ถามตอบแรงงานต่างด้าว ชุดที่ 3
ข้อ 1. ต่างด้าวมีวีซ่าในกิจการแปรรูปสัตว์น้า ใบอนุญาตท้างานยังไม่หมด นายจ้างเดิมแจ้งออกให้แล้ว มาขอ
เปลี่ยนนายจ้างท้าในกิจการรับใช้ในบ้านได้หรือไม่
ตอบ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยเปลี่ยนได้ทุกประเภทกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทังนีต้องเป็น
แรงงานที่มาท้างานกับนายจ้างรายใหม่แล้วเท่านัน
ข้อ 2. กระบวนการรับแจ้งการท้างานของคนต่างด้าว ออกใบอนุญาตได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ต่อไป
จะต้องด้าเนินการอย่างไร
ตอบ กระบวนการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 กรณีของแรงงานต่างด้าวตามค้าสั่งของ คสช. ที่ 33/2560
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เมื่อครบวันที่ 31 มีนาคม 2561 ต้องรอนโยบายของรัฐบาลว่าจะด้าเนินการ
อย่างไรต่อไป
ข้อ 3. คนต่างด้าวมีเฉพาะหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุจะต้องด้าเนินการอย่างไร
ตอบ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว มีหนังสือเดินทางและ วีซ่าที่ไม่
หมดอายุให้ด้าเนินการต่ออายุโดยตรวจลงตรา (visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant L-A) และ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่แรงงานท้างานอยู่ในปัจจุบัน
และขออนุญาตท้างาน ณ ส้านักงานจัดหางานจังหวัด หรือ ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่
ที่เป็นสถานที่ท้างานในปัจจุบัน
ข้อ 4. คนต่างด้าวที่อยู่ในสถานะผู้ติดตามอายุต่้ากว่า 15 ปี จะต้องด้าเนินการอย่างไร
ตอบ คนต่างด้าวที่อยู่ในสถานะผู้ติดตามอายุต่้ากว่า 15 ปี ไม่สามารถยื่นขอจ้างท้างานได้ แนะน้าให้ปรึกษา
กระทรวงมหาดไทยด้าเนินการต่อไป
ข้อ 5 คนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าและใบอนุญาตท้างานนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่/คนต่างด้าว
ต้องด้าเนินการอย่างไร เนื่องจากที่ศูนย์ฯได้แนะน้าให้ไปด้าเนินการติดต่อที่ สนง.พืนที่แล้ว แต่ยัง
ถูกเจ้าหน้าทีแ่ นะน้าให้มาทีศูนย์ฯอีก
ตอบ คนต่างด้าวมีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า ใบอนุญาตท้างานถือเป็นกลุ่มที่ท้างานปกติ หากประสงค์เปลี่ยน
นายจ้างสามารถด้าเนินการได้ที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัด หรือ ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พืนที่ ไม่ต้องมาดาเนินการที่ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวแต่อย่างได
ข้อ 6. บัตรชมพู หมดอายุปี 59 สามารถยื่นเอกสารที่ศูนย์รับแจ้งการท้างานของคนต่างด้าวได้หรือไม่
ตอบ บัตรสีชมพูหมดอายุปี 2559 สามารถยื่นเอกสารที่ศูนย์รับแจ้งการท้างานของคนต่างด้าวได้
ข้อ 7. ขันตอนการคัดกรองฯ หากนายจ้างบุคคลธรรมดาเดินทางไปสัมภาษณ์ตามที่นัดหมายไม่ได้จะ
มอบอ้านาจได้หรือไม่
ตอบ กระบวนการคัดกรองหากนายจ้างบุคคลธรรมดามาไม่ได้ให้มีหนังสือชีแจงเหตุผลว่ามาไม่ได้เพราะอะไร
และมอบอ้านาจให้ญาติสนิทมาด้าเนินการแทนได้ กรณีนิติบุคคลก็เช่นเดียวกันแต่ให้มอบหมายให้ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานของบริษัทมาด้าเนินการ
ข้อ 8. หากถึงวันนัดหมายคัดกรองนายจ้างไม่ได้มาตามก้าหนดนัดหมายจะมีผลอย่างไร
ตอบ หากนายจ้างมาไม่ได้จะท้าให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้หนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติ

-2ข้อ 9. ส้านักงานจัดหางานเขตพืนที่และส้านักงานจัดหางานจังหวัดไม่ทราบแนวปฏิบัติข้างต้น เมื่อมีนายจ้าง
ไปติดต่อสอบถาม จึงไม่รับแจ้ง mou และให้ไปแจ้งการท้างานที่ศูนย์รับแจ้ง
ตอบ ศูนย์รับแจ้งการท้างานของคนต่างด้าวจะด้าเนินการเฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารใดๆ เลยและมี
นายจ้างจ้างอยู่ในปัจจุบันเท่านัน หากเป็นต่างด้าวกลุ่มอื่นๆ ให้ด้าเนินการตามแนวทางปกติที่
