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ขาวแรงงานขามชาติ 

ฉบับท่ี 29 –  มีนาคม 2559 

ขาวแรงงานขามชาติฉบับน้ีนําเสนอขอมูล การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมง

ทะเลและกิจการแปรรูปสัตวนํ้า การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ป 2559 การจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 การไมอนุญาตใหคนตางชาติบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร 

กฎกระทรวงกําหนดสถานที่ที่หามนายจางใหลูกจางซึ่งอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางาน การดําเนินงานรองรับการ

เคลื่อนยายแรงงานฝมืออาเซียนตามขอตกลงยอมรับรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก และสถิติแรงงานขาม

ชาติ 

1. การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ 

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานขามชาติที่อายุไมเกิน 18 ป ในกิจการ

ประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวนํ้า ดังน้ี 

1. กิจการประมงทะเล ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 

รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานขามชาติที่อายุไมเกิน 18 ป ต้ังแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2559 แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนในชวงระยะเวลาดังกลาวจะไดรับอนุญาตทํางานต้ังแตวันที่อนุญาตถึง

วันที่ 31 มกราคม 2560  

2. กิจการแปรรูปสัตวนํ้า ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 

รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานขามชาติที่อายุไมเกิน 18 ป ต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 22 

สิงหาคม 2559 แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนในชวงระยะเวลาดังกลาวจะไดรับอนุญาตทํางาน ต้ังแตวันที่อนุญาตถึง

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 
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2. การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ หลังวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการแรงงานขามชาติหลังวันที่ 

31 มีนาคม 2559 ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

ผอนผันใหแรงงานขามชาติ สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาอยูในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการตรวจสุขภาพ 

ประกันสุขภาพ รายงานตัวเพื่อจัดทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทํางานเปนเวลา 120 วัน ระหวางวันที่ 1 เมษายน 

2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่มารายงานตัวฯ จะไดรับอนุญาตทํางานต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2559    

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561เทากันทุกคน สําหรับกลุมแรงงานขามชาติที่จะตองดําเนินการ ไดแก 

(1) แรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานขามชาติ

ดังกลาวที่อายุไมเกิน 18 ป ที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)      

กลุมบัตรชมพู ป 2557 จํานวน 1,626,235 คน  

(2) แรงงานขามชาติที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล รวมถึง

ผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานขามชาติที่อายุไมเกิน 18 ป ทุกกลุม ที่ผานการตรวจสัญชาติ (พิสูจนสัญชาติ)        

และแรงงานขามชาติที่ผานการตรวจสัญชาติ (พิสูจนสัญชาติ) ซึ่งครบกําหนดวาระการจางงาน 4 ป หรือ 6 ป 

ทั้งน้ี ไมรวมแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานอยางถูกกฎหมายตาม MOU 

และแรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตวนํ้า ซึ่งไดจดทะเบียนในชวงเวลาที่ผานมาทั้ง 2 ระยะ 

สําหรับการตรวจสัญชาติใหเปนไปตามที่ประเทศตนทางรองขอ โดยใหกระทรวงแรงงานเจรจากับประเทศตนทาง และ

ใหกระทรวงการตางประเทศสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 

3. การจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 

จดทะเบียนแรงงานเปนเวลา 120 วัน ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงาน

ที่มาจดทะเบียน จะไดรับอนุญาตทํางานต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

1. กลุมแรงงานตางดาวท่ีจดทะเบียนได มี 2 กลุม ไดแก (กลุมเดิมท่ีมีเอกสาร) 

1.1 แรงงานกลุมท่ีมีบัตรสีชมพู 

1.1.1 แรงงานที่ไดรับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. ซึ่งดานหลังบัตรสีชมพูระบุ ปที่หมดอายุ 2557 หรือ 2558 

1.1.2 แรงงานที่ไดรับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. และมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม ซึ่งดานหลังบัตรสีชมพูระบุ

วันหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559 
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1.1.3 แรงงานที่ไมอยูในกลุมที่จดทะเบียนฯ ไดแก  

• แรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งดานหลังบัตรระบุปที่หมดอายุกอน ป 2557 

• แรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวนํ้า ดังน้ี  

กิจการประมงทะเล  

• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 

กิจการแปรรูปสัตวนํ้า 

• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 24 พฤศจิกายน 2559 

• ดานหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 22 กุมภาพันธ 2560 

1.2 แรงงานกลุมท่ีถือเอกสารท่ีประเทศตนทางออกให 

1.2.1 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผานการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจนสัญชาติ ทุกกลุม รวมถึง

ผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานตางดาวดังกลาวที่อายุไมเกิน 18 ป ที่ถือเอกสาร ดังน้ี  

หนังสือเดินทาง (Passport - PP) 

• หนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport - TP) 

• เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Travel Document - TD) 

• เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity - CI) 

1.2.2 เงื่อนไขการดําเนินการ  

• กรณีที่เอกสารตามขอ 1.2.1 หมดอายุ หรือมีอายุเหลืออยูแตยังไมได Visa หรือกรณีที่ Visa ยังมีอายุเหลืออยู 

หรือสิ้นอายุแลว รวมถึงกลุมแรงงานตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจนสัญชาติ ซึ่งครบกําหนดวาระ

การจางงาน 4 ป หรือ 6 ป ที่มีตราประทับ MOU (MOU เทียม) สามารถดําเนินการจดทะเบียนเพื่อขอ
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อนุญาตทํางานได ทั้งน้ี แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกลุมนําเขาตาม MOU ในครั้ง

แรก (MOU แท) ไมสามารถดําเนินการได 

• กรณีแรงงานที่บัตรสีชมพูตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 สูญหาย ใหขอคัดสําเนาแบบ ทร.38/1 จากสํานักงาน

ทะเบียนอําเภอ หรือสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เปนหลักฐานในการแสดงตน โดยใหใชเอกสารฉบับจริง (หาม

ใชฉบับที่ถายเอกสาร) สําหรับแรงงานตางดาวที่ถือเอกสาร ที่ประเทศตนทางออกให ตามขอ 1.2.1 หากมีการ

สูญหายไมอนุญาตใหใชสําเนาเปนหลักฐานแสดงตน เพียงอยางเดียว แรงงานตางดาวตองนําเอกสารอื่นมา

แสดงประกอบดวย เชน ใบอนุญาตทํางานซึ่งมีช่ือถูกตองตรงกับสําเนาเอกสารที่ประเทศตนทางออกให

ดังกลาว เปนตน 

• แรงงานตางดาวที่ประสงคจะทํางานกับนายจางรายเดิมที่มีช่ือตรงตามบัตรสีชมพู หรือนายจางรายใหมที่มี

รายช่ือไมตรงตามบัตรสีชมพู ก็สามารถจดทะเบียน และขออนุญาตทํางานได 

• แรงงานที่อายุตํ่ากวา 18 ป ไมอนุญาตใหทํางาน เวนแตจะเปนงาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหทําได 

2. ขั้นตอนการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพ 

ข้ันตอนที่ 2 ชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 

ข้ันตอนที่ 3 ขออนุญาตทํางาน ณ OSS /ไดรับใบอนุญาตทํางานทันที 

2.1 ตรวจสุขภาพ 

แรงงานตางดาวในกลุมที่ไดรับการผอนผัน ใหไปตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยชําระคาตรวจสุขภาพ 500.- ประกัน

สุขภาพ 2 ป 3,200.- สําหรับแรงงานตางดาวที่อยูในระบบประกันสังคมอยูแลวไมตองประกันสุขภาพ สวนแรงงานที่

ทํางานในกิจการที่ตองเขาระบบประกันสังคม แตแรงงานยังไมไดข้ึนทะเบียนผูประกันตน ใหประกันสุขภาพเปนเวลา 

