
 

 

        วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

เร่ือง ข้อเรียกร้องเครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาติตอ่การบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติ  
 

เรียน นายกรัฐมนตรี 
 

ส ำเนำ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
 

นบัแต่รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายเร่งดว่นในการด าเนินการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ไม่มีเอกสารในการขึน้ทะเบียนเป็นแรงงานกับรัฐบาลไทย ตัง้แต่ปี 2557 โดยข้อมูลกระทรวงแรงงาน ณ เดือน
พฤษภาคม 2560 สามารถขึน้ทะเบียนแรงงานท่ีไม่มีเอกสารสาร (ถือบตัรชมพ)ู ได้จ านวนทัง้สิน้ 1,178,679 ล้านคน 
มีสิทธิอาศยัและท างานในประเทศได้ชัว่คราวถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และแรงงานประมงและแปรรูปสตัว์น า้ (ถือ
บตัรชมพู) รวม 93,089 คน มีสิทธิอาศัยและท างานในประเทศได้ชั่วคราวถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และให้
แรงงานท่ีถือบตัรชมพทูัง้หมดเข้าสู่กระบวนการพิสจูน์สญัชาติกบัประเทศต้นทาง เน่ืองจากรัฐบาลไทยไม่มีนโยบาย
ขยายระยะเวลาให้กบัแรงงานข้ามชาตทิ างานและอาศยัอยูช่ัว่คราวได้อีกตอ่ไป 

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติได้จัดเวทีเสวนาเพ่ือติดตามกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  พบว่า 
แรงงานข้ามชาติสญัชาติพม่าท่ีขึน้ทะเบียนและถือบตัรชัว่คราวจ านวน 793,576 ราย ได้รับเอกสารพิสจูน์ตนจาก
ประเทศต้นทาง (Certificate of Identity: CI) ประมาณ 200,000 ราย หรือ ประมาณ 25% ในขณะท่ีแรงงานจาก
กัมพูชา (406,670 ราย ) และลาว (71,521 ราย) ไม่มีข้อมูลของแรงงานท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  ดงันัน้ ยงัมี
แรงงานอีกประมาณ 1 ล้านคนท่ีมีสถานะการท างานและอาศยัอยูใ่นไทยชัว่คราวเพ่ือรอการพิสจูน์สญัชาต ิ 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ได้มีการบงัคบัใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 ซึง่มีบทก าหนดโทษท่ีรุนแรง จนเกิดกระแสความกงัวลทัง้ฝ่ายลกูจ้างและนายจ้างว่า หากมีการบงัคบัใช้
กฎหมาย จะมีการด าเนินการจบักุมนายจ้างและลกูจ้างท่ีแม้จะมีการขึน้ทะเบียนแล้ว แต่มิได้เป็นไปตามเง่ือนไข
ด้านนโยบายการจ้างงาน โดยข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายฯ พบว่า ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 มีแรงงานพม่า
เดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว ประมาณ 200,000 ราย ทัง้ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทาง
ธรรมชาติ ในขณะท่ีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ 
จ านวน 4,921 ส่วนดา่นตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางธรรมชาติอ่ืนๆ ยงัไม่มีข้อมลูท่ีชดัเจน การไหลกลบัโดยไม่มี
ทิศทางด้านการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนี ้ส่งผลโดยตรงต่อความพยายามของรัฐในการบริหารจดัการแรงงานข้าม
ชาตใิห้มีสถานะท่ีถกูกฎหมายเพ่ือป้องกนัการขยายตวัของปัญหาของการละเมิดสิทธิมนษุยชนและการกระท าอนั
เป็นการค้ามนษุย์  

จากสภาพปัญหาของการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาตมีิข้อเสนอ
เร่งดว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 



