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 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนนาํเสนอ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเ ก่ียวข้อง                           

ใหส้ามารถส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบติังานไดต้ามความจาํเป็น 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย ์การบงัคบัใชแ้รงงาน และการใชแ้รงงานเดก็ ต่อคณะกรรมการ 

 ประสานงาน ติดตามการดาํเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการ การจัดทาํรายงานให้ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะแก่ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการ นาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

 พิจารณากลัน่กรองแผนงาน โครงการ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ 

 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพฒันาหลกัเกณฑ์ในการบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาแรงงาน    

ต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 กํากับการบังคับใช้กฏหมายท่ีเก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วย                            

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฏหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติรวมทั้งพนัธกรณี ระหวา่งประเทศ 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

2. การจดทะเบียนแรงงาน 

2.1 มาตราการช่ัวคราวเร่งด่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ปัญหา

แรงงานข้ามชาติ 

คสช. ออกประกาศ ฉบบัท่ี 68/2557 ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2557 เร่ือง มาตรการเร่งด่วน

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว                         
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เป็นการชั่วคราว  โดยประกาศฉบับน้ีมุ่งเน้นไปท่ีผูป้ระกอบการและนายจ้างซ่ึงจ้าง     

แรงงานข้ามชาติไว้ จะต้องปฏิบัติตามขั้ นตอนกฏหมายเพ่ือให้แรงงานข้ามชาติ                         

ได้รับการคุ้มครองในการทํางานและไม่ถูกตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการประมงและธุรกิจท่ีเ ก่ียวข้อง  โดย  คสช .                            

ไดมี้มาตรการผ่อนผนัให้ผูป้ระกอบการ จดัทาํบญัชีแรงงานขา้มชาติท่ีอยู่ในความดูแล                  

ให้ครบถ้วน เพื่อง่ายต่อการจัดระเบียบในห้วงต่อไป หลังจากท่ีได้มีประกาศฉบับน้ี                 

คสช.ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 70/2557 ซ่ึงมีรายละเอียดในอยูด่า้นล่างน้ี   

2.2 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Centers) 

ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 70/2557 เร่ือง  มาตรการชั่วคราวในการแกไ้ขปัญหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ ไดมี้การจดัตั้งศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 

(OSSCs) ในทุกจงัหวดัเพื่อจดัระเบียบการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติท่ีมาจากประเทศ

พม่า ลาวและ กมัพชูา ซ่ึงแรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติน้ี ท่ีเขา้มาและอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

อย่างไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือการไดรั้บอนุญาตนั้นส้ินสุดลงแลว้ หรือ ทาํงานโดย

ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จะต้องไปรายงานตัว  ณ  ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ                      

ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 117/2557 ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ

ทั้งหมดท่ีมีรายช่ืออยู่ขา้งล่างน้ี จะดาํเนินการถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 นอกจากน้ี                    

ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี118/2557 วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตท่ีออกโดย

ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จจะมีอายถึุง 31 มีนาคม 2558 

 จงัหวดัสมุทรปราการ ดาํเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ตามประกาศ คสช. 

ฉบบัท่ี 70/2557 ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 ) 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยธุยา ระนอง สงขลา สมุทรปราการ และ สุราษฎร์ธานี 

ดําเนินการตั้ งแต่ วันท่ี 7 กรกฏาคม 2557( ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 77/2557                            

ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ) 

 กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ( ตามประกาศ คสช. ฉบบั

ท่ี 90/2557 ณ วนัท่ี 11กรกฎาคม 2557 ) 
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 จงัหวดักระบ่ี จนัทบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขนัธ์ 

ปัตตานี พงังา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตูล และ สมุทรสงคราม ดาํเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 

22 กรกฏาคม 2557 ( ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 94/2557 ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ) 

 จงัหวดักาญจนบุรี กาฬสินธ์ุ กาํแพงเพชร ขอนแก่น ชยันาท ชยัภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ 

ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค ์นนทบุรี น่าน บึงกาฬ 

บุรีรัมย์ ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  พะเยา  พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่ 

มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลาํปาง 

ลาํพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สระแกว้ สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทยั สุพรรณบุรี สุรินทร์ 

หนองคาย หนองบวัลาํภู อ่างทอง อุดรธานี อุทยัธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และ 

อาํนาจเจริญ ดาํเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ( ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 

117/2557 ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ) 

ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ แรงงานข้ามชาติจะต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสุขภาพ                  
และรับใบอนุญาตใหอ้ยูแ่ละทาํงานซ่ึงมีอายถึุงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ดา้นหลงัของบตัรแรงงาน
จะมีช่ือของโรงพยาบาลท่ีแรงงานสามารถใช้บริการสุขภาพ ทั้งน้ี ยงัไม่มีประกาศเก่ียวกับ
ขั้นตอนการดาํเนินงานหลงัจากการจดทะเบียน เอกสารและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนท่ี
ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จมีดงัต่อไปน้ี 

เอกสาร: 

 แบบกรอกขอ้มูลประวติัของคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย (หน่ึงคนต่อหน่ึงแบบฟอร์ม) ซ่ึง
สามารถดาวโหลดไดท่ี้ http://wp.doe.go.th/wp/index.php 

 สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้นของนายจา้ง (ในกรณีท่ีเป็นนายจา้งเป็น
บุคคลธรรมดา) 

 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีเป็นบริษทั) 
 

*หมายเหตุ: นายจา้งจะตอ้งเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้งในเอกสารขา้งตน้ทุกหนา้ 
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ค่าใช้จ่าย: 

รายละเอียด แรงงานขา้มชาติ ผูติ้ดตาม อาย ุ7-15 ปี ผูติ้ดตามอายตุ ํ่ากวา่ 7 ปี 
จดทะเบียน( ท.ร.38/1) 80 20 20 

อนุญาตทาํงาน (8 เดือน) 900 - - 

ตรวจสุขภาพ 500 500 - 

ประกนัสุขภาพ                  
( ครอบคลุม 1 ปี) 

1,600 1,600 
 

365 

รวม (บาท) 3,080 2,120 385 

 

สําหรับแรงงานชาวพม่า ลาวและกมัพูชา ท่ีไดจ้ดทะเบียนในปี 2556 และไดรั้บ

อนุญาตให้อยู่และทํางานจนถึง 11 สิงหาคม 2557 แต่ยงัไม่เสร็จส้ินขบวนการทั้ งหมด                        

(ตาม มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 6 สิงหาคม 2556) คสช. ไม่ต่อใบอนุญาตใหส้าํหรับแรงงานกลุ่มน้ี 

ดงันั้น แรงงานกลุ่มน้ีจึงตอ้งจดทะเบียนใหม่ท่ีศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ1 

2.3 ศูนย์ประสานรับแรงงานกมัพูชากลบัเข้าทาํงาน 

ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 70/2557 เร่ือง มาตรการชัว่คราวในการแกไ้ขปัญหาแรงงาน   

ต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ ศูนยป์ระสานรับแรงงานกมัพชูากลบัเขา้ทาํงาน  เร่ิมดาํเนินการเม่ือ

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 ในจงัหวดัสระแกว้ จนัทบุรี ตราด และ สุรินทร์ โดยท่ีแรงงานกมัพูชา

จ ะ ต้ อ ง ไ ป ร า ย ง า น ตั ว ท่ี ศู น ย์ ป ร ะ ส า น รั บ แ ร ง ง า น กั ม พู ช า ก ลั บ เ ข้ า ทํ า ง า น                            

ภายในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงแรงงานจะได้รับบตัรประจาํตวัท่ีจะนําไปจดทะเบียน                        

ท่ี ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ ในจงัหวดัท่ีแรงงานนั้นทาํงานอยู ่เพื่อตรวจสุขภาพ ทาํประกนัสุขภาพ 

และใบอนุญาตทาํงานต่อไป  ทั้งน้ี ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 118/2557 วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 