90 วัน 
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สถานที่ตรวจสุขภาพ 

1. กรุงเทพมหานคร ตรวจสุขภาพได 7 แหง ดังน้ี  

• รพ.กลาง 

• รพ.นพรัตน 

• รพ.เลิศสิน 

• รพ.ราชวิถี 

• รพ.ตากสิน 

• รพ.เจริญกรุงประชารักษ 

• รพ.วชิระพยาบาล 

2. จังหวัดอื่น ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2.2 ชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 

2.2.1 เมื่อแรงงานตางดาวผานการตรวจสุขภาพ ไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนด ใหไปชําระคาธรรมเนียมการอนุญาต

ทํางาน ณ จุดบริการชําระเงิน (Counter Service) หรือสํานักงานจัดหางานจงัหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 

– 10 อัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ป 1,800 บาท คาย่ืนคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท รวม 1,900 บาท 

โดยแรงงานตองถือใบรับรองแพทยฉบับจริงไปแสดงพรอมกับบัตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศตนทางออกให 

(PP/TP/TD/CI) 

กรณีไมไดถือเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารสูญหาย ใหแรงงานตางดาว ติดตอขอชําระเงินคาธรรมเนียมที่

สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานยืนยัน

สถานะของแรงงานตางดาวกอนเก็บเงินคาธรรมเนียม 

ทั้งน้ี ใหแจงนายจาง/แรงงานตางดาว ตรวจสอบสถานะของตนใหถูกตอง วาอยูในกลุมที่ไดรับการผอนผัน

หรือไม หากชําระเงินแลวไมสามารถจัดทําทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทํางานได นายจางตองรับผิดชอบ และอาจ

ไมมีการคืนเงิน 
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2.2.2 สถานที่ชําระคาธรรมเนียม  

1. จุดบริการชําระเงิน (Counter Service)  

แรงงานชําระเงินคาย่ืนคําขออนุญาตทํางาน 100 บาทคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ป 1,800 บาท 

คาบริการ 10 บาท ตอแรงงานตางดาว 1 คน รวม 1,910 บาท กรณีที่นายจางมีแรงงานจํานวนมากใหติดตอจุดบริการ

ชําระเงิน (Counter Service) ลวงหนา 

แรงงานตางดาวจะไดรับ 

• สลิปใบเสร็จรับเงิน และใบนัด 

• SMS สงขอความยืนยันการชําระเงินถึงโทรศัพทของแรงงาน ตางดาวตามที่กดหมายเลขยืนยัน หรือหมายเลข

โทรศัพทของนายจาง 

2. สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10  

แรงงานชําระเงินคาย่ืนคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท คาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ป 1,800 บาท รวม 

1,900 บาท ไมเสียคาบริการใดๆ กรณีที่นายจาง มีแรงงานจํานวนมากใหติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหา

งานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 ลวงหนา 

แรงงานตางดาวจะไดรับ 

• ใบเสร็จรับเงิน 

• กําหนดนัด 

2.3 เอกสารประกอบการขออนุญาตทํางาน 

แบบคําขออนุญาตทํางาน (ตท.8) พรอมเอกสารประกอบคําขอ ดังน้ี  

1. ใบรับรองแพทย ฉบับจริง 

2. เอกสารนายจาง เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียน แลวแตกรณี 
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3. สัญญาจางงาน 

4. หนังสือรับรองการจาง 

5. ทะเบียนบาน/หนังสือรับรอง/หลักฐานอื่นๆ ที่ระบุสถานที่ทํางาน 

6. แผนที่สถานที่ทํางาน 

7. รูปถาย 3 X 4 ซม. จํานวน 2 รูป 

8. สลิปของจุดบริการชําระเงิน (Counter Service) หรือใบเสร็จรับเงินของสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานัก

จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 

กรณีย่ืนคําขออนุญาตทํางาน ตท.8 มากกวา 1 คน ใหจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอในสวนของนายจาง

จํานวน 1 ชุด ตอการย่ืน 1 ครั้ง และใหจัดทําสัญญาจางงานซึ่งทําข้ึนระหวางนายจางกับแรงงานตางดาว 1 คนตอ 1 

