ข่ าวแแรงงานข้ ามชาาติ
ฉบับที่ 244 - สิ งหาคม 22557
ข่ าวแรงงานข้ ามชาาติ ฉบับนี น้ าํ เสสนอข้ อมูลเกี่ยวกั
ย บกลไกที่ จัดได้ จัดตั้งขึึน้ ใหม่ เกี่ ยวกับบการบริ หารจัจัดการ
แรงงานข้ข้ า มชาติ แ ละกการค้ า มนุ ษ ย์ ในประเทศไ ทย รวมถึ ง ข้ อ มูล ทั่ ว ไปเกีกี่ ย วกั บ การจ ดทะเบี ย นแรรงงาน
ณ ศูนย์ บริ การเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service Centers - OSSCCs) นโยบายประกันสุ ขภาพพสําหรั บคนข้ าามชาติ
และ สถิติแรงงานข้
แ
ามชาาติในประเทศไทย

1.คณะกรรรมการและคณณะอนุกรรมการด้ านแรงงานข้ ามชาติและกการค้ามนุษย์
คณะรักษาความสงบแห่ งชาาติ (คสช.)

ออกคําสั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนนายน 2557 จํานวนสองฉบบับคือ

บ ่ 73/2557 เรืรื่ อง แต่งตั้งคณ
ณะกรรมการนนโยบายการจัดั การปั ญหาแแรงงานต่างด้าาวและการค้ามมนุ ษย์
คําสั่งฉบับที
และคําสั่งฉบับที่ 74/25557 เรื่ อง แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการประส
ร
สานงานการจัดดการปั ญหาแแรงงานต่างด้าาวและ
ณะอนุ ก รรมก ารสามารถดู ไได้ที่ http://wwww.thaigov.go.th/thh/ncpoการค้า มนุนุ ษ ย์ โดยราย ชื่ อ คณะกรรมมการและคณ
order.html?sstart=30

บทบบาทและหน้ าที่ของคณะกรรรมการนโยบายยการจัดการปั ญญหาแรงงานต่ต่ างด้ าวและการค้ ามนุษย์
 เสนอแนะนนโยบาย มาตรรการ และแนวทางการดําเนินนการแก้ไขปัญ
ญหาแรงงานต่าางด้าว การป้ องกัน
และปราบปปรามการค้ามนนุษย์ การบังคับใช้
บ แรงงาน แและการใช้แรงงงานเด็กต่อคณ
ณะรักษาความสสงบ
แห่งชาติ
 อํา นวยการร กํา กับ ดู แ ล ติ ด ตามผลกาารดํา เนิ น การรตามนโยบายยการแก้ปั ญ หหาแรงงานต่ าางด้า ว
การป้ องกันและปราบปร
น
รามการค้ามนุษย์
ษ การดําเนินกการตามพันธกกรณี ระหว่างปประเทศ และราายงาน
ผลต่อคณะรักษาความสงงบแห่งชาติ
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 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอ
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
 พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ให้ ท บทวนกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บ ัติ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ให้สามารถส่ งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานได้ตามความจําเป็ น
 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
บทบาทและหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปั ญหาแรงงานต่ างด้ าวและการค้ ามนุษย์
 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวการป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก ต่อคณะกรรมการ
 ประสานงาน ติ ด ตามการดํา เนิ น งาน ตามแผนปฏิ บตั ิ ก าร การจัด ทํา รายงานให้ข อ้ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ นํานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
 พิจารณากลัน่ กรองแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
 พิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริ หารจัดการและแก้ไขปั ญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 กํา กับ การบัง คับ ใช้ก ฏหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ กฏหมายว่ า ด้ว ย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น กฏหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติรวมทั้งพันธกรณี ระหว่างประเทศ
 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. การจดทะเบียนแรงงาน
2.1 มาตราการชั่ วคราวเร่ งด่ วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ และการแก้ ปัญหา
แรงงานข้ ามชาติ
คสช. ออกประกาศ ฉบับที่ 68/2557 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่ อง มาตรการเร่ งด่วน
ในการป้ องกัน และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ และการแก้ไ ขปั ญ หาแรงงานต่ า งด้า ว
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เป็ นการชั่ว คราว โดยประกาศฉบับ นี้ มุ่ ง เน้น ไปที่ ผูป้ ระกอบการและนายจ้า งซึ่ ง จ้า ง
แรงงานข้า มชาติ ไ ว้ จะต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนกฏหมายเพื่ อ ให้ แ รงงานข้า มชาติ
ได้รั บ การคุ ้ม ครองในการทํา งานและไม่ ถู ก ตกเป็ นเหยื่ อ ของการบัง คับ ใช้แ รงงาน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในอุ ต สาหกรรมการประมงและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดย คสช.
ได้มีมาตรการผ่อนผันให้ผูป้ ระกอบการ จัดทําบัญชี แรงงานข้ามชาติ ที่อยู่ในความดูแล
ให้ ค รบถ้ว น เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การจัด ระเบี ย บในห้ว งต่ อ ไป หลัง จากที่ ไ ด้มี ป ระกาศฉบับ นี้
คสช.ได้ออกประกาศฉบับที่ 70/2557 ซึ่งมีรายละเอียดในอยูด่ า้ นล่างนี้
2.2 ศูนย์ บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Centers)
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 70/2557

