
หนทางในการจา้งงาน:

แรงงานในเมยีนมาถกูจา้งงานมาทํางานที�ประเทศ
ไทยไดอ้ยา่งไร

แรงงานชาวเมยีนมาที�ทํางานอยูใ่นประเทศไทยกอ่นสถานการณโ์รคโควดิ-19 มี
จํานวนไมตํ่�ากวา่ 3 ลา้นคน ซึ�งหลงัจากเกดิการแพรร่ะบาด แรงงานดงักลา่วมจํีานวน
ลดลง บทนี�จะเป็นการสํารวจวธิหีลกัในการจา้งแรงงานเมยีนมามาทํางานราคาถกูใน
ประเทศไทย บทนี�จะดวูธิทํีางานของกรอบบนัทกึขอ้ตกลง หรอื MOU ระหวา่งสอง
ประเทศในทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิ และศกึษากระบวนการที�แรงงานชาวเมยีนมาเปลี�ยน
สถานะที�ไมป่กตขิองตนเองใหถ้กูกฎหมายในประเทศไทย สดุทา้ย บทนี�จะพดูถงึ
หนังสอืผา่นแดนสําหรับแรงงานตามฤดกูาลที�ออกในบรเิวณพรมแดนไทย-เมยีนมา

การจา้งงานผา่น MOU
ในเดอืนมถินุายน 2559 ประเทศไทยและเมยีนมาไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงหรอื
MOU วา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นแรงงานและขอ้ตกลงแบบทวภิาคเีกี�ยวกบัการจา้ง
แรงงาน เพื�อแทนที� MOU และขอ้ตกลงฉบบัเกา่ในปี 2546 MOU และขอ้ตกลงนี�
กําหนดระบบในการจา้งแรงงาน ซึ�งแมว้า่บางครั �งจะถกูเรยีกวา่กระบวนการระหวา่ง
รัฐบาลตอ่รัฐบาล แตเ่อกสารดงักลา่วแทจ้รงิแลว้เป็นกรอบการทํางานทางราชการ
แบบครอบคลมุสําหรับบรษัิทตวัแทนจัดหางานเอกชนในการสรรหาแรงงานที�
เหมาะสมกบังาน ในปี 2562 มแีรงงานเมยีนมาจํานวนประมาณ 234,000 คนเดนิทาง
ไปทํางานในประเทศไทยผา่นกระบวนการ MOU นี�



ขอ้ 4 ระบเุกี�ยวกบั “กระบวนการสง่และรับ” อยา่งสงัเขป โดยอธบิายวา่ “คา่ใชจ้า่ย ขั �น
ตอน และระยะเวลาของกระบวนการจัดสง่และรับแรงงานภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงฉบบันี�
จะไดรั้บการประชาสมัพันธอ์ยา่งทั�วถงึโดยคูภ่าค”ี แตข่อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งสว่นใหญก่ไ็ม่
ไดถ้กูเปิดเผย หรอืถา้มี กม็กัไมค่รบถว้นและไมช่ดัเจน ดงันั�น เนื�องจากไมม่ขีอ้มลูที�
เขา้ถงึไดอ้ยา่งเป็นทางการ ขอ้มลูตอ่ไปนี�จงึนํามาจากแหลง่ขอ้มลูทตุยิภมูิ โดยผูอ้า่น
สามารถอา่นขั �นตอนอยา่งรายละเอยีดไดใ้นภาคผนวก 1

1. นายจา้งไทยและตวัแทนจัดหางานไทยที�ทําหนา้ที�เป็นตวัแทนนายจา้งยื�น
“โควตา” และ “หนังสอืแสดงความตอ้งการแรงงาน” ที�สํานักงานกรมจัดหางาน
ขั �นตอนนี�ใชเ้วลาประมาณ 2 สปัดาห์ นายจา้งและตวัแทนมกัตดิตอ่ตวัแทน
จัดหางานในประเทศเมยีนมาเพื�อตอบสนองความตอ้งการแรงงานนั�นๆ ซึ�งอาจ
มกีระบวนการประมลูแขง่ขนัเขา้มาเกี�ยวขอ้ง