ฉบับ สําหรับหนังสือรับรองการจางใหจัดทําเพียง 1 ฉบับ (เชนเดียวกับเอกสารประกอบคําขอ ตท.8 ในสวนของ

นายจาง) และใหทําบัญชีรายช่ือแนบ โดยระบุไวทายหนังสือรับรองการจางวา “รับรองการจางตามรายช่ือที่ปรากฏใน

เอกสารแนบ" 

2.4 นายจางนําแรงงานตางดาว หรือแรงงานตางดาว นําเอกสาร หลักฐานท่ีเตรียมไวยื่นกับเจาหนาท่ีศูนยบริการ

จดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะไดรับใบอนุญาตทํางานในวันที่ย่ืน

เอกสาร โดยเตรียมเงินเพื่อมาชําระคาบัตรสีชมพู และคาทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) จํานวน 80 บาท 

2.5 การเปลี่ยนนายจาง/ทองท่ี/สถานท่ีทํางาน 

- ไมอนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง แรงงานตางดาวที่จดทะเบียนฯ และไดรับอนุญาตทํางานในชวงเวลาของการจด

ทะเบียนต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยบริการ จดทะเบียนแรงงานตาง

ดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไมอนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง 

- อนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 

นายจางเลิกจางแรงงานตางดาว 

• นายจางเลิกกิจการ/หรือเลิกการทํางานในสวนที่ตองใชแรงงาน 

• นายจางกระทําทารุณกรรม 
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• นายจางไมจายคาจาง/ ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

ทั้งน้ี คาธรรมเนียมใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และเมื่อไดรับอนุญาตใหแรงงานเปลี่ยนนายจางแลว ให

ประสานสํานักงานทะเบียนอําเภอ หรือสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เพื่อเปลี่ยนบัตรสีชมพู และใบอนุญาตทํางาน 

(ดานหลังบัตรสีชมพู) ตอไป 

การดําเนินการเปลี่ยนนายจาง  

1. แรงงานตางดาว หรือผูที่ประสงคจะจางแรงงานดังกลาวตองนําหลักฐาน การเลิกจาง เลิกกิจการ หรือรองทุกข

ดําเนินคดีกับนายจางรายเดิม มาแสดง (ดู กรณี ‘นายจางเลิกจางแรงงานตางดาว’ หนา 7) 

2. ขอความรวมมือใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดําเนินการ ในสวนที่เกี่ยวของกับนายจางรายเดิมที่กระทํา

ทารุณกรรม ไมจายคาจาง/ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ตามกฎหมายที่บัญญัติข้ันสูงสุด และไมอนุญาตให

จางแรงงานตางดาวเปนเวลา 2 ป 

3. แรงงานตางดาวที่หนีนายจางโดยไมมีเหตุอันสมควร เพื่อไปทํางาน กับนายจางรายใหมจะไมอนุญาตใหทํางานเปน

เวลา 2 ป ตองเดินทางกลับประเทศ และหากประสงคจะกลับ เขามาทํางานในประเทศไทยอีก ใหกลับเขาทํางาน

ภายใต MOU 

4. นายจางที่จางแรงงานผิดกฎหมาย ใหดําเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด 

สถานท่ีต้ังศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีต้ัง เขตผูรับผิดชอบ 

ศูนยการคาไอที สแควหลักสี่ ช้ัน T 

ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ 

เขตพื้นที่ 2 (จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่) 

เขตพื้นที่ 3 (ดินแดง พญาไท ราชเทวี หวยขวาง) 

อาคารศูนยรถตู สถานีขนสงสายใตใหม 

ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 

เขตพื้นที่ 5 (คลองสาน ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางพลัด) 

เขตพื้นที่ 6 (ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม) 
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เขตพื้นที่ 7 (จอมทอง ทุงครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎรบูรณะ) 

ศูนยการคาธัญญา ปารค 

ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง 

เขตพื้นที่ 8 (คลองเตย บางนา พระโขนง วัฒนา สวนหลวง ประเวศ) 

