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แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ส าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSS และ ศปก.บต.

กระทรวงแรงงาน



แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

 

   

ก 

คํานํา 

 

    มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการบริหารจัดการการทํางาน
ของแรงงานตางดาวในประเทศไทยตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ โดยเห็นชอบใหดําเนินการบริหารจัดการ 
แรงงานตางดาวกลุมเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทย ดังนี้ 

๑. แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีทํางานในกิจการประมงทะเล  
และกิจการแปรรูปสัตวน้ํา ซ่ึงใบอนุญาตทํางานไดหมดอายุไปแลวเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒. แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีไดดําเนินการตามคําสั่งหัวหนา 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานการตรวจสอบคัดกรอง 
ความสัมพันธนายจาง – ลูกจาง (ใบจับคู)  

๓. แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมี 
สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ดังกลาวขางตนท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว 
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานตอไปอีกถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สวนแรงงานตางดาว 
ท่ีทํางานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวน้ําอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางาน 
ถึงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สําหรับแรงงานตางดาวท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ เห็นชอบใหขยายระยะเวลา 
การอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ 
ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใหแรงงานตางดาวมาจัดทําทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ  
ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในวันท่ี  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เม่ือแรงงานตางดาวผานการพิสูจนสัญชาติแลว จะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
และอนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน กระทรวงแรงงาน  
โดยกรมการจัดหางาน จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 

 
 

         กระทรวงแรงงาน 
มกราคม ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 

                  
                    หนา 
คํานํา 
สารบัญ 
สถานการณ...........................………………………………………………………………………………………….                                    
ปญหาและอุปสรรค 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2561  
วัตถุประสงค  
แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย…………………………… 
รายละเอียดการดําเนินการในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 
รายละเอียดการดําเนินการในศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว  
(ศปก.บต.) 

ภาคผนวก 
      ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต) สัญชาติกัมพูชา 
      ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.) สัญชาติลาว     
      ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.) สัญชาติเมียนมา 
      โครงสรางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย 

            ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวกระทรวงแรงงาน (ศปก.บต.รง.) 
      ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.) 
      ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  
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ก) สถานการณ 

 ประเทศไทยมีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ คือสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จํานวนท้ังสิ้น 

กวา 3.8 ลานคน (ตามภาพ) ซ่ึงเปนแรงงานท่ีเขาเมืองและทํางานอยางถูกกฎหมายประมาณ 2 ลานคน  

และในสวนท่ีเหลือคือแรงงานประเภทท่ัวไปท่ีไดรับการผอนผันใหเขามาทํางานประมาณ 1.9 ลานคน ซ่ึงรัฐบาล

ภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีมาตรการผอนปรนใหแรงงานตางดาวไดรับ

อนุญาตใหอยูในประเทศและทํางานไดจนถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยแรงงานตางดาวตองพิสูจนสัญชาติ 

ใหแลวเสร็จในชวงเวลาดังกลาว (ตามคําสั่ง หัวหนา คสช. ท่ี 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแกไข

ขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปญหาและอุปสรรค 
การดําเนินการท่ีผานมา พบขอขัดของในการดําเนินการท้ังสิ้น ๒ ประการ ไดแก  
ประการแรก เรื่องการดําเนินการพิสูจนสัญชาติ ปจจุบันมีแรงงานมาดําเนินการข้ึนทะเบียนประวัติ

ประมาณ 2 ลานคน ซ่ึงพบวายังมีแรงงานตางดาวประมาณ 8 แสนคน ท่ีไมสามารถดําเนินการพิสูจนสัญชาติ
ใหแลวเสร็จไดตามระยะเวลาท่ีผอนผัน ซ่ึงจะสงผลให แรงงานกลุมดังกลาวเปนแรงงานท่ีทํางานอยางผิดกฎหมาย  
แตนายจางและผูประกอบการยังมีความจําเปนจะตองจางงานอยู และการใหแรงงานกลับประเทศตนทาง 
ตามมาตรการทางกฎหมาย อาจสงผลกระทบตอสถานการณการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 

