ขาวแรงงานขามชาติ
ฉบับที่ 29 – มีนาคม 2559
ขาวแรงงานขามชาติฉบับนี้นําเสนอขอมูล การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ป 2559 การจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2559 การไมอ นุญ าตใหค นต างชาติ บ างจํ าพวกเขา มาในราชอาณาจัก ร
กฎกระทรวงกําหนดสถานที่ ที่หามนายจางใหลู ก จ างซึ่ ง อายุ ต่ํากว าสิ บ แปดป ทํ างาน การดํ าเนิ นงานรองรับ การ
เคลื่อนยายแรงงานฝมืออาเซียนตามขอตกลงยอมรับรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก และสถิติแรงงานขาม
ชาติ
1. การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา
มติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 2 กุม ภาพันธ 2559 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
สัญชาติเมี ยนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู ติดตามซึ่ งเปนบุตรของแรงงานขามชาติที่อายุไมเกิน 18 ป ในกิจการ
ประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวน้ํา ดังนี้
1. กิจการประมงทะเล ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
รวมถึง ผูติดตามซึ่ ง เป นบุ ตรของแรงงานขามชาติ ที่อ ายุไม เ กิน 18 ป ตั้ง แตวันที่ 2 กุม ภาพันธ 2559 ถึง วันที่ 31
กรกฎาคม 2559 แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนในชวงระยะเวลาดังกลาวจะไดรับอนุญาตทํางานตั้งแตวันที่อนุญาตถึง
วันที่ 31 มกราคม 2560
2. กิจการแปรรูปสัตวน้ํา ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
รวมถึง ผูติดตามซึ่ง เปนบุตรของแรงงานขามชาติที่อ ายุไมเกิน 18 ป ตั้งแตวันที่ 23 กุม ภาพันธ 2559 ถึง วันที่ 22
สิงหาคม 2559 แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนในชวงระยะเวลาดังกลาวจะไดรับอนุญาตทํางาน ตั้งแตวันที่อนุญาตถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560
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2. การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการแรงงานขามชาติหลังวันที่
31 มีนาคม 2559 ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
ผอนผันใหแรงงานขามชาติ สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาอยูในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการตรวจสุขภาพ
ประกันสุขภาพ รายงานตัวเพื่อจัดทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทํางานเปนเวลา 120 วัน ระหวางวันที่ 1 เมษายน
2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่มารายงานตัวฯ จะไดรับ อนุญาตทํางานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561เทากันทุกคน สําหรับกลุมแรงงานขามชาติที่จะตองดําเนินการ ไดแก
(1) แรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานขามชาติ
ดัง กลาวที่อ ายุไมเ กิน 18 ป ที่ ได รั บ การผ อ นผันใหทํางานตามนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.)
กลุมบัตรชมพู ป 2557 จํานวน 1,626,235 คน
(2) แรงงานขามชาติที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล รวมถึง
ผูติดตามซึ่ ง เป นบุตรของแรงงานข ามชาติที่ อ ายุไม เ กิน 18 ป ทุก กลุม ที่ผานการตรวจสั ญ ชาติ (พิ สู จ น สั ญ ชาติ )
และแรงงานขามชาติที่ผานการตรวจสัญชาติ (พิสูจนสัญชาติ) ซึ่งครบกําหนดวาระการจางงาน 4 ป หรือ 6 ป
ทั้งนี้ ไมรวมแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานอยางถูกกฎหมายตาม MOU
และแรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตวน้ํา ซึ่งไดจดทะเบียนในชวงเวลาที่ผานมาทั้ง 2 ระยะ
สําหรับการตรวจสัญชาติใหเปนไปตามที่ประเทศตนทางรองขอ โดยใหกระทรวงแรงงานเจรจากับประเทศตนทาง และ
ใหกระทรวงการตางประเทศสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว
3. การจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
จดทะเบียนแรงงานเปนเวลา 120 วัน ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงาน
ที่มาจดทะเบียน จะไดรับอนุญาตทํางานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
1. กลุมแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนได มี 2 กลุม ไดแก (กลุมเดิมที่มีเอกสาร)
1.1 แรงงานกลุมที่มีบัตรสีชมพู
1.1.1 แรงงานที่ไดรับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. ซึ่งดานหลังบัตรสีชมพูระบุ ปที่หมดอายุ 2557 หรือ 2558
1.1.2 แรงงานที่ไดรับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. และมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม ซึ่งดานหลังบัตรสีชมพูระบุ
วันหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559
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1.1.3 แรงงานที่ไมอยูในกลุมที่จดทะเบียนฯ ไดแก
• แรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งดานหลังบัตรระบุปที่หมดอายุกอน ป 2557
• แรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวน้ํา ดังนี้
กิจการประมงทะเล
• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560
กิจการแปรรูปสัตวน้ํา
• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 24 พฤศจิกายน 2559
• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 22 กุมภาพันธ 2560
1.2 แรงงานกลุมที่ถือเอกสารที่ประเทศตนทางออกให
1.2.1 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผานการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจนสัญชาติ ทุกกลุม รวมถึง
ผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานตางดาวดังกลาวที่อายุไมเกิน 18 ป ที่ถือเอกสาร ดังนี้
หนังสือเดินทาง (Passport - PP)
• หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport - TP)
• เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Travel Document - TD)
• เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity - CI)
1.2.2 เงื่อนไขการดําเนินการ
• กรณีที่เอกสารตามขอ 1.2.1 หมดอายุ หรือมีอายุเหลืออยูแตยังไมได Visa หรือกรณีที่ Visa ยังมีอายุเหลืออยู
หรือสิ้นอายุแลว รวมถึงกลุมแรงงานตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจนสัญชาติ ซึ่งครบกําหนดวาระ
การจางงาน 4 ป หรือ 6 ป ที่มีตราประทับ MOU (MOU เทียม) สามารถดําเนินการจดทะเบียนเพื่อขอ
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อนุญาตทํางานได ทั้งนี้ แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกลุมนําเขาตาม MOU ในครั้ง
แรก (MOU แท) ไมสามารถดําเนินการได
• กรณี แรงงานที่บัตรสีชมพูตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 สู ญหาย ใหขอคัดสํ าเนาแบบ ทร.38/1 จากสํานักงาน
ทะเบียนอําเภอ หรือสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เปนหลักฐานในการแสดงตน โดยใหใชเอกสารฉบับจริง (หาม
ใชฉบับที่ถายเอกสาร) สําหรับแรงงานตางดาวที่ถือเอกสาร ที่ประเทศตนทางออกให ตามขอ 1.2.1 หากมีการ
สูญหายไมอนุญาตใหใชสําเนาเปนหลักฐานแสดงตน เพียงอยางเดียว แรงงานตางดาวตองนําเอกสารอื่นมา
แสดงประกอบด วย เช น ใบอนุ ญ าตทํางานซึ่งมีชื่อถูก ตอ งตรงกับ สําเนาเอกสารที่ประเทศตนทางออกให
ดังกลาว เปนตน
• แรงงานตางดาวที่ประสงคจะทํางานกับนายจางรายเดิมที่มีชื่อตรงตามบัตรสีชมพู หรือนายจางรายใหมที่มี
รายชื่อไมตรงตามบัตรสีชมพู ก็สามารถจดทะเบียน และขออนุญาตทํางานได
• แรงงานที่อายุต่ํากวา 18 ป ไมอนุญาตใหทํางาน เวนแตจะเปนงาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหทําได
2. ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุญาตทํางาน ณ OSS /ไดรับใบอนุญาตทํางานทันที
2.1 ตรวจสุขภาพ
แรงงานต างดาวในกลุมที่ไดรั บการผอ นผัน ใหไปตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่ กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยชําระคาตรวจสุขภาพ 500.- ประกัน
สุขภาพ 2 ป 3,200.- สําหรับแรงงานตางดาวที่อยูในระบบประกันสังคมอยูแลวไมตองประกันสุขภาพ สวนแรงงานที่
ทํางานในกิจการที่ตองเขาระบบประกันสังคม แตแรงงานยังไมไดขึ้นทะเบียนผูประกันตน ใหประกันสุขภาพเปนเวลา
90 วัน
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สถานที่ตรวจสุขภาพ
1. กรุงเทพมหานคร ตรวจสุขภาพได 7 แหง ดังนี้
• รพ.กลาง
• รพ.นพรัตน
• รพ.เลิศสิน
• รพ.ราชวิถี
• รพ.ตากสิน
• รพ.เจริญกรุงประชารักษ
• รพ.วชิระพยาบาล
2. จังหวัดอื่น ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2.2 ชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน
2.2.1 เมื่อแรงงานตางดาวผานการตรวจสุขภาพ ไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนด ใหไปชําระคาธรรมเนียมการอนุญาต
ทํางาน ณ จุดบริการชําระเงิน (Counter Service) หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
– 10 อัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ป 1,800 บาท คายื่นคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท รวม 1,900 บาท
โดยแรงงานตอ งถื อ ใบรับ รองแพทย ฉบั บ จริ ง ไปแสดงพรอ มกับบัตรสีชมพู หรือ เอกสารที่ป ระเทศตนทางออกให
(PP/TP/TD/CI)
กรณีไม ไดถือเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารสูญ หาย ใหแรงงานตางดาว ติดตอขอชําระเงินคาธรรมเนียมที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานยืนยัน
สถานะของแรงงานตางดาวกอนเก็บเงินคาธรรมเนียม
ทั้งนี้ ใหแจงนายจาง/แรงงานตางดาว ตรวจสอบสถานะของตนใหถูกตอง วาอยูในกลุมที่ไดรับการผอนผั น
หรือไม หากชําระเงินแลวไมสามารถจัดทําทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทํางานได นายจางตองรับผิดชอบ และอาจ
ไมมีการคืนเงิน