กาํหนดให้ศูนยป์ระสานรับแรงงานกมัพูชากลบัเขา้ทาํงาน  ในจงัหวดัจนัทบุรีและสระแกว้ 

                                                            
1 http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240681:‐‐11‐57&catid=176:2009‐
06‐25‐09‐26‐02&Itemid=524#.U9d‐t‐OSz80 
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ยงัให้บริการ และแรงงานสามารถแจ้งความจาํนงในการกลบัเขา้มาทาํงานได้ จนถึงวนัท่ี                 

31 ตุลาคม 2557 

3. ประกนัสุขภาพแรงงาน 

           จากประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 70/2557, กระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศสองฉบบั ณ วนัท่ี 26 และ 

27 มิถุนายน 2557 เก่ียวกบัการตรวจสุขภาพและการทาํประกนัสุขภาพของแรงงานขา้มชาติชาวพม่า ลาว และ

กมัพูชา  และไดมี้การออกมาตราการและแนวทางการดาํเนินการเก่ียวกบัการตรวขสุขภาพและการทาํประกนั

สุขภาพของแรงงานขา้มชาติ (วนัท่ี 26 มิถุนายน 2557) โดยค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัสุขภาพไดล้ดลงจากเดิม

แต่สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงขั้นตอนและมาตราการต่างๆยงัคงเหมือนปี 2556 

กลุ่ม ระยะเวลาท่ีประกนัสุขภาพ
ครอบคลุม 

ค่าใชจ่้าย 

แรงงานพม่า ลาวและกมัพชูา 
รวมถึงผูติ้ดตามท่ีพกัอาศยัใน

ประเทศไทย 

1 ปี - ตรวจสุขภาพ 500 บาท ต่อ
คน 

- ประกนัสุขภาพ 1,600 บาท
ต่อคน 

6 เดือน - ตรวจสุขภาพ 500 บาทต่อ
คน 

- ประกนัสุขภาพ 900 บาท
ต่อคน 

3 เดือน - ตรวจสุขภาพ 500 บาทต่อ
คน 

- ประกนัสุขภาพ 500 บาท
ต่อคน 

เดก็อายไุม่เกิน 7 ปี 1 ปี - ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ 
- ประกนัสุขภาพ 365 บาท

ต่อคน 
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สถติ ิ
 

ตาราง 1. จํานวนการจดะทะเบียนคนข้ามชาติที ่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ช่วงวนัที ่26 มิถุนายน ถึง 1 กนัยายน 2557  
 
 

สัญชาต ิ 
จํานวนการจดทะเบียน 

แรงงาน  ผู้ตดิตาม  รวม 
พม่า 366,727 25,806 392,533 
กมัพชูา 401,758 23,517 425,275 
ลาว  149,541 6,971 156,512 

รวมทั้งหมด 918,026 56,294 974,320 
 

ตาราง 2. จํานวนแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง ที่ได้รับ ท.ร. 38/1 และ ได้รับใบอนุญาตทํางาน  ที่ได้                            

จดทะเบียนแรงงาน ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2557 ใน 22 จังหวัดชายฝ่ัง ตาม มติคณะรัฐมนตรี                   

6 สิงหาคม 2556 (ข้อมูล ณ วนัที ่6 มิถุนายน 2557)  
 

สัญชาติ จํานวน 

กมัพชูา 3,633 
ลาว 22 
พม่า 2,105 

รวมทั้งหมด 5,760 
 

ตาราง 3. จํานวนแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามทํางานในประเทศไทยโดยผ่าน MOU ด้านการจ้างงานระหว่างไทยและ

ประเทศเพือ่นบ้าน และได้รับใบอนุญาตทาํงาน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2557)   
 

สัญชาติ จํานวน  

กมัพชูา 99,401 
ลาว 21,866 
พม่า   148,841 

รวมทั้งหมด 270,108 

    ทีม่า: สํานกับริหารแรงงานต่างดา้ว กระทรวงแรงงาน  
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ข่าวแรงงานขา้มชาติจดัทาํโดย แผนกแรงงานขา้มชาติ องคก์ารระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกยา้ยถ่ินฐาน       

(International Organization for Migration-IOM) สาํนกังานประเทศไทย 

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

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