2. ทตูแรงงานเมยีนมาในกรงุเทพมหานครดําเนนิการตรวจสอบหนังสอืแสดง
ความตอ้งการแรงงานที�ไดรั้บการอนุมตัแิลว้ และสง่ตอ่ไปยงักระทรวงแรงงาน
ตรวจคนเขา้เมอืง และประชากรในประเทศเมยีนมา ซึ�งปกตแิลว้ตวัแทนจัดหา
งานของเมยีนมาจะเป็นผูถ้อืหนังสอืไปสง่ดว้ยตนเอง

3. กองแรงงานขา้มชาติ (ภายใตก้รมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเขา้เมอืง
และประชากร) ตรวจสอบ และสง่ตอ่ใหค้ณะกรรมการพัฒนาการศกึษา
สาธารณสขุ และทรัพยากรมนุษยอ์นุมตัหินังสอืแสดงความตอ้งการแรงงาน

4. ขณะที�หนังสอืแสดงความตอ้งการแรงงานกําลงัอยูใ่นกระบวนการตรวจสอบใน
ประเทศเมยีนมา ตวัแทนจัดหางานของเมยีนมาสว่นใหญก่จ็ะดําเนนิการ
โฆษณาตําแหน่งงานและการคดัเลอืกแรงงาน แรงงานที�สนใจจะไดรั้บการ
ชว่ยเหลอืจากตวัแทนยอ่ย/นายหนา้ในการทําบตัรลงทะเบยีนคนหางาน ซึ�ง
เป็นเอกสารบงัคบัที�ออกโดยสํานักงานแลกเปลี�ยนแรงงานทอ้งถิ�น และ
หนังสอืเดนิทางประเภท PJ หรอื Job Passport

5. ตวัแทนจัดหางานของเมยีนมาประสานกบักองแรงงานขา้มชาตเิพื�อจัดพธิกีาร
เซน็สญัญาจา้ง (ที�เมอืงยา่งกุง้หรอืเมอืงพะอนั) นอกจากตวัแรงงานเองแลว้
กจิกรรมดงักลา่วยงัมเีจา้หนา้ที�ดา้นแรงงาน/รัฐระดบัอาวโุสเขา้รว่มดว้ย ซึ�งเป็น
ผูย้นืยนัความถกูตอ้งของสญัญาจา้งและเอกสารอื�นๆ ตวัแทนจัดหางานเมยีน
มายงัจัดใหแ้รงงานไดต้รวจสขุภาพอกีดว้ย หลงัจากนั�น แรงงานจะกลบับา้น
เพื�อรอขอ้มลูตอ่ไป



6. เอกสารจะถกูสง่ตอ่ใหน้ายจา้ง/ตวัแทนจัดหางานไทยผา่นทางทตูแรงงาน เพื�อ
ยื�นขอใบอนุญาตทํางานกบักรมการจัดหางานของไทย หลงัจากที�เอกสารไดรั้บ
การอนุมตัแิลว้ กรมการจัดหางานสง่ตอ่รายละเอยีดไปยงัสํานักงานตรวจคนเขา้
เมอืงที�อ. แมส่อด (ดา่นหลกัในการขา้มพรมแดน) เพื�อขอวซีา่สําหรับแรงงานที�
เกี�ยวขอ้ง

7. ตวัแทนจัดหางานเมยีนมาประสานงานกบักองแรงงานขา้มชาตเิกี�ยวกบัวนั
เดนิทาง หลงัจากนั�น แรงงานจะถกูนําตวัไปเมอืงเมยีวดบีรเิวณชายแดน เพื�อ
ออกบตัรประจําตวัแรงงานตา่งชาตทิี�สํานักงานแรงงานขา้มชาติ แรงงานที�
เกี�ยวขอ้งยงัจะไดรั้บการอบรมสั �นๆ เกี�ยวกบั “สิ�งที�ควรและไมค่วรทํา” ในการใช ้
ชวีติที�ประเทศไทย

