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ขาวแรงงานขามชาติ 

ฉบับท่ี 28 –  ธันวาคม 2558 

ขาวแรงงานขามชาติฉบับน้ีนําเสนอขอมูลการเปดจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2 

ของป 2558 ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดชายทะเล  การจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการแปรรูปสัตว นํ้า          

สิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) การอนุญาตใหแรงงานขามชาติทํางานชางเครื่องยนต

เรือประมงทะเล และความคืบหนาความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

1. การเปดจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมงทะเล คร้ังท่ี 2 ของป 2558 ใน 22 จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติด

ชายทะเล (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2558)    

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปดจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมง ครั้งที่ 2 สําหรับ

แรงงานขามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ ใน 22 

จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลของประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 30 มกราคม 2559  

คาใชจาย 

1) คาตรวจสุขภาพ            500 บาท 

2) คาประกันสุขภาพ (สําหรับ 1 ป)     1,600 บาท 

3) คาย่ืนคําขอ (100บาท) และคาใบอนุญาตทํางาน (900บาท)  1,000 บาท 

4) คาทะเบียนประวัติ              80 บาท 

รวม        3,180 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.doe.go.th หรือสายดวนกรมการจัดหางาน โทร 1694 

 

http://www.doe.go.th/
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2. การจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการแปรรูปสัตวน้ํา   

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอใหเปดจดทะเบียน

แรงงานสัญชาติเมียนมา  ลาว และกัมพูชา  ในกิจการแปรรูปสัตว นํ้าเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน

ในกิจการแปรรูปสัตว นํ้า โดยใหกระทรวงแรงงานเปดจดทะเบียนแรงงานขามชาติและผูติดตาม (อายุไมเกิน 15 ป) 

ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล และในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเปดจดทะเบียนทั้งหมด 90 วัน และ

อนุญาตใหทํางานเปนเวลา 1 ป (ระยะเวลาดําเนินการต้ังแตวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558 ถึงวันที่  22 กุมภาพันธ 2559) 

3. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยเพิ่มสิทธิประโยชนใหแก

ผูประกันตน และมุงสงเสริมความโปรงใสและตรวจสอบไดใหกับระบบการบริหารจัดการกองทุน รายละเอียดดังน้ี 

สิทธิประโยชนเพ่ิมเติม0

1: 

สิทธิประโยชน เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเดิม เง่ือนไขและสิทธิประโยชนตาม 

พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 4 

เ บี้ ย ช ร า ภ า พ สํ า ห รั บ

ผูประกันตนตางชาติ 

ผูประกันตนมีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ

เมื่อจายเงินสมทบครบ 180 เดือน 

ผูประกันตนตางชาติมีสิท ธิรับเงิน

บํ า เห น็ จชราภาพ เ มื่ อ คว าม เ ป น

ผูประกันตนสิ้นสุดลง และไมประสงค

พํานักในไทย (ไมวาจะจายเงินสมทบ

ครบ 180 เดือนหรือไม) 

กรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวย 

คุมครองคาใชจายตรวจสุขภาพและรับ

บริการทางการแพทย การเขาพักรักษาตัวใน

สถานประกอบการทางการแพทย คายา 

อุปกรณทางการแพทย คารถพยาบาลหรือ

เคลื่อนยายผูปวย และคาใชจายที่จําเปนอื่น 

ๆ  

เพิ่ม 

- คาสงเสริมสุขภาพ 

- ปองกันโรค 

- ค า ใ ช จ า ย เ ป น เ งิ น ช ว ย เ ห ลื อ

เบื้องตนใหแกผูประกันตน ในกรณี

ไดรับความเสียหายจากการรับ

บริการทางการแพทย 

 

                                                             
1
 พระราชบัญญัติไมไดกําหนดความแตกตางระหวางผูประกันตนสัญชาติไทยกับผูประกันตนตางชาติ 
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สิทธิประโยชน เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเดิม เง่ือนไขและสิทธิประโยชนตาม 

พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 4 

กรณีวางงาน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนกรณี

วางงานต้ังแตวันที่ 8 นับจากวันที่วางงาน 

(เฉพาะในกรณีถูกเลิกจาง)  

