
       
 
 
 
 
 

ขาวแรงงานขามชาต ิ
ฉบับท่ี 7 – กันยายน 2553 

 
รัฐบาลไทยและพมาไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) เรื่องความรวมมือในการจาง

งาน1ในป พ.ศ.2546  อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวไดเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2552  ดังนั้น 
นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2552  แรงงานขามชาติชาวพมาที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย
อยางไมถูกตองตามกฎหมาย สามารถเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติเพื่อที่จะทําใหพวกเขาไดมีสถานะ
เปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายได2 นอกจากนี้ MOU ดังกลาว ถือไดวาเปนกรอบการดําเนินการที่          
จะทําใหแรงงานทักษะต่ํา (low-skilled) สามารถเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย   ทั้งนี้ แมวาจะตองใชเวลาคอนขางนานในการทําใหขอตกลงตาม MOU เร่ืองการนําเขา
แรงงาน มาสูการปฏิบัติ แตในทายที่สุดแลว รัฐบาลไทยและพมาก็ไดขับเคลื่อนกระบวนการนําเขา
แรงงานนี้ไดเปนผลสําเร็จ  
 

โดยประเด็นหลักของขาวแรงงานขามชาติฉบับนี้จะเปนการนําเสนอกระบวนการนําเขาแรงงาน
จากประเทศพมา รวมทั้ง ขอมูลเกี่ยวกับการพิสูจนสัญชาติแรงงานขามชาติชาวกัมพูชา  
 

รัฐบาลพมายนิยอมใหชาวพมามากกวา 11,000 คน เขามาทํางานในประเทศไทย 
 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางานไดออกบันทึก
ขอความเพื่อแจงสํานักงานจัดหางานจังหวัดและสํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ
กระบวนการในการนําเขาแรงงานพมาเพื่อมาทํางานในประเทศไทย ซ่ึงตามบันทึกขอความนี้ กรมแรงงาน
ของพมาไดอนุมัติใหแรงงานพมาจํานวน 11, 759 คน ใหเขามาทํางานในประเทศไทย ตามคํารองขอ
นําเขาแรงงานของนายจางจํานวน 86 ราย โดยกระบวนการในการนําแรงงานชาวพมากลุมนี้ใหเขามา
ทํางานในประเทศไทยนั้น จะเริ่มจากการใหสํานักงานจัดหางานในประเทศไทยติดตอนายจางเพื่อแจงแก
นายจางทราบวาคําขออนุญาตจางแรงงานของพวกเขาไดรับการอนุมัติ พรอมทั้ง ใหนายจางยืนยันจํานวน
แรงงานที่นายจางตองการจางอีกครั้ง หลังจากนั้น สํานักงานจัดหางานก็จะแจงมายังสํานักบริหารแรงงาน
ตางดาว เพื่อใหสํานักบริหารแรงงานตางดาวจัดสงขอมูลใหกับทางการพมาตอไป  

                                                 
1 Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of the Union of Myanmar on Cooperation in the Employment of Workers, 21 June 2003 
2 ดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการพิสูจนสัญชาติไดใน “ขาวแรงงานขามชาติ” ฉบับที่แลว 
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กระบวนการในการนําเขาแรงงานจากประเทศพมาตามบนัทึกความเขาใจทวิภาค ี

 
กระบวนการในการนําเขาแรงงานจากประเทศพมาตามบันทึกความเขาใจนั้นเปนกระบวนการที่

คอนขางซับซอน โดยขอมูลดานลางนี้จะเปนการสรุปขั้นตอนในการนําเขาแรงงาน3

 
ขั้นตอนที่ 1: นายจางในประเทศไทยยื่นขอโควตาเพื่อจางแรงงานตางดาว ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

หรือ สํานักงานจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่  
 
ขั้นตอนที่  2: สํานักงานจัดหางานจังหวัด  หรือ  สํานักงานจัดหางานกรุงเทพฯ  เขตพื้นที่                         

ของกระทรวงแรงงานไทย ออกโควตาในการจางงาน (quota) ใหกับนายจาง 
 
ขั้นตอนที่ 3: นายจางยื่นคํารองขอนําแรงงานพมาเขามาทํางานในประเทศไทย ณ สํานักงานจัดหางาน