เรื่ อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปั ญหา

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
(OSSCs) ในทุกจังหวัดเพื่อจัดระเบียบการบริ หารจัดการแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศ
พม่า ลาวและ กัมพูชา ซึ่งแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติน้ ี ที่เข้ามาและอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรื อการได้รับอนุ ญาตนั้นสิ้ นสุ ดลงแล้ว หรื อ ทํางานโดย
ไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย จะต้อ งไปรายงานตัว ณ ศู น ย์บ ริ การแบบเบ็ ด เสร็ จ
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 117/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ
ทั้งหมดที่ มีรายชื่ ออยู่ขา้ งล่ างนี้ จะดําเนิ นการถึ งวัน ที่ 31

มี น าคม 2558 นอกจากนี้

ตามประกาศ คสช. ฉบับที่118/2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตที่ออกโดย
ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จจะมีอายุถึง 31 มีนาคม 2558
 จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนิ นการตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ 70/2557 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 )
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ระนอง สงขลา สมุทรปราการ และ สุ ราษฎร์ ธานี
ดํา เนิ น การตั้ง แต่ วัน ที่ 7 กรกฏาคม 2557( ตามประกาศ คสช. ฉบับ ที่ 77/2557
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 )
 กรุ งเทพมหานคร ดําเนินการตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ( ตามประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ 90/2557 ณ วันที่ 11กรกฎาคม 2557 )
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 จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรี ธรรมราช นราธิ วาส ประจวบคีรีขนั ธ์
ปั ตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตูล และ สมุทรสงคราม ดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่
22 กรกฏาคม 2557 ( ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 94/2557 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 )
 จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสิ นธุ์ กําแพงเพชร ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่
ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสี มา นครสวรรค์ นนทบุรี น่ าน บึงกาฬ
บุ รี รั ม ย์ ปทุ ม ธานี ปราจี น บุ รี พะเยา พัท ลุ ง พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ์ แพร่
มหาสารคาม มุ กดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้ อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง
ลําพูน เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สระแก้ว สระบุรี สิ งห์บุรี สุ โขทัย สุ พรรณบุรี สุ รินทร์
หนองคาย หนองบัวลําภู อ่างทอง อุ ดรธานี อุทยั ธานี อุตรดิ ตถ์ อุ บลราชธานี และ
อํานาจเจริ ญ ดําเนิ นการตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ( ตามประกาศ คสช. ฉบับที่
117/2557 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 )
ณ ศู น ย์บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ แรงงานข้า มชาติ จ ะต้อ งผ่า นการจดทะเบี ย น ตรวจสุ ข ภาพ
และรับใบอนุญาตให้อยูแ่ ละทํางานซึ่งมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้านหลังของบัตรแรงงาน
จะมี ชื่อของโรงพยาบาลที่แรงงานสามารถใช้บริ การสุ ขภาพ ทั้งนี้ ยังไม่มีประกาศเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนิ นงานหลังจากการจดทะเบี ยน เอกสารและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบี ยนที่
ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จมีดงั ต่อไปนี้
เอกสาร:
 แบบกรอกข้อมูลประวัติของคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย (หนึ่งคนต่อหนึ่งแบบฟอร์ม) ซึ่ง
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://wp.doe.go.th/wp/index.php
 สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ในกรณี ที่เป็ นนายจ้างเป็ น
บุคคลธรรมดา)
 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั )
*หมายเหตุ: นายจ้างจะต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารข้างต้นทุกหน้า
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ค่ าใช้ จ่าย:
รายละเอียด
จดทะเบียน( ท.ร.38/1)
อนุญาตทํางาน (8 เดือน)
ตรวจสุ ขภาพ
ประกันสุ ขภาพ
( ครอบคลุม 1 ปี )
รวม (บาท)