5

2.2.2 สถานที่ชําระคาธรรมเนียม
1. จุดบริการชําระเงิน (Counter Service)
แรงงานชําระเงิ นค ายื่ นคํ าขออนุญ าตทํางาน 100 บาทค าธรรมเนียมการอนุ ญาตทํ างาน 2 ป 1,800 บาท
คาบริการ 10 บาท ตอแรงงานตางดาว 1 คน รวม 1,910 บาท กรณีที่นายจางมีแรงงานจํานวนมากใหติดตอจุดบริการ
ชําระเงิน (Counter Service) ลวงหนา
แรงงานตางดาวจะไดรับ
• สลิปใบเสร็จรับเงิน และใบนัด
• SMS สงขอความยืนยันการชําระเงินถึงโทรศัพทของแรงงาน ตางดาวตามที่กดหมายเลขยืนยัน หรือหมายเลข
โทรศัพทของนายจาง
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
แรงงานชําระเงินคายื่นคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท คาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ป 1,800 บาท รวม
1,900 บาท ไมเสียคาบริการใดๆ กรณีที่นายจาง มีแรงงานจํานวนมากใหติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหา
งานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 ลวงหนา
แรงงานตางดาวจะไดรับ
• ใบเสร็จรับเงิน
• กําหนดนัด
2.3 เอกสารประกอบการขออนุญาตทํางาน
แบบคําขออนุญาตทํางาน (ตท.8) พรอมเอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย ฉบับจริง
2. เอกสารนายจาง เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน แลวแตกรณี
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3. สัญญาจางงาน
4. หนังสือรับรองการจาง
5. ทะเบียนบาน/หนังสือรับรอง/หลักฐานอื่นๆ ที่ระบุสถานที่ทํางาน
6. แผนที่สถานที่ทํางาน
7. รูปถาย 3 X 4 ซม. จํานวน 2 รูป
8. สลิปของจุดบริการชําระเงิน (Counter Service) หรือใบเสร็จรับเงินของสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
กรณียื่นคําขออนุญาตทํางาน ตท.8 มากกวา 1 คน ใหจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอในสวนของนายจาง
จํานวน 1 ชุด ตอการยื่น 1 ครั้ง และใหจัดทําสัญญาจางงานซึ่งทําขึ้นระหวางนายจางกับแรงงานตางดาว 1 คนตอ 1
ฉบับ สํ าหรับหนัง สือ รับ รองการจางใหจัดทําเพียง 1 ฉบั บ (เชนเดียวกั บเอกสารประกอบคํ าขอ ตท.8 ในสวนของ
นายจาง) และใหทําบัญชีรายชื่อแนบ โดยระบุไวทายหนังสือรับรองการจางวา “รับรองการจางตามรายชื่อที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ"
2.4 นายจางนําแรงงานตางดาว หรือแรงงานตางดาว นําเอกสาร หลักฐานที่เตรียมไวยื่นกับเจาหนาที่ศูนยบริการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะไดรับใบอนุญาตทํางานในวันที่ยื่น
เอกสาร โดยเตรียมเงินเพื่อมาชําระคาบัตรสีชมพู และคาทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) จํานวน 80 บาท
2.5 การเปลี่ยนนายจาง/ทองที่/สถานที่ทํางาน
- ไมอนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง แรงงานตางดาวที่จดทะเบียนฯ และไดรับอนุญาตทํางานในชวงเวลาของการจด
ทะเบียนตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยบริการ จดทะเบียนแรงงานตาง
ดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไมอนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง
- อนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนภายใตเงื่อนไข ดังนี้
นายจางเลิกจางแรงงานตางดาว
• นายจางเลิกกิจการ/หรือเลิกการทํางานในสวนที่ตองใชแรงงาน
• นายจางกระทําทารุณกรรม
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• นายจางไมจายคาจาง/ ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และเมื่อไดรับอนุญาตใหแรงงานเปลี่ยนนายจางแลว ให
ประสานสํานักงานทะเบี ยนอําเภอ หรื อสํ านั ก งานทะเบียนทองถิ่น เพื่อเปลี่ยนบัตรสีชมพู และใบอนุญ าตทํางาน
(ดานหลังบัตรสีชมพู) ตอไป
การดําเนินการเปลี่ยนนายจาง
1. แรงงานตางดาว หรือผูที่ประสงคจะจางแรงงานดังกลาวตองนําหลักฐาน การเลิกจาง เลิกกิจการ หรือรองทุกข
ดําเนินคดีกับนายจางรายเดิม มาแสดง (ดู กรณี ‘นายจางเลิกจางแรงงานตางดาว’ หนา 7)
2. ขอความรวมมือใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดําเนินการ ในสวนที่เกี่ยวของกับนายจางรายเดิมที่กระทํา
ทารุณกรรม ไมจายคาจาง/ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ตามกฎหมายที่บัญญัติขั้นสูงสุด และไมอนุญาตให
จางแรงงานตางดาวเปนเวลา 2 ป
3. แรงงานตางดาวที่หนีนายจางโดยไมมีเหตุอันสมควร เพื่อไปทํางาน กับนายจางรายใหมจะไมอนุญาตใหทํางานเปน
เวลา 2 ป ต องเดิ นทางกลับประเทศ และหากประสงคจะกลับ เขามาทํางานในประเทศไทยอีก ใหกลับเขาทํางาน
ภายใต MOU
4. นายจางที่จางแรงงานผิดกฎหมาย ใหดําเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด
สถานที่ตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง

เขตผูรับผิดชอบ

ศูนยการคาไอที สแควหลักสี่ ชั้น T

เขตพื้นที่ 2 (จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่)

ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่

เขตพื้นที่ 3 (ดินแดง พญาไท ราชเทวี หวยขวาง)

อาคารศูนยรถตู สถานีขนสงสายใตใหม

เขตพื้นที่ 5 (คลองสาน ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางพลัด)

ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน

เขตพื้นที่ 6 (ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม)
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เขตพื้นที่ 7 (จอมทอง ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎรบูรณะ)
ศูนยการคาธัญญา ปารค

เขตพื้นที่ 8 (คลองเตย บางนา พระโขนง วัฒนา สวนหลวง ประเวศ)

ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง

เขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บางกะป ลาดพราว วังทองหลาง บึงกุม)