ส้านักงานจัดหางานจังหวัด และส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่ ท้าอยู่
ข้อ 10. หลังจากจบขันตอนระยะเวลาอนุญาต 31 มีนาคม 2561 จะมีแนวทางด้าเนินการต่ออย่างไร
ตอบ ต้องรอดูนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ข้อ11. มี พาสปอต วีซ่าท่องเที่ยว สามารถแจ้งค้าขอจ้างคนต่างด้าวได้หรือไม่
ตอบ มี Passport วีซ่าท่องเที่ยว (TR) ไม่สามารถแจ้งคาขอจ้างที่ศูนย์ได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ผ่อนปรนตามค้าสั่ง คสช. ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ข้อ 12. ท้าไมศูนย์ รับแจ้งใน กทม ถึงรับแจ้ง ต่างด้าว ตจว ไม่ได้
ตอบ ศูนย์รับแจ้งในกรุงเทพฯ รับแจ้งนายจ้างต่างจังหวัดได้ แต่เมื่อถึงขันตอนการคัดกรองความสัมพันธ์
นายจ้างลูกจ้าง ต้องไปคัดกรองที่ต่างจังหวัดที่ลูกจ้างท้างาน
ข้อ 13. ณ วันคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หากนายจ้างไม่สามารถไปด้าเนินการได้
สามารถมอบอ้านาจให้คนอื่น ไปด้าเนินการแทนได้หรือไม่
ตอบ หากนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ตอบตามข้อ 8 หากนายจ้างเป็นนิติบุคคลสามารถมอบอ้านาจให้
ฝ่ายบุคคลมาด้าเนินการแทนได้
ข้อ 14. บัตรชมพูหมดอายุยื่นใหม่ได้หรือไม่
ตอบ บัตรชมพูหมดอายุถือว่าการอยู่ในราชอาณาจักรสินสุดแล้ว สามารถยื่นคาขอจ้างแรงงานต่างด้าว
ที่ศูนย์ฯได้
ข้อ 15. สัญชาติลาวมีหนังสือเดินทาง Visa ชนิดท่องเที่ยว TR ยื่นได้หรือไม่
ตอบ ยื่นไม่ได้ เนื่องจากวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้รับการผ่อนผันในครังนี ให้เดินทางกลับและเข้ามาท้างานตาม MOU
ข้อ 16. มีบัตรสีชมพู (หมดอายุ 31 มีนาคม 2561) จะต้องท้าอย่างไร
ตอบ บัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 ให้ไปขอหนังสือออกนอกเขตจังหวัดที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัด
หรือส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่ เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ โดยสัญชาติเมียนมาด้าเนินการที่
ศูนย์ 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก และระนอง และจะเพิ่มอีก 3
จังหวัดคือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา สัญชาติลาว จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่ไอ ที แสควร์ กรุงเทพฯ ส่วน
กัมพูชาจะมาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในจังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ
ข้อ 17. หนังสือเดินทาง (PP) และ Visa หมดอายุนานแล้ว และจ้าวันที่ไม่ได้ เอกสารก็ไม่มีมาแสดงจะมายื่น
ที่ศูนย์ฯ ได้หรือไม่
ตอบ หนังสือเดินทางวีซ่าหมดอายุนานแล้วและหาไม่เจอ ดาเนินการยื่นคาขอจ้างแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์ได้

-3ข้อ 18. กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้ยื่นไม่เป็นกรรมการของนิติบุคคล ผู้ยื่นจะต้องท้าอย่างไร
ตอบ กรณียื่นค้าขอจ้างฯที่ศูนย์ใครก็มายื่นแทนได้ไม่มีข้อห้าม
ข้อ 19. ศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมามีกี่ศูนย์ มีที่ไหนบ้าง
ตอบ ศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมา ณ ปัจจุบันมี 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ดังนี
- จังหวัดสมุทรสาคร
จ้านวน 2 ศูนย์
- จังหวัดสมุทรปราการ
จ้านวน 1 ศูนย์
- จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 1 ศูนย์
- จังหวัดตาก
จ้านวน 1 ศูนย์
- จังหวัดระนอง
จ้านวน 1 ศูนย์
และจะเพิ่มอีก 3 ศูนย์คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา
ข้อ 20. หลังจากมาด้าเนินการที่ศูนย์แล้ว ต้องขอโควตาอีกหรือเปล่า
ตอบ เมื่อมาด้าเนินการที่ศูนย์แล้วไม่ต้องขอโควตา เพราะเป็นกลุ่มที่ถูกก้าหนดไว้ไม่ต้องขอโควตา
