คำถำม – คำตอบ เรื่องกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกัมพูชำ ลำว เมียนมำ (ชุดที่ 1)
คำถำม ข้อที่ 1 คนต่ำงด้ำวไม่มีเอกสำรอะไรเลย (เถื่อน) ทำงำนอยู่กับนำยจ้ำงหรือแรงงำนที่มีเอกสำรแต่
หมดอำยุ ต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ - กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุ ให้ไป
ขอ ต่ออายุใบอนุญาตทางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่
1-10 (สจก.)
กรณีไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ดาเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้
(1) ให้ยื่นคาขอที่ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวทั้งประเทศ 76 จังหวัด และ กทม.อีก
10 ศูน ย์ โดยนาหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน/หลักฐานการลงนามนิติบุคคลพร้อมรูปถ่ายต่างด้าว 2 นิ้ว
จานวน 3 รูป พร้อมกรอกแบบคาขอ
(2) เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอ
(3) เจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อพิสูจน์ ความเป็นนายจ้าง และลูกจ้าง แล้วออกหนังสือรับรองให้ไป
ขอรับ
CI และประทับตราการอยู่ในราชอาณาจักร (ตม.) ที่ศูนย์ฯ ของประเทศต้นทางจานวน 6 ศูนย์
ใน 5 จังหวัด
(กรณีสัญชาติเมียนมา)
(4) คนต่างด้าวไปทา CI ที่ศูนย์ตามข้อ 3 และประทับตราจาก ตม. แล้วไปตรวจสุขภาพและ
ทาบัตรประกันสุขภาพ
(5) นายจ้าง/คนต่างด้าวนาหลักฐานไปที่ สจจ./สจก. เพื่อขอรับใบอนุญาตทางาน (WP)
คำถำม ข้อที่ 2 คนต่ำงด้ำวทั่วไป WP ยังไม่หมดอำยุจะเปลี่ยนนำยจ้ำงได้หรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ เปลี่ยนนายจ้างได้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 โดยยื่นคาขอเปลี่ยนนายจ้าง
ได้ที่ สจจ./สจก. ณ พื้นที่ที่ทางานของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
คำถำม ข้อที่ 3 นำยจ้ำงต้องกำรจ้ำงคนต่ำงด้ำวแบบ MOU(นำเข้ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำใหม่)ต้องทำอย่ำงไร
ติดต่อได้ที่ไหน
คำตอบ ขั้นตอน MOU ดาเนินการดังนี้โดยสรุป
1.นายจ้างยื่นขอโควตาที่สานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1-10 ตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้ง
2. ยื่นขอหนังสือนาเข้า (Demand Letter)
3. ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย
4. ประเทศต้นทางจัดทาบัญชีรายชื่อ (Name List)
5. คนงานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่าน ตม. ที่กาหนด ตม.ตรวจลงตรา (Visa)
6. คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างที่จังหวัดตาก (สัญชาติเมียน
มา) จังหวัดสระแก้ว (สัญชาติกัมพูชา) จังหวัดหนองคาย (สัญชาติลาว) และเดินทางไปสถานประกอบการ
รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th หรือ โทรสายด่วน 1694
การน าเข้า (MOU) มี 2 วิธี (1) นายจ้างนาเข้าเอง (2) นายจ้างให้ บริษัทน าเข้า (เอกชน) เป็ น
ผู้ดาเนินการ

-2คำถำม ข้อที่ 4 มำตรำ 44 ของ คสช. ให้ชะลอกำรบังคับใช้พ.ร.ก.กำรบริหำรจัดกำรทำงำนของคนต่ำง
ด้ำว
เรื่องอะไร นำนเท่ำใด
คำตอบ มาตรา 44 ผ่อนผันให้ชะลอการลงโทษจานวน 180 วัน (1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2560) โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ใน 4 มาตรา ดังนี้
- มาตรา 101 แรงงานต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน
มาตรา 102 นายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานเข้าทางาน
มาตรา 119 แรงงานต่างด้าวไม่แจ้งการทางานจาเป็นเร่งด่วนต่อนายทะเบียน
มาตรา 122 นายจ้างรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้าทางาน
คำถำมข้อที่ 5 คนต่ำงด้ำวถือบัตรสีชมพู ทำงำนตำมระบุไว้ใน WP หำกบัตรหมดอำยุประสงค์จะทำงำน
ต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ ทาได้โดยบัตรชมพูหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 ระหว่างนี้ให้ไปตรวจสัญชาติ (กรณีเมียนมา)