เพิ่มความคุมครองสิทธิประโยชนกรณี

วางงานแกผูประกันตน กรณีนายจาง

หยุดกิจการช่ัวคราวเ น่ืองจากเหตุ

สุดวิสัยโดยยังไมมีการเลิกจาง  

กรณีคลอดบุตร มีสิทธิไดรับไมเกิน 2 ครั้ง มีสิทธิไดรับไมจํากัดจํานวนครั้ง 

กรณีสงเคราะหบุตร - สําหรับบุตรอายุไมเกิน 15 ป ไดรับสิทธิ

คราวละไมเกิน 2 คน 

- เฉพาะบุตรชอบดวยกฎหมาย 

- สําหรับบุตรอายุไมเกิน 15 ป เพิ่ม

สิทธิไดรับคราวละไมเกิน 3 คน 

- เพิ่มสิทธิสําหรับบุตรนอกกฎหมาย 

(แตยังคงไมรวมถึงบุตรบุญธรรม)  

กรณีทุพพลภาพ เดิมนิยามใหความทุพพลภาพหมายถึงกรณีที่

ไมสามารถทํางานได 

เปลี่ยนนิยามใหหมายถึงการสูญเสีย

อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะ หรือสูญเสียสภาวะปกติของ

จิตใจ จนทําใหความสามารถในการ

ทํ า ง า น ล ด ล ง ถึ ง ข น า ด ไ ม อ า จ

ประกอบการงานตามปกติได  

กรณีตาย - ถากอนถึงแกความตาย ผูประกันตนได

สงเงินสมทบมาแลวต้ังแต 36 เดือนข้ึน

ไป แตไมถึง 120 เดือน ใหจายเงิน

สงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละ 50 

ของคาจาง รายเดือน ที่คํานวณไดตาม

มาตรา 57 คูณดวย 3 

- ถาผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลว

ต้ังแต 120 เดือนข้ึนไป ใหจายเงิน

สงคราะหเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 

50 ของคาจาง รายเดือน ที่คํานวณได

ตามมาตรา 57 คูณดวย 10 

- ถ า ก อ น ถึ ง แ ก ค ว า ม ต า ย 

ผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลว

ต้ังแต  36 เดือนข้ึนไป แตไมถึง 

120 เดือน ใหจายเงินสงเคราะห

เปนจํานวนเทากับรอยละ 50 ของ

คาจาง รายเดือน ที่คํานวณไดตาม

มาตรา 57 คูณดวย 4 

- ถาผูประกันตนไดสง เงินสมทบ

มาแลวต้ังแต 120 เดือนข้ึนไป ให

จายเงินสงคราะหเปนจํานวนเงิน

เทากับรอยละ 50 ของคาจาง ราย

เดือน ที่คํานวณไดตามมาตรา 57 

คูณดวย 12 
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สิทธิประโยชน เง่ือนไขและสิทธิประโยชนเดิม เง่ือนไขและสิทธิประโยชนตาม 

พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 4 

ผู จ ง ใจ ให ตน เ อง ได รั บ

บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และ

ตาย 

ไมไดรับความคุมครอง เพิ่มสิทธิประโยชนแกผูประกันตนที่จง

ใจทําใหตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ 

และตาย หรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิด

ข้ึน 

 

การบริหารกองทุน  

พรบ. ประกันสังคมฉบับใหม กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกํากับดูแลความโปรงใสไดมาตรฐาน 

และวิธีการไดมา คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม และตองแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและ

หน้ีสิน นอกจากน้ี พรบ. ใหมใหรัฐบาลสามารถออกประกาศลดหยอนการออกเงินสมทบเพื่อชวยเหลือผูประกันตน 

และนายจางใหไดรับผอนปรนการเก็บเงินสมทบในทองที่ที่เกิดภัยพิบัติ และกําหนดใหรัฐบาลรวมจายเงินสมทบใหกับ

บุคคลที่ไมเขาคําจํากัดความของลูกจางตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ป 2533 ซึ่งสมัครเขาเปนผูประกันตน 

คณะรักษาความสงบแหงชาติมีคําสั่งที่ 40/2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว แตงต้ังกรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย และกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

คําสั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใชทันที ทั้งน้ี คณะกรรมการดังกลาว