บริเวณตลาดสี่แยกหนองจอก

เขตพื้นที่ 10 (คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบั ง สะพานสู ง หนอกจอก
สายไหม)

ถนนสุวินทวงศ เขตหนองจอก
หมายเหตุ

เขตพื้นที่ 1 (ดุสิต ปอมปราบศัตรูพาย พระนคร สัมพันธวงศ)
เขตพื้นที่ 4 (บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร และบางคอแหลม สามารถติดตอไดทุกศูนยบริการฯ

ดาวโหลดเอกสารประกอบการจดทะเบียนไดที่ http://www.doe.go.th/node/1322
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4. การไมอนุญาตใหคนตางชาติบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร
ดวยปรากฏวามีคนตางชาติบางจําพวกซึ่งไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
และอยูเกินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ซึ่งสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
รวมทั้งความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
นายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาเพื่อประโยชนแกป ระเทศและเพื่อความสงบ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีคําสั่งที่ 1/2558
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการไมอนุญาตใหคนตางชาติบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร ดังตอไปนี้
1) กรณีคนตางชาติเขามอบตัว
1.1 คนต างชาติ ซึ่ ง อยู ในราชอาณาจั ก รนับ แตวั นสิ้น สุด การอนุ ญ าตเกิ นกวา ๙๐ วั น ห ามมิ ใ ห เ ข ามาใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.2 คนต า งชาติ ซึ่ ง อยู ใ นราชอาณาจั ก รนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตเกิ น กว า ๑ ป ห า มมิ ใ ห เ ข า มาใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๓ ป นับตั้งแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.3 คนต า งชาติ ซึ่ ง อยู ใ นราชอาณาจั ก รนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตเกิ น กว า ๓ ป ห า มมิ ใ ห เ ข า มาใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.4 คนต า งชาติ ซึ่ ง อยู ใ นราชอาณาจั ก รนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตเกิ น กว า ๕ ป ห า มมิ ใ ห เ ข า มาใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2) กรณีคนตางชาติถูกจับกุมดําเนินคดี
2.1 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตไมเกิน ๑ ป หามมิใหเขามาในราชอาณาจักร
เปนระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.2 คนต า งชาติ ซึ่ ง อยู ใ นราชอาณาจั ก รนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตเกิ น กว า ๑ ป ห า มมิ ใ ห เ ข า มาใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
3) คําสั่งนี้ไมใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
3.1 คนตางชาติซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนที่จะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ
3.2 คนตางชาติซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนวันที่คําสั่งนี้มีผลใชบังคับ
คําสั่งนี้ใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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5. กฎกระทรวงกําหนดสถานที่ที่หามนายจางใหลูกจางซึ่งอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา
50 (4) แหง พระราชบั ญ ญั ติ คุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติคุม ครองแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่ ดังตอไปนี้
1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
2) สถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตวน้ํา ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติหามมิใหนายจ างให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในโรงงานฆาสัตว สถานที่เลนการพนัน สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการ และสถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนดสถานที่ที่ไมเหมาะสมใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก
อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานเพิ่มขึ้น
6. การดําเนินงานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออาเซียนตามขอตกลงยอมรับรวมกันดานคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพหลัก
กรมการจัดหางานมีแนวทางการดําเนินงานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออาเซียนตามขอตกลงยอมรับ
รวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ดังนี้
1. กลุม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได แ ก ไทย พมา มาเลเซีย อิ นโดนีเ ซีย ฟลิ ป ป นส สิง คโปร เวี ย ดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และบรูไน
2. การพิจารณาออกใบอนุญาตทางานใหกับแรงงานฝมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตกฎระเบียบ ดังนี้
2.1 พระราชบั ญญั ติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 โดยคนตางชาติตองไดรั บ อนุ ญาตให เข ามาใน
ราชอาณาจักรดวยวีซาประเภท Non–Immigrant–B
2.2 พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
2.3 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552
2.4 คนตางชาติไดรับใบอนุญาตประกอบใบประกอบวิชาชีพ (license) หรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคม
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2.5 วิชาชีพที่เกี่ยวของ ตามขอตกลงยอมรับรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก MRAs ดังนี้
วิชาชีพ
วิศวกรรม
การสํารวจ
สถาปตยกรรม
แพทย
ทันตกรรม
พยาบาล
บัญชี
32 ตําแหนงงานดานการทองเที่ยว
1. ผูจัดการฝายตอนรับ
2. ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ
3. พนักงานตอนรับ
4. พนักงานรับโทรศัพท
5. พนักงานยกกระเปา
6. ผูจัดการแผนกแมบาน
7. ผูจัดการฝายซักรีด
8. ผูควบคุมดูแลหองพัก
9. พนักงานซักรีด
10. พนักงานดูแลหองพัก
11. พนักงานทําความสะอาด
12. หัวหนาพอครัว
13. พอครัวแตละงาน
14. ผูชวยพอครัวฝายอาหาร
15. พอครัวงานขนมหวาน
16. ผูชวยพอครัวขนมหวาน
17. งานขนมปง
18. งานเนื้อ
19. ผูอานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
20. ผูจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
21. หัวหนาพนักงานบริกร
22. พนักงานผสมเครื่องดื่ม
23. พนักงานบริกร
24. ผูจัดการทั่วไป
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องคกรกํากับ (ไทย)
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข
ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข
สภาการพยาบาล
สภาวิชาชีพการบัญชี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