จังหวัด หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพฯเขตพื้นที่ โดยการยื่นหนังสือแสดงความตองการ
แรงงาน (demand letter) พรอมกับหนังสือสัญญาจาง โดยกระทรวงแรงงานของประเทศไทย
จะเปนผูรวบรวมเอกสารและจัดสงเอกสารไปใหกับกระทรวงแรงงานพมาผานทางสถานฑูต
พมา หลังจากนั้นเอกสารจะถูกสงใหกับคณะรัฐมนตรีพมาเพื่อพิจารณา 

 
ขั้นตอนที่ 4: เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว กรมแรงงานของกระทรวงแรงงานพมาจะประกาศรับ

สมัครแรงงาน ณ สํานักงานทองถ่ินของกรมแรงงงานพมา ณ เมืองเมียวดี ทาขี้เหล็ก และ 
เกาะสอง 

 
ขั้นตอนที่ 5: สํานักงานทองถ่ินของกรมแรงงานพมาจะทําการพิจารณาใบสมัครงาน จัดการใหผูสมัคร

ไดรับการตรวจสุขภาพเบื้องตน แลวจึงสงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการอนุมัติใหกับ กรมการ
จัดหางานของกระทรวงแรงงานไทย ผานทางสถานทูตพมา 

 
ขั้นตอนที่ 6: หลังจากที่นายจางไดรับการแจงจากกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการอนุมัติคํารองในการนําเขา

แรงงานแลวนั้น4 นายจางจะตองเดินทางไปยังศูนยประสานการพิสูจนสัญชาติที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทย(แมสาย, แมสอด ,ระนอง) เพื่อไปสัมภาษณผูสมัครงาน โดยแรงงานจะเดิน
ทางเขามาสัมภาษณในประเทศไทยโดยใชบัตรผานแดน และจะตองไปตรวจสุขภาพ โดยทั้ง
แรงงานและนายจางจะตองรายงานตัวกับเจาหนาที่ของกรมการจัดหางานใน แมสาย แมสอด 

                                                 
3 กระบวนการนําเขาแรงงานจากพมานี้ไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของ 
4 นายจางสามารถเลอืกที่จะใชบริการจากบุคคลหรือบรัษัทเปนตัวแทนในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการนําเขาแรงงาน 
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หรือ ระนอง ใหทราบกอนและหลังการตรวจสุขภาพ จากนั้นศูนยประสานการพิสูจนสัญชาติ
จะแจงไปยังสํานักงานทองถ่ินของกระทรวงแรงงานพมา เกี่ยวกับผูสมัครที่ผานการคัดเลือก 
โดยสํานักงานแรงงานของพมาในทองถ่ินก็จะเปนผูแจงใหแรงงานทราบวาพวกเขาไดรับ
คัดเลือกใหเขาไปทํางานในประเทศไทยได 

 
ขั้นตอนที่ 7: กระทรวงแรงงานไทยแจงรายชื่อของนายจางที่จะเดินทางไปรับแรงงาน ณ สํานักงานออก

หนังสือเดินทางชั่วคราวของพมาในเมียวดี, ทาขี้เหล็ก, เกาะสอง ใหกระทรวงแรงงานพมา
ทราบผานทางสถานทูตพมา โดยกรมการจัดหางานของประเทศไทยจะจัดทํารายชื่อแรงงาน
ที่ไดรับการอนุมัติเปนภาษาอังกฤษใหแกนายจาง เพื่อใหนายจางสามารถนําไปแสดงกับ
เจาหนาที่พมาวาพวกเขาพวกไดรับอนุญาตใหมารับแรงงาน  

 
ขั้นตอนที่ 8: แรงงานที่ไดรับการอนุมัติใหเขาทํางานในประเทศไทยจะตองยื่นขอทําหนังสือเดินทาง

ช่ัวคราว ที่หนึ่งในสามสาขาของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพมา (คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทางชั่วคราว 3,000 จาด) 