ดํารงวาระ 2 ป12 

4. การอนุญาตใหแรงงานขามชาติทํางานชางเคร่ืองยนตเรือประมงทะเล 

           ประกาศกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อนุญาตใหแรงงานขามชาติทํางานขางเครื่องยนต

เรือประมงทะเลได เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง โดยอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่ทํางานใน

เรือประมงสามารถทํางานตําแหนงชางเครื่องยนตในเรือประมงไดโดยตองมีหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพชางเครื่องยนตจาก

กรมเจาทาประกอบการยื่นขออนุญาตทํางานดวย ในสวนของแรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ

และแรงงานตางดาวที่นําเขาตาม MOU สามารถดําเนินการไดทันที สําหรับคนตางดาวตามมาตรา 13(2) แหง พรบ.
                                                             
2
 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการประกันสังคม มีผูแทนฝายนายจาง 7 คน และฝาย

ผูประกันตน 7 คน จาก 15 คน โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมอยางแทจริงของฝายนายจางและฝายผูประกันตน สัดสวนระหวางหญิงและชาย รวมถึง

การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลของคนพิการ และผูดอยโอกาส ท้ังนี้ คณะกรรมการประกันสงัคมมีปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน  อยางไรก็ตาม 

หลักเกณทดังกลาวยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากคณะกรรมการชุดปจจุบันมีท่ีมาตามคําสั่ง คสช. ท่ี 40/2558  
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การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

ประเภทงานใหสามารถทํางานในตําแหนง “ชางเครื่องยนตในเรือประมงทะเล” ได      

ประกาศดังกลาวใชกับแรงงานขามชาติที่มีเอกสารถูกตอง และแรงงานที่จะเขามาทํางานตามขอตกลงความ

รวมมือระหวางรัฐบาล (MOU) อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติที่ถือบัตรสีชมพูในกิจการประมงจะสามารถขออนุญาต

ทํางานชางเครื่องยนตเรือประมงทะเลไดตอเมื่อคําสั่งสาํนักนายกรฐัมนตรมีีผลบงัคับใช ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใน

หลักการแลวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และกําลังอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขอกําหนดประการหน่ึงไดแก แรงงานขามชาติตองมีใบประกาศนียบัตรชางเครื่องเรือ หรือหนังสือรับรองการ

ประกอบวิชาชีพชางเครื่องเรือจากสวนราชการไทย (จากการอบรมและสอบความรูกับกรมเจาทา) แรงงานขามชาติ

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีเอกสารถูกตองสามารถขออนุญาตทํางานเปนชางเครื่องยนตเรือประมงทะเลได 

โดยมีคาใชจายน้ี 

- แรงงานขามชาติท่ีมีเอกสารถูกตอง: คาธรรมเนียม 1,100 บาท (คาธรรมเนียมการย่ืนคํารองขอเปลี่ยนงาน2

3 100 บาท 

และคาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลี่ยนงานครั้งละ  1,000 บาท) 

- แรงงานท่ีเขามาทํางานตามระบบ MOU ซึ่งเขามาใหม: คาธรรมเนียม 3,100 บาท (คาคาธรรมเนียมการย่ืนคําขอ 

100 บาท และ คาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 3,000 บาท) เฉพาะกรณีทํางานในตําแหนงชางเครื่องยนตเรือ 

- [รอประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี] แรงงานขามชาติท่ีรอการพิสูจนสัญชาติ (ถือบัตรสีชมพู): คาธรรมเนียม 

1,100 บาท (คาธรรมเนียมย่ืนคําขอเปลี่ยนงาน 100 บาท และ คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่ม

ลักษณะงานครั้งละ 1,000 บาท) 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน โทร 02-245-2476 และ 

02-245-1730 หรือ ติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล  สําหรับรายละเอียด

การออกประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ กรุณาติดตอกรมเจาทาในทองที่ 

 

 

 

                                                             
3
 ขอบังคับไมใหแรงงานขามชาติเปลี่ยนงานหรือนายจางโดยพลการยังคงบังคับใชอยู 
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5. ความคืบหนาความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

