรัี ามพู) เป็ นเอกัารผาาน เข้า-ออก ประเทศ
สาหรับแรงงานลาวและกัมพูชา
นายส้างพารรงงานไปตรวสัอบประวัติ ณ หนาวยงานบริ การ
เคลื่อนที่ของทางกัมพูาา/ลาว ที่ออกให้บริ การรา วมกับทางการไทย
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นายส้างพารรงงานไปขอรับการตรวสลงตรา (Visa) รละขออนุชาตทางาน ที่ศูนย์บริ การตรวสลงตรารละ
พิสารณาอนุชาตทางานฯ 1. อาเภอพระประรดง สังหวัดัมุทรปราการ, 2. อาเภอรมาัาย สังหวัดเาียงราย
3. อาเภอรมาัอด สังหวัดตาก 4.อาเภอเมือง สังหวัดระนอง
ศูนย์บริ การตรวสลงตรา รละพิสารณาอนุชาตทางานฯ
 เส้าหน้าที่กรมการสัดหางานตรวสัอบเอกัารรละเก็บคาาธรรมเนียมขออนุชาตทางาน 100 บาท
รละคาาธรรมเนียมการอนุชาตทางาน 900 บาท (อนุชาตทางานตั้งรตาวนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2559)
 เส้าหน้าที่ัานักงานตรวสคนเข้าเมืองตรวสลงตรารละประทับตราอนุชาตให้อยูใา นราาอาณาสักร
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 รละสัดเก็บคาาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ: เส้าหน้าที่กมั พูาา/ลาวออกหนังัื อเดินทางให้กบั รรงงานกัมพูาารละลาว ณ ศูนย์บริ การตรวส
ลงตรารละพิ ส ารณาอนุ ชาตท างานฯ อ าเภอพระประรดง สังหวัดัมุ ท รปราการ หรื อ ัถานที่ อื่ น ๆ
ที่สะสัดตั้งขึ้นตามความเหมาะัม