 
ขั้นตอนที่ 9: ในขณะเดียวกันนายจางก็จะตองเดินทางมายังสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของพมา

เพื่อที่จะชวยเหลือแรงงานในกระบวนการตรวจคนเขาเมือง โดยในการเดินทางเขามายัง
ประเทศไทยแรงงานจะตองยื่นขอวีซาและขออยูอาศัยในราชอาณาจักรจากสํานักงานดาน
ตรวจคนเขาเมือง โดยแรงงานที่นําเขา 10,000 คนแรก จะตองชําระคาวีซา 500 บาท ตอคน 
จากอัตราปกติอยูที่ 2,000 บาท ตอคน โดยวีซาจะมีอายุสองป และสามารถตออายุไดอีกสอง
ป  ในกรณีที่แรงงานตองการเดินทางกลับไปพมาหลังจากที่ไดเขามาทํางานในประเทศไทย
แลว แรงงานจะตองขออนุญาตกลับเขามาใหมในราชอาณาจักร หรือขอวีซาสําหรับการเดิน
ทางเขาราชอาณาจักรไดหลายคร้ัง (multiple entry)  กอนที่จะเดินทางกลับไปยังพมา และ
เดินทางกลับมาที่ประเทศไทย  

 
ขั้นตอนที่10: สําหรับแรงงานที่ใบรับรองแพทยหมดอายุ (ใบรับรองแพทยเกินหกสิบวันหลังจากที่ได

ตรวจสุขภาพแลว ตามขั้นตอนที่ 6) เมื่อเดินทางเขามาทํางานยังประเทศไทยจะตองไปตรวจ
สุขภาพซ้ําอีกครั้ง ซ่ึงจะทําการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลบริเวณชายแดนไทยที่ตนไป
พิสูจนสัญชาติ หรือที่จังหวัดในประเทศไทยที่แรงงานทํางานก็ได 

 
ขั้นตอนที่ 11: แรงงานจะตองยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงาน

จัดหางานกรุงเทพฯเขตพื้นที่ ภายในสามสิบวันหลังจากไดรับวีซา ทั้งนี้อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานจะแตกตางกัน ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการทํางานและการ
จางคนตางดาว พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียดไดใน ขาวแรงงานขามชาติของ IOM ฉบับที่ 4) 
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ประโยชนที่จะไดรับจากการเปนแรงงานที่เขามาทํางานในประเทศไทยภายใต MOU 
- ทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยไมถูกจับและไมถูกสงกลับ 
- สามารถเดินทางไดทุกจังหวัดในประเทศไทย 
- สามารถเดินทางกลับประเทศพมาได  อยางไรก็ตามหากแรงงานตองการกลับเขามาในประเทศ

ไทยเพื่อทํางานตามระยะเวลาของวีซาและใบอนุญาตทํางานที่ยังเหลืออยู กอนเดินกลับพมา 
แรงงานจะตองขออนุญาตขอกลับเขามาในราชอาณาจักร (re-entry permit) ที่สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง 

 
หนาที่ที่แรงงานตองปฏิบัติ 

- ไปรายงานตัวที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทุก 90 วัน 
  
หมายเหตุ: ในชวงของโครงการนํารองนําเขาแรงงานตามขอตกลงระหวางไทยและพมา การนําเขา

แรงงานจะดําเนินการโดยสํานักงานแรงงานทองถ่ินของกระทรวงแรงงานพมาในสามจังหวดั 
 

ความคืบหนาเก่ียวกับการพสิูจนสัญชาติใหแกแรงงานชาวกัมพูชา 
 

 กรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและการฝกอาชีพกัมพูชา ไดแจงกําหนดการการพสูิจนสัญชาติ
สําหรับแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทยเปนระยะเวลาสามเดือน โดยการพิสูจนสัญชาติจะมีขึ้นใน
จังหวดัตางๆตามกําหนดการดังตอไปนี:้ 
 
ลําดับ
ที่ 

พื้นที่ดําเนินการ สถานที่ตั้ง ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