8. หลงัจากที�นายจา้ง/ตวัแทนจัดหางานไทยมารับแรงงานขา้มพรมแดนมายงั
ประเทศไทย (ประทบัตราวซีา่) แรงงานจะไดรั้บการปฐมนเิทศสั �นๆ ที�ศนูยแ์รก
รับเขา้ทําางานและสิ�นสดุการจา้ง นอกจากนั�นยงัมกีารบรกิารตรวจสขุภาพ
(หากไมไ่ดต้รวจมาจากประเทศตน้ทาง) และการออกใบอนุญาตทํางาน
อเิล็กทรอนกิสโ์ดยกรมการจัดหางาน หลงัจากนั�น นายจา้ง/ตวัแทนจัดหางาน
ไทยนําตวัแรงงานไปยงัสถานประกอบการตอ่ไป

ในทางปฏบิตั:ิ เหตผุลหลกัที�แรงงานจะเลอืกใชเ้สน้ทาง MOU ไดแ้ก่ ความหวาด
กลวัที�จะถกูเจา้หนา้ที�ตํารวจสง่กลบั/คกุคาม หากใชว้ธิกีารยา้ยถิ�นฐานแบบไมป่กติ
อยา่งไรกต็าม ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระบบ MOU เกอืบทกุฝ่ายเห็นรว่มวา่ กระบวนการ
ดงักลา่วใชเ้วลานานเกนิไป สําหรับแรงงานที�ตอ้งการเริ�มงานโดยเร็วที�สดุแลว้ ความ
ลา่ชา้ในกระบวนการยงันําไปสูค่วามเต็มใจในการใชเ้งนิจา้งนายหนา้ที�มอียูจํ่านวน
มาก เพื�อชว่ยอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการจัดหางานระดบัตา่งๆ

ในประเทศเมยีนมา นายหนา้มบีทบาทสําคญัในฐานะ “ดา่นแรก” โดยเป็นผูเ้ชื�อมตอ่
แรงงานที�สนใจเขา้กบัตวัแทนจัดหางาน หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการทํา
หนังสอืเดนิทางหรอืเตรยีมเอกสารที�จําเป็นในการขอหนังสอืเดนิทาง แรงงานสว่น
ใหญพ่ึ�งพานายหนา้ในกระบวนการจัดหางาน แมว้า่นายหนา้บางคนจะจดทะเบยีนใน
ฐานะตวัแทนยอ่ยที�มใีบอนุญาต/ตวัแทนของบรษัิทตวัแทนจัดหางานในพื�นที� แตพ่วก
เขามกัทํางานอยา่งอสิระในการเชื�อมแรงงานเขา้กบัตวัแทนจัดหางานตา่งๆ ในเมอืง
ยา่งกุง้ ทา่มกลางสถานการณท์ี�ปราศจากขอ้มลูเกี�ยวกบัตลาดแรงงานที�เขา้ถงึไดง้า่ย
ในระดบัหมูบ่า้น ประกอบกบัความไมไ่วว้างใจ “คนนอก” และเจา้หนา้ที�รัฐ แรงงานที�
สนใจไปทํางานในตา่งประเทศมกัมองวา่ นายหนา้ในหมูบ่า้นหรอืพื�นที�ไมเ่พยีงแต่



เชื�อถอืไดเ้ทา่นั�น แตย่งัสามารถเรยีกรอ้งความรับผดิชอบได ้ หากเกดิปัญหาขึ�น
ระหวา่งการดําเนนิการ เนื�องจากเป็นคนใกลต้วั

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย: ประเทศไทยไดม้กีารกําหนดกฎหมายหา้มตวัแทน
จัดหางานเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยจากแรงงาน สว่นประเทศเมยีนมายงัไม่
มขีอ้กําหนดหา้มในลกัษณะเดยีวกนั ประเทศเมยีนมาไดกํ้าหนดเพดานคา่ธรรมเนยีม
จํานวน 150,000 จา๊ด หรอื 3,600 บาท สําหรับตวัแทนจัดหางานเมยีนมาในการเรยีก
เกบ็จากแรงงานที�ตอ้งการไปทํางานในประเทศไทย