เขตพื้นที่ 9 (คันนายาว บางกะป ลาดพราว วังทองหลาง บึงกุม) 

บริเวณตลาดสี่แยกหนองจอก 

ถนนสุวินทวงศ เขตหนองจอก 

เขตพื้นที่ 10 (คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนอกจอก 

สายไหม) 

หมายเหตุ เขตพื้นที่ 1 (ดุสิต ปอมปราบศัตรูพาย พระนคร สัมพันธวงศ) 

  เขตพื้นที่ 4 (บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร และบางคอแหลม สามารถติดตอไดทุกศูนยบริการฯ 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการจดทะเบียนไดที่ http://www.doe.go.th/node/1322 

 

 

http://www.doe.go.th/node/1322
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4. การไมอนุญาตใหคนตางชาติบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร 

ดวยปรากฏวามีคนตางชาติบางจําพวกซึ่งไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

และอยูเกินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ซึ่งสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน 

รวมทั้งความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาเพื่อประโยชนแกประเทศและเพื่อความสงบ

เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีคําสั่งที่ 1/2558   

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการไมอนุญาตใหคนตางชาติบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร ดังตอไปน้ี 

1) กรณีคนตางชาติเขามอบตัว 

1.1 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกวา ๙๐ วัน หามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๑ ป นับต้ังแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  

1.2 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกวา ๑ ป หามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๓ ป นับต้ังแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

1.3 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกวา ๓ ป หามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

1.4 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกวา ๕ ป หามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๑๐ ป นับต้ังแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

2) กรณีคนตางชาติถูกจับกุมดําเนินคดี 

2.1 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตไมเกิน ๑ ป หามมิใหเขามาในราชอาณาจักร

เปนระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

2.2 คนตางชาติซึ่งอยูในราชอาณาจักรนับแตวันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกวา ๑ ป หามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๑๐ ป นับต้ังแตวันที่คนตางชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

3) คําสั่งนี้ไมใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 

3.1 คนตางชาติซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนที่จะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ 

3.2 คนตางชาติซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนวันที่คําสั่งน้ีมีผลใชบังคับ  

 

คําสั่งน้ีใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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5. กฎกระทรวงกําหนดสถานท่ีท่ีหามนายจางใหลูกจางซึ่งอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 

50 (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน      

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่ ดังตอไปน้ี 

1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวนํ้า ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

2) สถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตวนํ้า ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติหามมิใหนายจางให

ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในโรงงานฆาสัตว สถานที่เลนการพนัน สถานบริการตามกฎหมายวาดวย

สถานบริการ และสถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนดสถานที่ที่ไมเหมาะสมใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

อายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานเพิ่มข้ึน  

6. การดําเนินงานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออาเซียนตามขอตกลงยอมรับรวมกันดานคุณสมบัติในสาขา

วิชาชีพหลัก 

กรมการจัดหางานมีแนวทางการดําเนินงานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออาเซียนตามขอตกลงยอมรับ

รวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ดังน้ี 

1. กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก ไทย พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และบรูไน 

2. การพิจารณาออกใบอนุญาตทางานใหกับแรงงานฝมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตกฎระเบียบ ดังน้ี 

2.1 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 โดยคนตางชาติตองไดรับอนุญาตใหเขามาใน

ราชอาณาจักรดวยวีซาประเภท Non–Immigrant–B 

2.2 พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ 

2.3 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

2.4 คนตางชาติไดรับใบอนุญาตประกอบใบประกอบวิชาชีพ (license) หรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคม 



12 

 

2.5 วิชาชีพที่เกี่ยวของ ตามขอตกลงยอมรับรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก MRAs ดังน้ี 

วิชาชีพ องคกรกํากับ (ไทย) 

วิศวกรรม สภาวิศวกร 

การสํารวจ สภาวิศวกร 
สถาปตยกรรม สภาสถาปนิก 

แพทย แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 
ทันตกรรม ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 
พยาบาล สภาการพยาบาล 
บัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี 