1. สํานักงานจดัหางาน
จังหวดัตราด 

ศาลากลางจังหวัด                                      
ถ.ราษฎรนิยม  ต.บางพระ อ.เมือง              
จ.ตราด 

2-10 กันยายน 2553 

2. สํานักงานจดัหางาน
จังหวดัระยอง 

ศูนยราชการจงัหวัดระยอง                        
ช้ัน 2  ถ.สุขุมวิท ต.เนนิพระ อ.เมือง          
จ.ระยอง 

13-19 กันยายน 2553 
21-26 กันยายน 2553 
28-30 กันยายน 2553 

3. สํานักงานจดัหางาน
จังหวดัชลบุรี 

199 หมู 3 ถ.รารถมนตเสวี ต.เสม็ด            
อ.เมือง จ.ชลบุรี 

11-12 ตุลาคม 2553 

4. สํานักงานจดัหางาน
จังหวดัสมุทรปราการ 

29/65-66 หมู 7 ถ.ศรีนครินทร                   
ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

1-7 พฤศจิกายน 2553 

5. สํานักงานจดัหางาน 133/1 ถ.สุขใจ อ.เมือง                                13-14 พฤศจิกายน 
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จังหวดัประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ 2553 
6. สํานักงานจดัหางาน

จังหวดันครราชสีมา 
1936/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง                    
จ.นครราชสีมา 

20-21 พฤศจิกายน 
2553 

7. สํานักงานจดัหางาน
จังหวดัสงขลา 

ศาลากลางจังหวัด(หลังเกา) ถ.ราช
ดําเนิน ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

27-28 พฤศจิกายน 
2553 

 
ขอมูลสถิติ 

 จํานวนแรงงานขามชาติท่ีนาํเขาตาม  MOU (ยื่นบัญชรีายชื่อและไดรับอนุญาตใหนําเขา) ตั้งแต
ป  พ.ศ. 2548 – 2553 

  
สัญชาติ จํานวนแรงงาน 

ท่ีนายจางรองขอ 
จํานวนแรงงานที่ไดรับการอนุมัติ 
ใหเขามาทํางานในประเทศไทย 

กัมพูชา 69,542 21,595 

ลาว 83,236 11,950 
พมา 47,906 534 

รวม 200,684 34,079 
 

▪ จํานวนแรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2553 แบงตามสัญชาติ 
 

สัญชาติ จํานวนแรงงานที่ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติต้ังแตป พ.ศ. 2549 – พ.ศ 2553

  2549 2550 2551 2552-2553*  รวมทั้งหมด 

กัมพูชา 37,329 8,299 5,037 86,684 137,349 

ลาว 43,657 12,502 167 59,411 115,737 

พมา 0 0 0 142,338 142,338 

รวม 80,986 20,801 5,204 288,433 395,424 
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 จํานวนแรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติในป พ.ศ. 2552 -2553             
สัญชาติ 

  

จํ า น ว น แ ร ง ง า น ที่   
จดทะเบียน  ซึ่งได รับ
อ นุ ญ า ต ใ ห ย่ื น แ บ บ
พิ สู จ น สั ญ ช า ติ ใ น ป 
2552-2553 (คนท่ีเคยมี
ใบอนุญาตทํางาน)  

จํานวนแรงงาน
ท่ี ผ า น ก า ร
พิสูจนสัญชาติ 

จํานวนแรงงานที่ย่ืน
แบบพิสูจนสัญชาติ
แลวในป  2552-2553 
ซึ่งอยูในระหวางรอ
การพิสูจนสัญชาติ 

จํานวนแรงงานที่
ไ ม ไ ด เ ข า ร ะบบ
พิสูจนสัญชาติในป 
2552-2553 

กัมพูชา 124,902 86,684 11,506 26,712 
ลาว 111,039 59,411 51,628 0 
พมา 1,079,991 142,338 690,675 246,978 
รวม 1,315,932 288,433 742,303 273,690 

 ขอมูลจาก: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
* ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 สํานักบริหารแรงงานตางดาว 

 
ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดยแผนกแรงงานขามชาติ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน 
สํานักงานประเทศไทย หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท: 02-3439300 โทรสาร              
02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int 
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