เอกัารที่ น ายส้ า งต้อ งใา้ยื่ น ตา อ ั านั ก งานหางานสัง หวัด ั านั ก งานหางานกรุ งเทพเขตพื้ น ที่ 1-10
หรื อ ัานักบริ หารรรงงานตาางด้าว
1. บัชาีรายาื่อรรงงานตาางด้าวเพื่อเข้ารับการตรวสััชาาติ
2. บัชาีรายาื่อผูต้ ิดตามรรงงานตาางด้าว (ถ้ามี)
3. ัาเนาบัตรประสาตัวคนซึ่งไมามีัช
ั าาติไทย หรื อใบอนุชาตทางาน (บัตรัีามพู)
4. รบบฟอร์มประวัติัาวนบุคคล (กรณี ัช
ั าาติพมาา) หรื อ รบบกรอกข้อมูล (กรณี ัช
ั าาติกมั พูาา)
5. ัาเนาบัต รประาาาน/ัาเนาทะเบียนบ้านรรงงาน (ัาหรั บััชาาติ เมียนมา) หรื อใบเกิ ด (ัาหรั บ
กัมพูาา) หรื อ เอกัารรัดงตน (กรณี ัช
ั าาติลาว) (ถ้ามี)
6. รู ปถาายขนาด 1 นิ้ว สานวน 4 รู ป (กรณี ััชาาติ พมาา) หรื อ ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร สานวน 4 รู ป (กรณี
ััชาาติกมั พูาา)
7. ััชชาส้าง 1 ฉบับ (กรณี ัช
ั าาติพมาา รละกัมพูาา)
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8. ัาเนาบัตรประาาาน หรื อัาเนาทะเบียนบ้านนายส้าง (กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา) หรื อ ัาเนาหนังัื อ
รับรองการสดทะเบียนนิ ติบุคคล รละัาเนาบัตรประสาตัวประาาานของกรรมการผูม้ ีอานาสลงนาม
(กรณี นายส้างเป็ นนิติบุคคล)
9. หนังัือมอบอานาสติดอากรรัตมป์ 10 บาท (กรณี นายส้างมอบอานาสให้ยนื่ รทน)
10. ัาเนาบัตรประสาตัวประาาานผูม้ อบอานาส รละผูร้ ับมอบอานาส กรณี บุคคลทัว่ ไป
11. ัาเนาใบอนุชาตสัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (สง. 3) กรณี บริ ษทั สัดหางาน
เอกัารที่ตอ้ งใา้ ณ ศูนย์บริ การตรวสลงตรารละขออนุชาตทางาน
1. หนังัือรับรองการส้างของผูเ้ ป็ นนายส้าง
2. ัาเนาบัตรประาาาน / ัาเนาทะเบียนบ้านนายส้าง (กรณี บุคคลธรรมดา) หรื อ ัาเนาหนังัื อรับรอง
การสดทะเบียนนิติบุคคล รละัาเนาบัตรประสาประาาานของกรรมการผูม้ ีอานาสลงนาม (กรณี นายส้าง
เป็ นนิติบุคคล)
3. ัาเนาบัตรประสาตัวคนซึ่งไมามีัช
ั าาติไทย / ใบอนุชาตทางาน (บัตรัีามพู)
4. รผนที่รัดงที่ต้ งั ัถานที่ทางานของรรงงาน
5. รบบ ตท.2 ที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยรล้วผาานทางระบบอิเล็คทรอนิคั์ รล้วสึงพิมพ์รบบออกมา
คาาใา้สาายในการตรวสััชาาติรละอนุ ชาตทางานของรรงงานััชาาติพมาา กัมพูาา รละลาว
ฝ่ ายไทย
ฝ่ ายพม่า
ฝ่ ายกัมพูชา
ฝ่ ายลาว
1.ตรวสลงตรา 500 บาท
1. สัด ท าหนั ง ัื อ เดิ น ทาง 1. สัด ท าหนั ง ัื อ เดิ น ทาง 1. สัดทาหนังัือเดินทาง
2. คาขอรับใบอนุชาต 100 บาท 1,600 บาท
1,400 บาท
1,500 บาท
3. ใบอนุชาตทางาน 900 บาท
รวมคาาใา้สาายฝา ายไทย
1,500 บาท

รวมคาาใา้สาายของรตาละฝา าย
1,600 บาท
1,400 บาท
รวมค่าใช้ จ่ายของแต่ละฝ่ ายกับฝ่ ายไทย
3,100
2,900

*หมายเหตุ: ตารางข้ างบนยังไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพในไทย
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1,500 บาท
3,000

ตาราง 1. จานวนการจดะทะเบียนคนข้ ามชาติที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ช่ วงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2557
(ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557)

สั ญชาติ
พมาา
กัมพูาา
ลาว
รวมทั้งหมด

แรงงาน
623,648
696,338
213,689
1,533,675

จานวนการจดทะเบี ยน
ผู้ติดตาม
40,801
42,609
9,150
92,560

รวม
664,449
738,947
222,839
1,626,235

ที่ มา: สานักบริ หารแรงงานต่ างด้ าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ตาราง 2. จานวนแรงงานข้ ามชาติที่นาเข้ าตามข้ อตกลงด้ านการจ้างงาน (MOU) ที่ได้ รับอนุญาตทางานคงเหลือ
ทั่วประเทศ (ข้ อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2557)
สั ญชาติ

จานวน

พมาา
กัมพูาา
ลาว
รวมทั้งหมด

141,963
90,757
21,289
254,009

ที่ มา: สานักบริ หารแรงงานต่ างด้ าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ขาาวรรงงานข้ามาาติสดั ทาโดย รผนกรรงงานข้ามาาติ องค์การระหวาางประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration-IOM) ัานักงานประเทศไทย
หากทาานต้องการัอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-3439300 โทรัาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int
หรื อทาานัามารถอาานขาาวรรงงานข้ามาาติทุกฉบับได้ที่
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/
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