จะได้หนังสือรับรองบุคคล CI และได้วีซ่าถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ขยายต่อวีซ่าอีก 2 ปี ถึง 31 มีนาคม
2563 และทางานได้ถึง 31 มีนาคม 2563
คำถำม ข้อที่ 6 คนต่ำงด้ำวถือบัตรชมพู สัญชำติกัมพูชำ และลำว หำกต้องกำรพิสูจน์สัญชำติต้องทำ
อย่ำงไรและทำได้ที่ไหน
คำตอบ ประเทศกัมพูชา จะเปิดพิสูจน์สัญชาติในไทยที่จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ โดยจะอยู่ใน
รูปแบบ One Stop Service (OSS) ภายในศูนย์ OSS มีขั้นตอนคือ
1. ทางการกัมพูชาตรวจสัญชาติ ออกเอกสารการเดินทาง (TD) ค่าธรรมเนียม 2,350 บาท
2. ภายในศูนย์ฯ ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราวีซ่า สาธารณสุขตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ
กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทางาน
ประเทศลาว จะเข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยให้กั บกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู ที่จะหมดอายุ
31 มีนาคม 2561 กับ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ สาหรับกลุ่มที่ไม่มีบัตรชมพู หรือเคยมี
แต่บัตรหมดอายุแล้ว จะต้องไปตรวจสัญชาติที่ประเทศต้นทาง โดยขอหนังสือกลับประเทศที่สถานทูตลาว /
กงสุลลาวประจาประเทศไทย แล้วกลับเข้ามาทางานตามระบบ MOU
คำถำม ข้อที่ 7 หำกแรงงำนต้องกำรเปลี่ยนนำยจ้ำงข้ำมประเภทงำน สำมำรถเปลี่ยนได้หรือไม่
คำตอบ สามารถเปลี่ ย นนายจ้ า งและประเภทงานได้ โดยยื่ น ค าขอที่ สจจ./สจก 1 – 10 โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 1,000 บาท (ค่ายื่นคาขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมเปลี่ยนนายจ้าง 900
บาท)
คำถำม ข้อที่ 8 คนต่ำงด้ำวนำเข้ำตำม MOU เปลี่ยนนำยจ้ำงได้หรือไม่ และข้ำมประเภทงำนได้หรือไม่
คำตอบ - แรงงานนาเข้า MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หากเข้ามาทางานก่อนวันที่ 16 ส.ค. 2559
แรงงานนาเข้า MOU เข้ามาทางานหลังวันที่ 16 ส.ค. 59 เปลี่ยนนายจ้างได้ต้องเข้าเงื่อนไข
5 ข้อ ดังนี้

-31. นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
2. นายจ้างล้มละลาย
3. นายจ้างกระทาทารุณกรรมหรือทาร้ายร่างกายลูกจ้าง
4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วนการคุ้มครองแรงงาน
5. ลูกจ้างทางานในสภาพการทางานหรือสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจทาให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
คำถำม ข้อที่ 9 ตรวจลงตรำวีซ่ำเกิน 15 วัน สำมำรถขอ WP ได้หรือไม่
คำตอบ ได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้
แรงงานต่างด้าวประเภทกิจการทั่วไปสามารถยื่นขอ WP ภายใน 31 มี.ค. 61
แรงงานต่างด้าวประเภทประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้า สามารถยื่นขอ WP ภายใน 1 พ.ย. 60
คำถำม ข้อที่ 10 หำกแรงงำนเอกสำรยังไม่หมดอำยุ ต้องกำรเปลี่ยนนำยจ้ำง หำกนำยจ้ำงเก่ำไม่ให้ใบแจ้ ง
ออก หรือ หำนำยจ้ำงเก่ำไม่เจอ ต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ โดยยื่นคาขอเปลี่ยนนายจ้างได้ที่ สจจ./สจก. 1 – 10 ในท้องที่ที่เป็น
สถานที่ทางานปัจจุบันของแรงงานต่างด้าว โดยไม่ต้องรอให้นายจ้างเก่าแจ้งออก
คำถำม ข้อที่ 11 แรงงำนที่เข้ำมำผิดกฎหมำยหำกต้องกำรกลับประเทศต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ ขอให้ ไปมอบตัว กับ เจ้ าหน้ า ที่ตรวจคนเข้าเมื อง (ตม.) จังหวัด และเจ้าหน้า ที่ ตม.จั งหวัด จะ
ดาเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ต่อไป
คำถำม ข้อที่ 12 แรงงำนสำมำรถทำงำนในหลำยพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่
คำตอบ ทาได้ โดยแรงงานต่างด้าวต้องทางานกับนายจ้างตามใบอนุญาตเท่านั้น
คำถำม ข้อที่ 13 คนต่ำงด้ำวที่มีบัตรชมพู ประเภททั่วไป (บัตรหมดอำยุวันที่ 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมงและ
แปรรูปสัตว์น้ำ (บัตรหมดอำยุวันที่ 30 พ.ย. 60) ต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องดาเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุ ดังนี้
- แรงงานเมี ยนมาต้ องไปพิ สู จน์สั ญชาติใน 5 จั งหวัด 6 ศูนย์ ได้แก่ จังหวั ดสมุทรสาคร 2 ศูนย์
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 1 ศูนย์ จั งหวั ดเชี ยงราย 1 ศูนย์ จั งหวั ดตาก 1 ศู นย์ จังหวัดระนอง 1 ศูนย์ โดยจ่ าย
ค่าธรรมเนียม
๓๑๐ บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วนาหลักฐานเอกสารไปขอหนังสื อรับรองจาก
สานั กงานจัดหางานจั งหวัด (สจจ.) หรือ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.พื้นที่ ๑ – ๑๐) เพื่อ
เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องไปตรวจสุขภาพ จากนั้นให้มายื่น
ขออนุญาตทางานได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) และสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.พื้นที่
๑ – ๑๐) ในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ทางานของแรงงาน ต่ างด้าว ทั้งนี้ ทางการเมียนมากาหนดจะเพิ่มศูนย์ฯ อีก 3
แห่งคือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา
- แรงงานลาวจะเข้ามาดาเนินการตรวจสัญชาติในไทยที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ กรุงเทพฯ

-4- แรงงานกัมพูชาจะเข้ามาดาเนินการตรวจสัญชาติในไทยที่จัง หวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ
เริ่มเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
คำถำม ข้อที่ 14 ลูกจ้ำงมีพำสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งหมดอำยุและไม่หมดอำยุจะต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะทางานจะต้องกลับประเทศต้นทางเพื่อนาเข้าตามระบบ MOU
ต่อไป
คำถำม ข้อที่ 15 ถ้ำลูกจ้ำงทำงำนในเขตกทม.ต้องทำเรื่องขอขยำยเขตพื้นที่หรือไม่
คำตอบ
ไม่ต้องขอขยายพื้นที่ แต่ต้องเป็นนายจ้างรายเดียวกัน หากจะทางานข้ามจังหวัดจะต้องขอเพิ่ม
ท้องที่ในการทางาน
คำถำม ข้อที่ 16 ศูนย์รับแจ้งกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวทำหน้ำที่อะไร
คำตอบ
1. รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
2. คัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง – ลูกจ้าง
3. ออกหนังสือรับรองบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานการไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง
คำถำม ข้อที่ 17 แรงงำนต่ำงด้ำวมีบัตรชมพู หมด 2559 ต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ
ติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
คำถำม ข้อที่ 18 ลูกจ้ำงต่ำงด้ำวมีบัตรผ่ำนแดน จะเข้ำมำทำงำนในกทม.ได้หรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ
ไม่ได้ เนื่องจากบัตรผ่านแดนทางานได้เฉพาะจังหวัดติดชายแดนเท่านั้น
คำถำม ข้อที่ 19 มีวีซ่ำหมดอำยุ สำมำรถต่อวีซ่ำ แล้วมำขอใบอนุญำตได้หรือไม่
คำตอบ
1. กลุ่ม MOU จะมีวีซ่า 4 ปี เมื่อครบ 4 ปีแล้ว ไม่สามารถต่อวีซ่าและขออนุญาตทางานได้
2. กลุ่มพิสูจน์สัญชาติได้รับ CI วีซ่าจะครบกาหนด 31 มี.ค. 61 สามารถต่อวีซ่าได้อีก 1 ครั้ง 2 ปี
จนถึง 31 มี.ค. 63 สามารถขอใบอนุญาตทางานได้จนถึง 31 มี.ค. 63
คำถำม ข้อที่ 20 แรงงำนกัมพูชำที่พิสูจน์สัญชำติแล้วแต่ยังไม่ได้พำสปอร์ต ต้องทำอย่ำงไร
คำตอบ
ไปติดต่อที่สถานทูตกัมพูชาประจาประเทศไทย เพื่อรับหนังสือเดินทางแล้วตรวจลงตราวีซ่าและ
ขออนุญาตทางานที่ สจจ./สจก. 1 – 10 ต่อไป
คำถำม ข้อที่ 21 ลูกจ้ำงหนีไปกับนำยจ้ำงอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่นำยจ้ำงทำ MOU
คำตอบ
นายจ้างใหม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างเก่า
คำถำม ข้อที่ 22 กรณีนำยจ้ำงประสงค์จะให้ลูกจ้ำงทำงำนกับนำยจ้ำงหลำยคน ทำได้หรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ
ลูกจ้างต้องทางานกับนายจ้างตรงตามที่ใบอนุญาตทางานกาหนด