ตามที่ ประเทศไทยและเวียดนามไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MOU) 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ระหวางการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม บัดน้ีกระทรวงแรงงานกําลัง

ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากสมาคมการประมงแหงประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย           

และประสานความรวมมือกับบริษัทจัดหางาน เพื่อกําหนดข้ันตอนการนําเขาแรงงานผานชองทาง MOU  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการผอนผันใหแรงงานตางดาวสัญชาติ

เวียดนามอยูในราชอาณาจักรเปนเวลา 30 วัน เพื่อขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยูใน

ราชอาณาจักรตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเปน

เวลา 1 ป 

1. กําหนดเวลาการผอนผัน ผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนเวลา 30 วัน ต้ังแตวันที่ 1 -30 ธันวาคม 2558 

2. สถานท่ีดํา เ นินการ  ดํา เ นินการ ณ ที่ ต้ั งของแตละหนวยง านในทุกจั งหวัด เปน เ วลา  30  วัน 

โดยใหผู ว าราชการจังหวัดบริหารจัดการ 

3. เง่ือนไขของแรงงานตางดาวท่ีสามารถขออนุญาตทํางานได 

 3.1 มีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง กรณีหนังสือเดินทางหายใหดําเนินการดังน้ี 

  3.1.1 ติดตอขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมกับสถานทูตเวียดนามประจําประเทศไทย 

  3.1.2 เมื่อไดรับหนังสือเดินทางเลมใหมแลว ใหติดตอขอสําเนาตราประทับจากหนังสือเดินทางเลมเดิม  

ณ  สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาเขามาในประเทศไทยตามเงื่อนไข ทั้งน้ี ตองดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (1-30 ธันวาคม 2558) 

 3.2. เขามาในประเทศไทยอยางถูกกฎหมายครั้งสุดทายกอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558  

 3.3 ระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตองสิ้นสุดลงแลวในวันแรกที่เริ่มดําเนินการ (1 ธันวาคม 2558) 

 3.4 อนุญาตใหทํางานเปนเวลา 1 ป ในงานรับใชในบาน งานกรรมกรในกิจการกอสราง ประมงทะเล และ

รานอาหาร   

 3.5 ตองมีนายจาง    

 3.6 นายจางตองทําสัญญาจางงานสําหรับแรงงานตางดาว                
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6. สถิติแรงงานขามชาติในประเทศไทย 

ตารางท่ี 1: จํานวนแรงงานขามชาติท่ีถือใบอนุญาตทํางานและเปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม (ขอมูล ณ 

เดือนกันยายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

ตาราง 2:  จํานวนแรงงานขามชาติ (รอพิสูจนสัญชาติ) ท่ีมีประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (ขอมูล ณ 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2558)  

 

 

 

 

 

ที่มา: กลุมงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 312,214 

ลาว 11,974 

กัมพูชา 87,757 

เวียดนาม 547 

อื่น ๆ 86,007 

รวม 498,499 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 963,077 

กัมพูชา 668,102 

ลาว 200,746 

รวม 1,831,925 
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ตาราง 3:  จํานวนแรงงานขามชาติท่ีนาํเขาตามขอตกลงดานการจางงาน (MOU) ท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ

ท่ัวประเทศ (ขอมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2558) 

 

 

 

 

 

ที่มา: สํานักบรหิารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

ตารางท่ี 4:  จํานวนแรงงานขามชาติพิสูจนสัญชาติเดิม (เมียนมา ลาว กัมพูชา) คงเหลือท่ัวราชอาณาจักร (ขอมูล 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2558) 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดย แผนกแรงงานขามชาติ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน       

(International Organization for Migration-IOM) สํานักงานประเทศไทย 

หากทานตองการสอบถามขอมลูเพิม่เติม 

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

หรือทานสามารถอานขาวแรงงานขามชาติทุกฉบับไดที ่

http://th.iom.int/index.php/migration-resources/facilitating-migration/migration-information-

notes/orderby,2/ 

 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 135,360 

กัมพูชา 117,742 

ลาว 28,213 

รวม 281,315 

สัญชาติ จํานวน 

เมียนมา 897,686 

กัมพูชา 105,175 

ลาว 39,813 

รวม 1,042,674 

mailto:migrantnews@iom.int
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