อยา่งไรกต็าม ในความเป็นจรงิแลว้ แรงงานจา่ยเงนิเป็นจํานวนสงูกวา่เพดานขา้งตน้
มาก ไมว่า่จะแกต่วัแทนจัดหางานเมยีนมาหรอืแกต่วัแทนยอ่ย/นายหนา้โดยตรง บาง
กรณีสงูกวา่ถงึสองถงึสามเทา่ของอตัราทางการ แรงงานสว่นใหญย่งัตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทางเพิ�มเตมิ (คา่ธรรมเนยีมทางการอยูท่ี� 25,000
จา๊ด แตแ่รงงานมกัจา่ยแพงกวา่นั�นเนื�องจากการคอรรั์ปชนัและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ)
ขณะเดยีวกนั แรงงานบางคนอาจตอ้งจา่ยคา่เดนิทางจากยา่งกุง้ไปเมยีวดเีองอกีดว้ย

กระบวนการทําใหเ้ป็นปกติ
การยา้ยถิ�นอยา่งไมป่กตจิากประเทศเมยีนมามายงัประเทศไทยเป็นปรากฎการณ์
ทั�วไปที�เกดิขึ�นมายาวนาน ซึ�งเอื�อใหเ้กดิขึ�นโดยพรมแดนทางบกที�มรีะยะทางยาวและ
ไมแ่น่นหนาและปัญหาการคอรรั์ปชั�นเรื�อรังในพื�นที� คาดวา่มแีรงงานชาวเมยีนมา
จํานวนประมาณหนึ�งลา้นคนในประเทศไทยที�เขา้ประเทศมาอยา่งไมป่กติ

หลงัจากการทํา MOU ฉบบัแรกในปี 2545 – 2546 ประเทศไทยกไ็ดป้ระกาศกระบวน
การทําใหเ้ป็นปกตสํิาหรับแรงงานขา้มชาตทิี�ไมม่เีอกสารที�ผา่นวธิี “พสิจูนส์ญัชาต”ิ
ซึ�งดําเนนิการรว่มกบัประเทศเพื�อนบา้น กระบวนการพสิจูนส์ญัชาตสํิาหรับแรงงานเมยี
นมามคีวามลา่ชา้และเลื�อนมาจนถงึปี 2552 เนื�องจากสถานการณก์ลุม่ชาตพัินธุท์ี�
สลบัซบัซอ้นและรัฐบาลทหารในประเทศเมยีนมา ผลจากการดําเนนิการดงักลา่ว
ทําใหแ้รงงานเมยีนมาประมาณ 1.2 ลา้นคนไดรั้บหนังสอืเดนิทางชั�วคราว (สมีว่ง) ซึ�ง
ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถขอวซีา่และใบอนุญาตทํิางานในประเทศไทยไดค้ราวละ 4 ปี
โดยทางรัฐบาลคาดการณว์า่ แรงงานเหลา่นี�จะกลบัประเทศเมยีนมาหลงัจากระยะ
เวลาดงักลา่วสิ�นสดุลง เพื�อทําหนังสอืเดนิทางปกตแิละเดนิทางกลบัมายงัประเทศ
ประเทศไทยดว้ยชอ่งทาง MOU ดงัที�กลา่วขา้งตน้