ข้อ 21. ถ้าต้องการต่างด้าวท้างานด้วยแจ้งขอได้เลยหรือเปล่า
ตอบ ถ้าต้องการต่างด้าวท้างานให้แจ้งขอโควตาที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส้านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพืนที่ 1-10 ไม่สามารถแจ้งที่ศูนย์ได้
ข้อ 22. ตอนคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างจะมอบอ้านาจให้คนอื่นมาด้าเนินการให้ได้หรือไม่
ตอบ กระบวนการคัดกรองหากนายจ้างบุคคลธรรมดามาไม่ได้ให้มีหนังสือชีแจงเหตุผลว่ามาไม่ได้เพราะอะไร
และมอบอ้านาจให้ญาติสนิทมาด้าเนินการแทนได้ กรณีนิติบุคคลก็เช่นเดียวกันแต่ให้มอบหมายให้ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานของบริษัทมาด้าเนินการ
ข้อ 23. คนต่างด้าวถือวีซ่านักท่องเที่ยวจะด้าเนินการได้หรือไม่
ตอบ มี Passport วีซ่าท่องเที่ยว (TR) ไม่สามารถแจ้งค้าขอจ้างที่ศูนย์ได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ผ่อนปรนตามค้าสั่ง คสช. ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ข้อ 24. คนต่างด้าวถือหนังสือเดินทางแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราจะด้าเนินการอย่างไร
ตอบ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว มีหนังสือเดินทางและ วีซ่าที่ไม่
หมดอายุให้ด้าเนินการต่ออายุโดยตรวจลงตรา (visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant L-A) และ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่แรงงานท้างานอยู่ในปัจจุบัน
และขออนุญาตท้างาน ณ ส้านักงานจัดหางานจังหวัด หรือ ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่
ที่เป็นสถานที่ท้างานในปัจจุบัน
ข้อ 25. คนต่างด้าวถือหนังสือเดินทางหมดอายุหรือบัตรสีชมพูหมดอายุจะด้าเนินการอย่างไร
ตอบ คนต่างด้าวถือหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือบัตรสีชมพูหมดอายุ ให้นายจ้างแจ้งขอจ้างคนต่างด้าว
ที่ศูนย์ครับ

-4ข้อ 26. คนลาวที่พึ่งไปท้าหนังสือเดินทางวีซ่าประเภทท่องเที่ยว จะมายื่นค้าขอจ้างฯ ที่ศูนย์ฯ ได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ต้องท้าไรต่อไป
ตอบ แจ้งการขอจ้างที่ศูนย์ไม่ได้ หากนายจ้างประสงค์ที่จะจ้างต้องด้าเนินการตามกระบวนการน้าเข้า
แบบ MOU
ข้อ 27. บุคคลพืนที่สูงจะมายื่นค้าขอจ้างฯ ที่ศูนย์ฯ ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องท้าไรต่อไป
ตอบ บุคคลพื้นที่สูงจะยื่นคาร้องขอจ้างไม่ได้ เนื่องจากเป็นคนละกลุ่มที่ได้รับผ่อนผัน ดังนันบุคคลพืนที่สูง
จะต้องขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดควบคุมก่อนแล้วมาขออนุญาตท้างาน ณ ส้านักงานจัดหางานจังหวัด
หรือส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่ 1-10
ข้อ 28. บัตรชมพู ที่เป็นชื่อนายจ้างรายเก่า จะมาท้ากับนายจ้างรายใหม่ต้องท้าอย่างไร
ตอบ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่
อันเป็นที่ตังของสถานที่ท้างานของแรงงานต่างด้าว
ข้อ 29. เมื่อผ่านขันตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างแล้ว จะต้องท้าอย่างไรต่อไป จะมีเอกสาร
อะไรที่จะน้าไปยื่นที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ เมียนมา ,กัมพูชา หรือไปยื่นที่สถานทูตลาว
ตอบ เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติ ดังนี
สัญชาติเมียนมาให้ไปตรวจสัญชาติที่ศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมา 6 ศูนย์ และจะเพิ่มอีก 3 ศูนย์คือ
เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา
สัญชาติลาว เดินทางกลับออกไปประเทศต้นทางเพื่อจัดท้าหนังสือเดินทางแล้วเข้ามาท้างานตามระบบ
MOU
สัญชาติกัมพูชาจะเข้ามาตังศูนย์พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยที่จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ
เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