  
 

 
ราง ๔ ๒๙.01.2561.1๘.๓๐ กระทรวงแรงงาน (MINISTRY OF LABOUR) 

 



แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

2 

ประเทศ จํานวนแรงงาน 
ท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ 

จํานวน
ศูนย 

ความสามารถในการพิสูจน
สัญชาติตอศูนยตอวัน 

จะสามารถพิสูจน
สัญชาติไดตอวัน 

กัมพูชา ๔๓๑,๑๘๖ ๓ ๖๐๐ ๑,๘๐๐ 
ลาว ๕๐,๗๐๓ ๑ ๓๐๐ ๓๐๐ 

เมียนมา ๓๒๙,๙๔๐ ๙ ๗๐๐ ๖,๓๐๐ 
*ขอมูล ณ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 ประการท่ีสอง ในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในประเทศไทย ยังขาดฐานขอมูลท่ีครบถวน 
เปนเอกภาพหนึ่งเดียวกัน ทําใหเปนอุปสรรคในการกําหนดนโยบายในภาพรวม 

ข) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
จากขอขัดของสองประการดังกลาวนี้ ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 16 มกราคม 2561 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย 

ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑. แรงงานตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว ใหมาดําเนินการทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ 

ตรวจลงตรา (Visa) ขออนุญาตทํางาน ข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนหรือทําประกันสุขภาพ (แลวแตกรณี)  

ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ท่ีจัดตั้งข้ึนในทุกจังหวัด อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง  

และกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือมาดําเนินการดังกลาวแลว จะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและทํางาน 

ไดถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 กรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา อนุญาตถึงวันท่ี 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ๒. แรงงานที่ยังไมผานการพิสูจนสัญชาติ ใหไปดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ 

ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพ่ือขยายระยะเวลาในการผอนผัน

เพ่ือใหดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เม่ือพิสูจนสัญชาติแลวจะไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานไดถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีแรงงานท่ีทํางานใน

กิจการประมงทะเลและแปรูปสัตวน้ํา อนุญาตถึงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ๓. ประสานงานกับประเทศตนทางเพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ิมเจาหนาท่ี อุปกรณ และ 

ศูนยพิสูจนสัญชาติเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับแรงงานตางดาวสัญชาติของตน ท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติใหดําเนินการ

พิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ค) วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหมีฐานขอมูลแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ท่ีทํางานในประเทศไทย  

ท่ีมีเอกภาพเปนหนึ่งเดียว ท่ีทราบวาแรงงานตางดาวดังกลาวอาศัยอยูท่ีใด ทํางานกับนายจางคนใด พรอมท้ัง  
มีทะเบียนประวัติของแรงงานตางดาว เพ่ือใชในการบริการจัดการแรงงานตางดาว และใหหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของสามารถใชประโยชนรวมกันได 
 ๒. เพ่ือใหแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ ใหพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ โดยขยาย
ระยะเวลาผอนผันไปจนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือใหทราบวาแรงงานตางดาวเปนคนสัญชาติใด 
โดยจะตองมาจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือใหแรงงานกลุมนี้
เปนแรงงานท่ีเขาเมืองและทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  
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ง) ประเภทของแรงงานตางดาว 

 แรงงานตางดาว จะตองดําเนินการตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 นั้น มีจํานวนท้ังสิ้น 

1,999,240 คน โดยสามารถจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

๑. แรงงานท่ีทํางานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา (หรือเรียกวา แรงงานประมงฯ) 

ซ่ึงเปนแรงงานท่ีไดรับบัตรประจําตัวสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) มีจํานวนท้ังสิ้น 

93,089 คน  

กรณีที่ผานการพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน 44,432 คน จะมีบัตรสีชมพูท่ีระบุวันหมดอายุในวันท่ี  

1 พฤศจิกายน ๒๕62 ซ่ึงสามารถอยูในราชอาณาจักรและทํางานไดถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕62   