ตั �งแตปี่ 2557 เป็นตน้มา แรงงานเมยีนมายงัจําเป็นตอ้งถอืบตัรประจําตวัที�ออกโดย
ราชการไทย (บตัรชมพู หรอื ทร. 38/1) เพื�อทํางานและพํานักอาศยัในประเทศไทย
อยา่งไรกต็าม กย็งัมแีรงงานขา้มชาตทิี�ถอืบตัรชมพหูลายคนไมส่ามารถดําเนนิการ
พสิจูนส์ญัชาตเิพื�อขออยูอ่าศยัในประเทศไทยอยา่งถกูกฎหมายตอ่ไปได ้ ทางรัฐบาล
ไทยจงึมกีารเปิดโอกาสใหแ้รงงานลงทะเบยีนเพื�อขอเอกสารชั�วคราวอยา่งตอ่เนื�อง
การเปลี�ยนแปลงทางนโยบายที�เกดิขึ�นบอ่ยครั �งสรา้งความไมแ่น่นอนตอ่แรงงานขา้ม
ชาตทิี�ตอ้งการรักษาสถานะทางกฎหมายของตนใหถ้กูตอ้งอยูเ่สมอ นอกจากนั�น บตัร
ชมพกูถ็กูวพิากษ์วจิารณว์า่เป็นการจํากดัเสรภีาพในการเคลื�อนที�ของแรงงาน โดย
อนุญาตใหแ้รงงานอยูแ่ตใ่นจังหวดัที�นายจา้งอยู่ จนกวา่ดําเนนิการพสิจูนส์ญัชาตจิะ
เสร็จเรยีบรอ้ย

ในปี 2560-2561 ประเทศเมยีนมาไดดํ้าเนนิการออกเอกสารรับรองบคุคล
(Certificates of Identity: CI) แกช่าวเมยีนมาในประเทศไทย แทนที�การออก
หนังสอืเดนิทางชั�วคราว รัฐบาลเมยีนมาไดต้ั �งศนูย์ CI จํานวนหลายแหง่ในประเทศ
ไทย ซึ�งไดอ้อก CI แกแ่รงงานเมยีนมาที�ไมม่เีอกสารประมาณ 1.1 ลา้นคน และชว่ย
ใหแ้รงงานเหลา่นั�นมสีถานะที�ถกูกฎหมายในประเทศไทย ณ เดอืนกนัยายน 2561
แรงงานจํานวนกวา่ 777,000 คนกําลงัรอการพสิจูนส์ญัชาติ แรงงานดงักลา่วไดรั้บ
การผอ่นปรนโดยมตคิณะรัฐมนตรใีนการอยูแ่ละทํางานในประเทศไทยในระยะเวลาที�
กําหนด ซึ�งมกัมกีารขยายตอ่ไปอกี

หลงัจากที�แรงงานไมม่เีอกสารจํานวกมากหลั�งไหลเขา้มาในประเทศไทยในปี 2560
เนื�องจากการกวาดลา้งโดยรัฐบาลไทย และการแกไ้ขพระราชกําหนดการบรหิาร
จัดการการทํางานของแรงงานตา่งดา้วในปี 2561 รัฐบาลกไ็ดป้ระกาศการเปิดพสิจูน์
สญัชาตอิกีรอบ ซึ�งคาดวา่ แรงงานขา้มชาตเิมยีนมาประมาณ 1.2 ลา้นคนจะไดรั้บ
เอกสารประจําตวัและใบอนุญาตทํางานจากศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จในประเทศไทย โดย
ไมต่อ้งเดนิทางกลบัไปยงัประเทศตน้ทาง แนวทางดงักลา่วเรยีกวา่ “กระบวนการ
MOU ภายใน” หรอืการเปลี�ยนเป็นสถานะ MOU

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย: แมว้า่การดําเนนิการแผนการทําใหถ้กูกฎหมายนี�จะ
ไมก่อ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยตอ่แรงงานในการเดนิทางกลบัประเทศเมยีนมา รวมถงึชว่ง
เวลาที�แรงงานไมไ่ดทํ้างาน แตแ่รงงานเหลา่นั�นกย็งัมคีา่ธรรมเนยีมที�ตอ้งจา่ยอยูด่ี



ตั �งแตปี่ 2562 แรงงานตอ้งจา่ยเงนิจํานวน 7,280 ถงึ 10,480 บาท (ประมาณ 257 –
346 เหรยีญสหรัฐในเวลานั�น) ในการดําเนนิการ ซึ�งรวมถงึคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (3800
บาท มอีายุ 2 ปี) และใบอนุญาตทํางาน (1900 บาท มอีายุ 2 ปี) คา่ประกนัสขุภาพ
(ตั �งแต่ 500 ถงึ 3,200 บาทตอ่ปี) คา่ธรรมเนยีมการออกบตัรประจําตวั (80 บาท) และ
คา่มดัจํา (1000 บาท) นอกจากนั�น แรงงานหลายคนยงัจา่ยเงนิจา้งตวัแทนจัดหางาน
ไทยและนายหนา้ชาวเมยีนมาในการชว่ยเหลอือํานวยความสะดวกอกีดว้ย