วิชาชีพ
25. ผูชวยผูจัดการทั่วไป
26. หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง
27. ผูแนะนําการเดินทาง
28. ผูจัดการธุรกิจ
29. ผูจัดการฝายขายและการตลาด
30. ผูจัดการฝายบัญชี
31. ผูจัดการฝายตั๋ว
32. ผูจัดการฝายทองเที่ยว

องคกรกํากับ (ไทย)

3. การอํานวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทํางานใหกับแรงงานฝมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้
3.1 การยื่ น เอกสารประกอบคาขอรั บ ใบอนุ ญ าตทางาน เป น ไปตามคู มื อ สาหรั บ ประชาชน ภายใต
พระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3.2 ใหบ ริก ารโดยใช ชองทางพิเ ศษ ASEAN LANE ณ หน วยงานของกรมการจัดหางาน โดยกําหนด
ระยะเวลาการออกใบอนุญาตทํางานสําหรับชองทางพิเศษ ASEAN LANE ใชเวลาทั้งกระบวนการเสร็จสิ้น
ไดรับใบอนุญาตทํางานภายใน 1 วันทาการ (ปกติ 2-3 วันทําการ)
4. สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทางาน ใหยื่น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งของสถานที่ทํางานของคนตางชาติ
- กรุงเทพมหานคร ติดตอ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- สวนภูมิภาค ติดตอ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
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7. สถิติแรงงานขามชาติในประเทศไทย
ตาราง 1. จํานวนแรงงานขามชาติที่นําเขาตามขอตกลงดานการจางงาน (MOU) ที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ
ทั่วประเทศ (ณ เดือนกุมภาพันธ 2559)
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวม

จํานวน
143,461
117,424
31,795
292,680

ที่มา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ตาราง 2: จํานวนแรงงานขามชาติพิสูจนสัญชาติเดิมคงเหลือทั่วราชอาณาจักร (ณ เดือนกุมภาพันธ 2559)
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวม

จํานวน
909,916
111,493
44,372
1,065,781

ที่มา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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ตาราง 3: จํานวนแรงงานขามชาติที่ถือใบอนุญาตทํางานและเปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม (ณ เดือน
กุมภาพันธ 2559)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
319,131
12,367
85,097
521
89,982
507,098

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ตาราง 4: จํานวนแรงงานขามชาติที่มีประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (ณ เดือนตุลาคม 2558)
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวม

จํานวน
659,730
496,797
121,079
1,277,606

ที่มา: กลุมงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดย แผนกแรงงานขามชาติ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน

(International

Organization for Migration-IOM) สํานักงานประเทศไทย
หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int
หรือทานสามารถอานขาวแรงงานขามชาติทุกฉบับไดที่
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/
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