กำรออกข้อก ำหนดเพื่อแก้ไขสถำนภำพของแรงงำนกลุ่มต่ำงๆ  
 

กลุ่มทีมี่เอกสาร แต่เอกสารไม่ตรงกบัสภาพการจ้างงานจริง  
1. เปิดศนูย์บริการเบด็เสร็จ (OSS) ให้มีการเปล่ียนเง่ือนไขการท างานให้ถกูต้อง (นายจ้าง สถานท่ี ประเภท

กิจการ) โดยรวมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขึน้ทะเบียนแรงงานทัง้หมด ได้แก่ ตม. จดัหางาน สธ. มท.  
2. ด าเนินการเปล่ียนเง่ือนไข นายจ้าง และอาชีพให้ถกูต้อง โดยตดัเง่ือนไขการด าเนินงานด้านเอกสารออก  
3. ออกประกาศ ก าหนดเง่ือนไขการขอเปล่ียนนายจ้างภายใน 15-30 วนั ถ้านายจ้างเก่าไมแ่จ้งออกภายใน

ก าหนด ให้นายจ้างคนปัจจบุนัสามารถไปแจ้งการเปล่ียนนายจ้างได้ท่ีศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ (เพ่ือแก้ปัญหา
นายจ้างรับจ้าง) 
 

กลุ่มทีเ่คยมีเอกสาร แต่ปัจจุบนัเอกสารหมดอาย ุ 
1. วีซา่ และ/หรือ ใบอนญุาตท างานหมดอาย ุแตห่นงัสือเดนิทางยงัมีอายุ อนญุาตให้มีการตรวจลงตราวีซา่

อาย ุ2 ปี และสามารถด าเนินการขออนญุาตท างานได้ตามปกต ิโดยมีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
ก. ให้ตรวจลงตราตามอายขุองหนงัสือเดนิทางท่ีเหลือ ก าหนดระยะเวลาไมเ่กินสองปี ทัง้นี ้ในกรณี

ท่ีตอ่อาย/ุ เปล่ียนเลม่หนงัสือเดนิทางใหม ่ให้ย้ายวีซา่ตามระยะเวลาท่ีเหลือ รวมกนัแล้วไมเ่กิน 2 
ปี (อิงตามมติ ครม. 25 ตลุาคม 2559) 

ข. เม่ือครบวาระการจ้างงาน 2 ปี หากแรงงานประสงค์จะกลบัเข้ามาท างานอีกครัง้ จะต้องเข้าสู่
กระบวนการตามระบบ MOU ท่ีถกูต้อง 

2. บตัรสีชมพหูมดอาย ุ(ไมต่อ่อายบุตัร) เสนอให้ด าเนินการผอ่นผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว 
โดยมีแนวทางดงันี ้

ก. ให้แรงงานเข้าสูร่ะบบการตรวจสญัชาต ิได้แก่ การขอ CI หรือท าหนงัสือเดนิทางท่ีสถานทตู 
(ส าหรับผู้ ท่ีมีบตัรประจ าตวัประชาชนพมา่) 

ข. ให้ มท. ด าเนินการเช่ือมตอ่ฐานข้อมลู เพ่ือให้แรงงานเข้าระบบการท า CI ได้ รวมถึงด าเนินการ
ให้มีการตรวจลงตรา และอนญุาตให้ท างานได้ถึงเดือนมีนาคม 2561    

3. กลุม่ท่ีขาดการรายงานตวั 90 วนั มีหนงัสือเดนิทาง และใบอนญุาตท างาน ให้ยกเว้นโทษ ให้ไปรายงานตวั 
และมีโทษปรับอตัราเดียวเท่ากนั 

4. หนงัสือเดนิทางหมดอายุ ติดตอ่ขอจดัท าหนงัสือเดนิทางใหมจ่ากสถานทตู โดยไทยควรเจรจากบัประเทศ
ต้นทางเพื่อเร่งรัดระยะเวลาการด าเนินการออกหนงัสือเดินทาง 

 

กลุ่มทีไ่ม่มีเอกสาร 
1. กรณีแรงงานท่ีเดินทางกลบัประเทศต้นทางเพื่อด าเนินการเข้าระบบ MOU  