กรณีที ่ย ัง ไม ได พ ิส ูจน ส ัญชาติ จํานวน 48,657 คน จะมีบัตรสีชมพู ระบุวันหมดอายุในวันท่ี 

1 พฤศจิกายน ๒๕60 ซ่ึงระยะเวลาท่ีแรงงานกลุมนี้ไดรับการผอนผันอยูในราชอาณาจักรและทํางานไดนั้น

สิ้นสุดลงแลวเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕60 

๒. แรงงานท่ีไดดําเนินการตามคําส่ังหัวหนา คสช. ท่ี 33/2560 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 

2560 ท่ีผานการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธนายจาง – ลูกจาง และมีใบจับคูอยูกับ

ตัว (หรือเรียกวา กลุมใบจับคู) จํานวน 727,473 คน  

กรณีพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน 534,321 คน จะไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน (เอกสารขนาด เอ4) 

ใหทํางานไดถึงวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕61  

กรณีท่ียังไมพิสูจนสัญชาติ จํานวน  193,152 คน จะมีเพียงใบจับคู ซ่ึงระยะเวลาท่ีแรงงานกลุมนี้

ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานไดนั้นสิ้นสุดลงแลวเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕60 

๓. แรงงานท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (หรือเรียกวา กลุมบัตรสีชมพู) จํานวน 

1,178,678 คน  

กรณีผานการพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน 608,658 คน ซ่ึงแรงงานกลุมนี้จะมีบัตรสีชมพู 

ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕61 และใบอนุญาตทํางานถึงวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕61  

กรณีไมผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 570,020 คน ซ่ึงแรงงานกลุมนี้จะมีบัตรสีชมพู 

ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕61 และใบอนุญาตทํางานถึงวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕61 

กรณีแรงงานท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ

จากศูนยพิสูจนสัญชาติของประเทศตนทาง  

ท่ีมีดําเนินการในประเทศไทย หรือจากประเทศ

ตนทาง จะมีเอกสารรายการใดรายการหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ หนังสือเดินทาง (Passport: PP) 

ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง ชั่ ว ค ร า ว  ( Temporary 

Passport: TP) เอกสารเดินทาง (Travel Document: TD) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) 

หรือเอกสารอ่ืนท่ีประเทศตนทางออกให 
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จ) สถานท่ีดําเนินการ 

1) ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 

 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS)  เปนการบูรณาการรวมกันของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย  

 - กรมการปกครอง ทําหนาท่ีในการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียน

ประวัติ กําหนดเลข 13 หลัก ถายรูปใบหนา สแกนลายนิ้วมือ 

 - กรมการจัดหางาน ทําหนาท่ีในการพิจารณาอนุญาตใหทํางาน 

 - สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทําหนาท่ีตรวจลงตรา (Visa) ใหอยูในราชอาณาจักร 

 - สํานักงานประกันสังคม ทําหนาท่ี ข้ึนทะเบียนผูประกันตนใหกับแรงงานตางดาวท่ีทํางานในกิจการของ

นายจางท่ีเขาประกันสังคม 

 - กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาท่ี ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพใหกับแรงงานตางดาวท่ียังไมผาน 

การพิสูจนสัญชาติ หรือผานการพิสูจนสัญชาติกรณีทํางานในกิจการไมเขาประกันสังคม หรือกรณี 

เขาประกันสังคม ตองซ้ือประกันคุมครองกอนเกิดสิทธิประกันสังคม 

 ศูนย OSS นี้จะทําหนาท่ีในการจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัตสิําหรับแรงงานท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว 

และแรงงานท่ียังไมผานการพิสูจนสัญชาติท่ีประสงคจะเดินทางไปพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 

มิถุนายน ๒๕61 ซ่ึงจะตองมาจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย OSS ภายในวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕61  

โดยศูนยดังกลาวจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการศูนย โดยจะตั้งอยูทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อยางนอย

จังหวัดละ 1 แหง และกรุงเทพมหานคร โดยสถานท่ีตั้งใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการ 

การทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยจังหวัด (กตจ.) กําหนด 

2) ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.) 