มาตรา 83 ของพระราชกําหนดการประมง
หนึ�งในรปูแบบเฉพาะของกระบวนการทําใหเ้ป็นปกตแิบบชั�วคราว ไดแ้ก่ การใช ้
มาตรา 83 ของพระราชกําหนดการประมง ซึ�งใหอํ้านาจอธบิดกีรมประมงในการออก
หนังสอืคนประจําเรอื (Seabook) สําหรับงานบนเรอืประมง (เทยีบเทา่กบัใบอนุญาต
พํานักและทํางานชั�วคราว) แกแ่รงงานขา้มชาตทิี�อยูใ่นประเทศไทยอยูแ่ลว้ การออก
หรอืขยายเวลาหนังสอืคนประจําเรอืตามมาตรา 83 เป็นไปตามการตดัสนิใจของ
คณะรัฐมนตรี ซึ�งมกีารประกาศครั�งลา่สดุเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2563 ตามการเสนอ
แนะของนายจา้งภาคประมงและสมาคมการประมงแหง่ประเทศไทยเกี�ยวกบัภาวะ
ขาดแคลนแรงงานประมง กอ่นหนา้นี� คณะรัฐมนตรกีไ็ดอ้อกประกาศในปี 2561 และ
2559

แรงงานขา้มชาตจิากประเทศเมยีนมา (และกมัพชูาและลาว) ที�มหีนังสอื/เอกสาร
เดนิทางที�ไมห่มดอายแุละไดเ้ขา้ประเทศอยา่งถกูกฎหมายสามารถขอรับหนังสอืคน
ประจําเรอืได ้ สว่นนายจา้งตอ้งถอืใบอนุญาตทําการประมงพาณชิยแ์ละทะเบยีนเรอืที�
ยงัไมห่มดอายุ หนังสอืคนประจําเรอืมอีายุ 1 ปี และออกใหเ้ฉพาะเรอื/นายจา้งที�
กําหนดเทา่นั�น อยา่งไรกต็าม หนังสอืคนประจําเรอืยงัสามารถใสช่ื�อนายจา้งอกี 2 คน
ได ้ โดยตอ้งไดอ้นุญาตจากนายจา้งปัจจบุนัของตนกอ่น แรงงานขา้มชาตสิามารถ
เปลี�ยนนายจา้งไดใ้นกรณีเฉพาะที�สามารถพสิจูนไ์ดว้า่ นายจา้งปัจจบุนัไดเ้สยีชวีติ
ลม้ละลาย หรอืเลกิจา้งตน ทํารา้ยรา่งกายแรงงานหรอืละเมดิสญัญาจา้ง หรอืสภาพ
การทํางานเป็นอนัตรายเทา่นั�น

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย: เมื�อนายจา้งและแรงงานขา้มชาตไิดเ้ซน็สญัญาจา้ง
แลว้ (โดยใชแ้บบสญัญาจา้งในงานประมงทะเลของกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน) แรงงานตอ้งจา่ยคา่ตรวจสขุภาพ (550 บาท) นอกจากนั�น ยงัมคีา่ประกนั



สขุภาพรายปี (1600 บาท) และคา่วซีา่ (1900 บาท) ซึ�งกฎระเบยีบไมไ่ดกํ้าหนดวา่ให ้
ใครเป็นผูจ้า่ย หลงัจากนั�น กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจะเป็นผูต้รวจสอบ
สญัญาจา้ง และการจา่ยคา่จา้งจะกระทําผา่นการโอนเงนิทางธนาคารเทา่นั�น