ก. เจรจากบัประเทศต้นทางเพื่อลดเง่ือนไข ขัน้ตอน และระยะเวลาให้สัน้ลง รวมถึงเจรจาให้มีการ 
เปิดศนูย์บริการเบด็เสร็จในประเทศต้นทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าแรงงานโดย
นายจ้างไทย 



ข. การด าเนินการในฝ่ังประเทศไทย ควรลดเง่ือนไข ขัน้ตอน และระยะเวลาการด าเนินงานน าเข้า
แรงงานโดยระบบ MOU ให้สัน้ลง 

ค. ควรมีเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อท้าทายในการจ้างแรงงานผา่น MOU จากทกุ
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

2. กลุม่ท่ีเดนิทางกลบัประเทศต้นทางเพื่อท าหนงัสือเดนิทาง แตไ่มพ่ร้อมท า MOU และยงัไมไ่ด้รับการตรวจ
ลงตรา 

ก. ให้เปิดศนูย์บริการเบ็ดเสร็จในพืน้ท่ีชายแดน โดยให้แรงงานน าหนงัสือเดนิทางมารายงานตวัท่ี
ศนูย์บริการฯ และนายจ้างต้องท าเอกสารการจ้างงานและสญัญาจ้างไปรอท่ีชายแดนเพ่ือยืนยนั
การจ้างแรงงาน โดยด าเนินการตรวจลงตรา และออกใบอนญุาตท างานให้แล้วเสร็จ ณ ศนูย์
บริการฯ 

3. กลุม่ท่ีท างานโดยผิดวตัถปุระสงค์ของการตรวจลงตรา (เชน่ วีซา่ท่องเท่ียว จงึไมส่ามารถท างานใน
ประเทศไทยได้)  

ก. เปิดให้แรงงานมารายงานตวัพร้อมนายจ้างท่ีศนูย์บริการเบด็เสร็จ เพ่ือเปล่ียนการตรวจลงตรา 
และขอใบอนญุาตท างาน (ในรูปแบบเดียวกบัท่ีเคยด าเนินการในกรณีแรงงานเวียดนาม) 

4. กลุม่แรงงานท่ีไมมี่เอกสารใดๆ ทัง้สิน้ 
ก. เดนิทางกลบัประเทศต้นทางเพ่ือท าเอกสาร และขออนญุาตท างานตามระบบ MOU หรือ เปิด

ศนูย์จดัท า CI ร่วมกนัระหว่างประเทศไทยและประเทศต้นทาง 
 

กำรออกมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำในปัจจุบัน 
1. ออกมาตรการเพ่ือเปิดช่องทางให้แรงงานฯ เดนิทางกลบัโดยมีก าหนดเวลา เพ่ือลดปัญหาการแสวงหา

ประโยชน์โดยมชิอบจากแรงงานฯ 
2. ลดขัน้ตอนการขออนญุาตท างาน และการย่ืนค าขอน าเข้าแรงงานในระบบ MOU ให้มีระยะเวลาสัน้ลง 

 
ทัง้นี ้เครือขา่ยฯ เห็นวา่ในระยะตอ่ไป รัฐบาลควรจดัท าร่าง พรก. การบริหารจดัการการท างานของคนตา่ง

ด้าว แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี…) พ.ศ…. เพ่ือทบทวน ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมายบางมาตราท่ีไมน่ ามาสู่การแก้ไข
ปัญหาการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติ ทัง้นี ้ รัฐบาลควรจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็น โดยจดัตัง้คณะ
กรรมการฯ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจากทกุภาคส่วน ก่อนให้การพิจารณารับรองร่าง พรก.ฯ 

 
ด้วยควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 
---------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ นายอดศิร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาต ิ 
โทรศพัท์ 089 788 7138 หรือ อีเมล adisorn.keadmongkol@gmail.com  