 ศปก.บต. เปนการบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของเชนเดียวกับ ศูนย OSS โดยแตกตางกัน

ตรงท่ีการดําเนินการของ ศปก.บต. จะมีหนวยงานของประเทศตนทางท้ัง 3 ประเทศเขามาเพ่ิมเติม เพ่ือเขามา

ดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหกับแรงงานตางดาวดวย โดยดําเนินการจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน ๒๕61 

 ศูนยดังกลาวจะมีผูท่ีปลัดกระทรวงแรงงานแตงต้ังเปนผูอํานวยการศูนย (CEO) ภายใตการกํากับดูแล

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยจังหวัด (กตจ.)  

ฉ) การดําเนินการ 

สําหรับ ผูอํานวยการ ศปก.บต. (ผูท่ีปลัดกระทรวงแรงงานแตงตั้ง) และ ผูอํานวยการศูนย OSS  

(ผูวาราชการจังหวัด) มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. จัดระบบการปฏิบัติงานของศูนยฯ ใหสามารถบริการดวยความรวดเร็ว โปรงใส แลวเสร็จตาม

เง่ือนไขเวลาท่ีกําหนด 

๒. ประสานงานกับจัดหางานจังหวัด หรือจัดหางานกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหเรงรัด

นายจางนําแรงงานตางดาว ไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และเขารับ 

การพิสูจนสัญชาติในเวลาท่ีกําหนด 
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๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการรายวัน ใหผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ

การบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวกระทรวงแรงงาน (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ทราบ 

๔. ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สําหรับเจาหนาท่ีในศูนย OSS     

การดําเนินการในศูนย OSS  

ระยะเวลา : ภายใน ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สถานท่ี   : ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อยางนอยจังหวัดละ ๑ แหง และกรุงเทพมหานคร 

เปาหมาย : แรงงานตางดาว ๒ ประเภทท่ีเขามาดําเนินการ ไดแก 

- แรงงานท่ีผานการพิสูจนสัญชาติมาแลว (กอนวันเปดศูนยบริการเบ็ดเสร็จ) (Type A) 

      - แรงงานท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ (Type B)  
สําหรับเจาหนาท่ีใน ศปก.บต. 

การดําเนินการใน ศปก.บต.  

ระยะเวลา : ภายใน ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สถานท่ี   : ๑๓ แหง ประกอบดวย 

 กัมพูชา ดําเนินการใน ๓ จังหวัด ไดแก ระยอง  สงขลา และกรุงเทพฯ  

 ลาว ดําเนินการในกรุงเทพฯ แหงเดียว   

 เมียนมา จํานวน ๙ ศูนย  ไดแก เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค สมุทรปราการ  

 ระนอง สงขลา และสมุทรสาคร ๒ แหง  

เปาหมาย : แรงงานตางดาว ๒ ประเภทท่ีเขามาดําเนินการ ไดแก 

      - แรงงานท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ และยังไมไดดําเนินการในศูนย OSS (Type C) 

      - แรงงานท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ และดําเนินการในศูนย OSS แลว (Type D) 

 ข้ันตอน  : การดําเนินการใน ศปก.บต. แบงออกเปน ๓ สวน ไดแก   

     - สวนของการตรวจสอบ คัดกรอง แจกบัตรคิวเพ่ือเขารับบริการ (พิสูจนสัญชาติ) 
     - สวนของการพิสูจนสัญชาติของประเทศตนทาง    
      - สวนของการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการอนุญาตทํางาน  
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รายละเอียดการดําเนินการ 
ในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service: OSS) 
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1.1 แรงงานท่ีผานการพิสูจนสัญชาติมาแลว (กอนวันเปดศูนยบริการเบ็ดเสร็จ) (Type A)  

 - กําหนดนัดหมาย / รับบัตรคิว  

 ๑) แรงงานตางดาวหรือนายจางติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางาน 

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ – ๑๐ เพ่ือขอนัดหมายเขาศูนย OSS 

 ๒) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ไปดําเนินการในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   