แรงงานข้ามชาติ

ผูต้ ิดตาม อายุ 7-15 ปี

ผูต้ ิดตามอายุต่าํ กว่า 7 ปี

80

20

20

900

-

-

500

500

-

1,600

1,600

365

3,080

2,120

385

สําหรั บแรงงานชาวพม่า

ลาวและกัมพูชา ที่ได้จดทะเบียนในปี 2556 และได้รับ

อนุ ญ าตให้ อ ยู่แ ละทํา งานจนถึ ง 11 สิ ง หาคม 2557 แต่ ย งั ไม่ เ สร็ จ สิ้ น ขบวนการทั้ง หมด
(ตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิ งหาคม 2556) คสช. ไม่ต่อใบอนุญาตให้สาํ หรับแรงงานกลุ่มนี้
ดังนั้น แรงงานกลุ่มนี้จึงต้องจดทะเบียนใหม่ที่ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ1
2.3 ศูนย์ ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ าทํางาน
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 70/2557 เรื่ อง มาตรการชัว่ คราวในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน เริ่ มดําเนิ นการเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด และ สุ รินทร์ โดยที่แรงงานกัมพูชา
จ ะ ต้ อ ง ไ ป ร า ย ง า น ตั ว ที่ 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
ภายในวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่ งแรงงานจะได้รับบัตรประจําตัว ที่ จ ะนําไปจดทะเบี ย น
ที่ ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ ในจังหวัดที่แรงงานนั้นทํางานอยู่ เพื่อตรวจสุ ขภาพ ทําประกันสุ ขภาพ
และใบอนุ ญาตทํางานต่อไป ทั้งนี้ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 118/2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
กําหนดให้ศูนย์ประสานรั บแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน ในจังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว

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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ยัง ให้บริ ก าร และแรงงานสามารถแจ้ง ความจํา นงในการกลับเข้า มาทํา งานได้ จนถึ งวัน ที่
31 ตุลาคม 2557
3. ประกันสุ ขภาพแรงงาน
จากประกาศ คสช. ฉบับที่ 70/2557, กระทรวงสาธารณสุ ขได้ออกประกาศสองฉบับ ณ วันที่ 26 และ
27 มิถุนายน 2557 เกี่ยวกับการตรวจสุ ขภาพและการทําประกันสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ลาว และ
กัมพูชา และได้มีการออกมาตราการและแนวทางการดําเนิ นการเกี่ยวกับการตรวขสุ ขภาพและการทําประกัน
สุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ (วันที่ 26 มิถุนายน 2557) โดยค่าใช้จ่ายในการทําประกันสุ ขภาพได้ลดลงจากเดิม
แต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงขั้นตอนและมาตราการต่างๆยังคงเหมือนปี 2556
กลุ่ม
แรงงานพม่า ลาวและกัมพูชา
รวมถึงผูต้ ิดตามที่พกั อาศัยใน
ประเทศไทย

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี

ระยะเวลาที่ประกันสุ ขภาพ
ครอบคลุม
1 ปี

ค่าใช้จ่าย
- ตรวจสุ ขภาพ 500 บาท ต่อ
คน
- ประกันสุ ขภาพ 1,600 บาท
ต่อคน

6 เดือน

- ตรวจสุ ขภาพ 500 บาทต่อ
คน
- ประกันสุ ขภาพ 900 บาท
ต่อคน

3 เดือน

- ตรวจสุ ขภาพ 500 บาทต่อ
คน
- ประกันสุ ขภาพ 500 บาท
ต่อคน

1 ปี

- ไม่มีคา่ ตรวจสุ ขภาพ
- ประกันสุ ขภาพ 365 บาท
ต่อคน
6

สถิติ
ตาราง 1. จํานวนการจดะทะเบียนคนข้ ามชาติที่ ศูนย์ บริการเบ็ดเสร็จ ช่ วงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กันยายน 2557

สั ญชาติ
พม่า
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งหมด

จํานวนการจดทะเบียน
ผู้ตดิ ตาม
25,806
23,517
6,971
56,294

แรงงาน
366,727
401,758
149,541
918,026

รวม
392,533
425,275
156,512
974,320

ตาราง 2. จํานวนแรงงานข้ ามชาติในกิจการประมง ที่ได้ รับ ท.ร. 38/1 และ ได้ รับใบอนุ ญาตทํางาน ที่ได้
จดทะเบียนแรงงาน ระหว่ างวันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2557 ใน 22 จังหวัดชายฝั่ง ตาม มติคณะรั ฐมนตรี
6 สิ งหาคม 2556 (ข้ อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557)
สั ญชาติ

จํานวน

กัมพูชา
ลาว
พม่า
รวมทั้งหมด

3,633
22
2,105
5,760

ตาราง 3. จํานวนแรงงานข้ ามชาติ ที่เข้ ามทํางานในประเทศไทยโดยผ่ าน MOU ด้ านการจ้ างงานระหว่ างไทยและ
ประเทศเพือ่ นบ้ าน และได้ รับใบอนุญาตทํางาน (ข้ อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2557)
สั ญชาติ
จํานวน
กัมพูชา
99,401
ลาว
21,866
พม่า
148,841
270,108
รวมทั้งหมด
ทีม่ า: สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน
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ข่าวแรงงานข้ามชาติจดั ทําโดย แผนกแรงงานข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration-IOM) สํานักงานประเทศไทย
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int
หรื อท่านสามารถอ่านข่าวแรงงานข้ามชาติทุกฉบับได้ที่
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/
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