32 ตําแหนงงานดานการทองเที่ยว 

1. ผูจัดการฝายตอนรับ 
2. ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ 
3. พนักงานตอนรับ 
4. พนักงานรับโทรศัพท 
5. พนักงานยกกระเปา 
6. ผูจัดการแผนกแมบาน 
7. ผูจัดการฝายซักรีด 
8. ผูควบคุมดูแลหองพัก 
9. พนักงานซักรีด 
10. พนักงานดูแลหองพัก 
11. พนักงานทําความสะอาด 
12. หัวหนาพอครัว 
13. พอครัวแตละงาน 
14. ผูชวยพอครัวฝายอาหาร 
15. พอครัวงานขนมหวาน 
16. ผูชวยพอครัวขนมหวาน 
17. งานขนมปง 
18. งานเน้ือ 
19. ผูอานวยการแผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
20. ผูจัดการอาหารและเครื่องด่ืม 
21. หัวหนาพนักงานบริกร 
22. พนักงานผสมเครื่องด่ืม 
23. พนักงานบริกร 
24. ผูจัดการทั่วไป 

 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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วิชาชีพ องคกรกํากับ (ไทย) 

25. ผูชวยผูจัดการทั่วไป 
26. หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง 
27. ผูแนะนําการเดินทาง 
28. ผูจัดการธุรกิจ 
29. ผูจัดการฝายขายและการตลาด 
30. ผูจัดการฝายบัญชี 
31. ผูจัดการฝายต๋ัว 
32. ผูจัดการฝายทองเที่ยว 

 

3. การอํานวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทํางานใหกับแรงงานฝมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ดังน้ี 

3.1 การย่ืนเอกสารประกอบคาขอรับใบอนุญาตทางาน เปนไปตามคูมือสาหรับประชาชน ภายใต

พระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

3.2 ใหบริการโดยใช ชองทางพิเศษ ASEAN LANE ณ หนวยงานของกรมการจัดหางาน โดยกําหนด

ระยะเวลาการออกใบอนุญาตทํางานสําหรับชองทางพิเศษ ASEAN LANE ใชเวลาทั้งกระบวนการเสร็จสิ้น

ไดรับใบอนุญาตทํางานภายใน 1 วันทาการ (ปกติ 2-3 วันทําการ) 

4. สถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทางาน ใหย่ืน ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังของสถานที่ทํางานของคนตางชาติ 

- กรุงเทพมหานคร ติดตอ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

- สวนภูมิภาค ติดตอ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 
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7. สถิติแรงงานขามชาติในประเทศไทย 

ตาราง 1. จํานวนแรงงานขามชาติท่ีนําเขาตามขอตกลงดานการจางงาน (MOU) ท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ

ท่ัวประเทศ (ณ เดือนกุมภาพันธ 2559) 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

ตาราง 2:  จํานวนแรงงานขามชาติพิสูจนสัญชาติเดิมคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร (ณ เดือนกุมภาพันธ 2559) 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 143,461 

กัมพูชา 117,424 

ลาว 31,795 

รวม 292,680 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 909,916 

กัมพูชา 111,493 

ลาว 44,372 
 

รวม 1,065,781 
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ตาราง 3: จํานวนแรงงานขามชาติท่ีถือใบอนุญาตทํางานและเปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม (ณ เดือน

กุมภาพันธ 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

ตาราง 4:  จํานวนแรงงานขามชาติท่ีมีประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (ณ เดือนตุลาคม 2558)  

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กลุมงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดย แผนกแรงงานขามชาติ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน       (International 

Organization for Migration-IOM) สํานักงานประเทศไทย 

หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

โทรศัพท 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int 

หรือทานสามารถอานขาวแรงงานขามชาติทุกฉบับไดที่ 

http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 319,131 

ลาว 12,367 

กัมพูชา 85,097 

เวียดนาม 521 

อื่น ๆ 89,982 

รวม 507,098 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 659,730 

กัมพูชา 496,797 

ลาว 121,079 

รวม 1,277,606 
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