แรงงานตามฤดกูาล / แรงงานตาม “มาตรา 64”
ในเดอืนมถินุายน 2559 ประเทศไทยและเมยีนมาไดล้งนามขอ้ตกลงวา่ดว้ยการขา้ม
พรมแดน เพื�อแทนที�ขอ้ตกลงในเรื�องเดยีวกนัที�ลงนามเมื�อปี 2540 ขอ้ตกลงฉบบันี�
อนุญาตใหบ้คุคลขา้มพรมแดนไทย-เมยีนมา (ขอ้ 6) ดว้ยหนังสอืผา่นแดน เพื�อจดุ
ประสงคต์า่งๆ เชน่ งานรายวนั/ตามฤดกูาล (ขอ้ 3) ผูม้ถี ิ�นที�อยูถ่าวรในบรเิวณชายแดน
สามารถขอหนังสอืผา่นแดนที�มอีายุ 2 ปี โดยสามารถอยูใ่นประเทศเป็นเวลาคราวละ
2 สปัดาห์ (ขอ้ 2 และ 6-7) สว่นพลเมอืงสญัชาตไิทย/เมยีนมาทั�วไปจะไดรั้บหนังสอื
ผา่นแดนที�มอีายุ 1 ปี โดยสามารถอยูใ่นประเทศเป็นเวลาคราวละ 1 สปัดาห์ (ขอ้ 7)
นอกจากนั�น ประเทศไทยยงัไดทํ้าขอ้ตกลงในลกัษณะคลา้ยคลงึกนักบัประเทศ
เพื�อนบา้นอื�น เพื�อเป็นตวัเลอืกสําหรับแรงงานขา้มชาตใินการเขา้มาทํางานในประเทศ
ไทย ในขณะที�บคุคลสามารถใชห้นังสอืผา่นแดนในการหางานในประเทศไทยได ้ แต่
ใบอนุญาตทํางานจะออกโดยมาตรา 64 ของพระราชกําหนดการบรหิารจัดการการทํา
งานของแรงงานตา่งดา้วพ.ศ.2560 – 2561 ใบอนุญาตทํางานนี�จะมอีายุ 3 เดอืน แต่
แรงงานขา้มชาตจิะตอ้งออกและกลบัเขา้มาในประเทศไทยใหมท่กุๆ 30 วนั

ณ เดอืนตลุาคม 2561 มแีรงงานขา้มชาตติามมาตรา 64 จํานวนประมาณ 63,000 คน
โดยในจํานวนนี�มี 27,000 คนมาจากประเทศเมยีนมา ถงึแมว้า่มาตรา 64 นี�จะถกูออก
แบบมาเพื�อใชก้บัแรงงานตามฤดกูาลในภาคเกษตรกรรม แตน่ายจา้งและเจา้ของ
โรงงานที�ตั �งอยูบ่รเิวณชายแดน รวมถงึในเขตเศรษฐกจิพเิศษแมส่อด กม็กันยิมจา้ง
แรงงานดว้ยมาตรา 64 ดว้ยเชน่เดยีวกนั เพื�อหลกีเลี�ยงการใหส้ทิธแิละสวสัดกิารตา่งๆ
ที�แรงงานสมควรได ้ ยกตวัอยา่งเชน่ นายจา้งไมจํ่าเป็นตอ้งสง่เงนิสมทบประกนัสงัคม
แกแ่รงงานกลุม่นี� องคก์รภาคประชาสงัคมในพื�นที�ระบวุา่ แรงงานกวา่กึ�งหนึ�งของ
แรงงานทั �งหมด 69,000 คนในเขตเศรษฐกจิพเิศษแมส่อดเป็นแรงงานตามมาตรา 64
แรงงานรายหนึ�งไดบ้อกเราวา่ นายจา้งของเขาไดย้กเลกิใบอนุญาตทํางาน (จาก
กระบวนการในการทําใหเ้ป็นปกตทิั �งหลาย) ของแรงงานกวา่ 25 คน รวมถงึตวัเธอเอง
ดว้ย โดยไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ และถา่ยโอนถา่ยแรงงานทั �งหมดไปอยูภ่ายใตใ้บอนุญาต
ทํางานตามมาตรา 64 นอกจากนั�น ภมูลํิาเนาของเธอกถ็กูเปลี�ยนจากเมอืงพะโคไป



เป็นเมยีวดี เหตกุารณข์า้งตน้เป็นแนวปฏบิตัทิี�พบเห็นไดท้ั�วไป เนื�องจาก รัฐบาล
กําหนดใหแ้รงงานตามฤดกูาลมาจากพื�นที�บรเิวณชายแดนเทา่นั�น

อยา่งไรกต็าม แรงงานอกีรายหนึ�งไดเ้นน้ยํ�าถงึขอ้ดขีองหนังสอืผา่นแดนตอ่แรงงาน
นั�นกค็อืความรวดเร็ว ขั �นตอนทกุอยา่งสามารถทําใหเ้สร็จภายในหนึ�งวนั นอกจากนั�น
การเปลี�ยนนายจา้งกทํ็าไมไ่ดย้าก เนื�องจากแรงงานสามารถเดนิทางกลบัประเทศและ
ยื�นขอใบอนุญาตทํางานใหม่ โดยใหน้ายจา้งใหมเ่ป็นผูส้นับสนุน ระบบหนังสอืผา่น
แดนยงัเอื�อใหเ้กดิแรงงานที�ไมถ่กูกฎหมายดว้ย เนื�องจากแรงงานหลายคนที�เขา้
ประเทศดว้ยหนังสอืผา่นแดนมกัอยูเ่ลยเวลาและกลายเป็นแรงงานที�ผดิกฎหมายไป
ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยในการขอใบอนุญาตทํางานแบบปกตทิี�มรีาคาสงู นอกจากนั�น
ยงัพบวา่แรงงานมกัยา้ยไปกรงุเทพมหานครและพื�นที�อื�นนอกบรเิวณชายแดน เพื�อหา
งานนอกระบบอกีดว้ย

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย: คา่ใชจ้า่ยอยา่งเป็นทางการสําหรับใบอนุญาตทํางาน
อยูท่ี�ประมาณ 1,325 บาท (คา่แบบฟอรม์คํารอ้ง 100 บาท คา่ตรวจสขุภาพ 500 บาท
และคา่ประกนัสขุภาพ 3 เดอืนโดยกระทรวงสาธารณสขุ 500 บาท) หากแรงงานมี
ตอ่อายุ 4 ครั�งในเวลาหนึ�งปี คา่ธรรมเนยีมทางการทั �งหมดจะอยูท่ี� 3,800 บาท
แรงงานเป็นผูจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยขา้งตน้นี�ทั �งหมด

ในทางปฏบิตัแิลว้ แรงงานมกัจา่ยเงนิจํานวนที�สงูกวา่นี� เนื�องจากบทบาทของ
นายหนา้ในกระบวนการดงักลา่ว แรงงานสตรชีาวเมยีนมาอายุ 48 คนหนึ�งบอกเราวา่
เธอตอ้งจา่ยเงนิจํานวน 2900 บาทในตอนตน้ นอกเหนอืจากคา่ธรรมเนยีมที�ทางรัฐ
เกบ็ในการตอ่ใบอนุญาตทํางานทกุสามเดอืน แรงงานชายชาวเมยีนมาอายุ 26 ปีอกี
คนกลา่ววา่ เขาตอ้งจา่ยเงนิจํานวน 4,500 บาท (145 เหรยีญสหรัฐ) แกน่ายจา้งเพื�อ
ดําเนนิเอกสารในขั �นตอนแรกผา่นนายหนา้ นอกเหนอืจากที�ตอ้งจา่ยเงนิจํานวน
1,600 – 1,700 บาทแกน่ายหนา้ทกุสามเดอืนเพื�อดําเนนิการขอใบอนุญาตทํางาน
นอกจากนั�น แรงงานทกุคนยงัตอ้งจา่ยคา่เดนิทาง (200 – 400 บาท) ไปกลบัชาย
แดนทกุ 30 วนั เพื�อรับประทบัตราหนังสอืขา้มแดนอกีดว้ย