ตามกําหนดนัดหมาย 

  - จัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้  

   ๑) เอกสารของแรงงานตางดาวท่ีตองนํามา 

  - หนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร (ใบจับคู) หรือ บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพูเดิม)   
  - เอกสารจากประเทศตนทาง (หนังสือเดินทาง (Passport: PP), เอกสารเดินทาง (Travel 
Document: TD), เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI), 
  - ใบอนุญาตทํางาน (ถามี)  

  - สําเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานตางดาว (ถามี)   

 ๒) เอกสารนายจาง  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบาน  

- กรณีนายจางเปนนิติบุคคล ใหนําหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และแนบสําเนา

ทะเบียนบานของนิติบุคคลมาดวย  

- แบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัติของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) สามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมไดจากเว็บไซตกรมการจัดหางานหรือขอรับไดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ - ๑๐ หรือกรมการปกครอง  

 1. การดําเนินการในศูนย OSS ตองดําเนินการภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

 จุดคัดกรอง      

แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบ

เอกสาร รับบัตรคิว-แผนผัง และรับ-กรอกเอกสาร (กรณีไมไดกรอกมา) 

สถานท่ีี 1 กรมการปกครอง   

 แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการปกครอง ยื่นแบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัต ิ

ของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) เพ่ือจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กําหนดเลข ๑๓ หลัก ถายรูปใบหนา  

เก็บลายนิ้วมือ เก็บขอมูลอ่ืนๆ เจาหนาท่ีกรมการปกครองพิมพคําขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัว 

คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) คาทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย เปนเงิน 80 บาท 

 สถานท่ีี 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   

  เจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง ดําเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non- 
Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ใหแกแรงงาน 
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ตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว (กรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา อนุญาตใหอยูได
ถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 256๒) โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

 สถานีท่ี 3 กรมการจัดหางาน 

กลุมแรงงาน อายุใบอนุญาต
ทํางาน(เดิม) 

ระยะเวลาการอนุญาต คายื่นคําขอ/
คาธรรมเนียม 

ประมง – แปรรูปฯ 1 พ.ย. ๖๐ ตั้งแตวันท่ีอนุญาต – ๑ พ.ย. ๖๒ ๑,๙๐๐ บาท 
ใบจับคู ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ตั้งแตวันท่ีอนุญาต – ๓๑ มี.ค. 

๖๓ 
๒,๒๒๕ บาท 

ใบจับคู ๓๑ มี.ค. ๖๑ 
๑ เม.ย. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๓ ๑,๙๐๐ บาท 

บัตรชมพู ๓๑ มี.ค. ๖๑ 
  แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๒ 

โดยใหแรงงานตางดาวเซ็นชื่อในแบบคําขอโดยไมตองกรอกขอมูล แตใหเจาหนาท่ีกรมการจัดหางานนําคําขอ

จดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) ซ่ึงมีขอมูลครบถวนแนบติดกับคําขอ ตท.๒ 

และพิจารณาอนุญาตทํางาน โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ กรณี 

 กรณีท่ี 1 แรงงานตางดาวผานการพิสูจนสัญชาติและไดรับอนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ยื่นคําขออนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา 

อนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจาหนาท่ีกรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตทํางานตามท่ีขออนุญาต  

โดยจัดเก็บคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางานตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เปนเวลา ๒ ป เปนเงิน ๑,๙๐๐ บาท กรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา อนุญาตทํางานถึง

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คาธรรมเนียม เปนเงิน ๑,๙๐๐ บาท 

 กรณีท่ี  2  แรงงานตางดาวผานการพิสูจนสัญชาติแลวแตยังไมไดรับอนุญาตทํางานถึงวันท่ี  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหยื่นคําขออนุญาตทํางาน ๒ ฉบับ (เนื่องจากกฎหมายกําหนดหามไมใหอนุญาตทํางาน 

เกินกวาครั้งละ ๒ ป) ฉบับแรกยื่นคําขออนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ฉบับท่ี ๒ ยื่นคําขออนุญาต

ทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เจาหนาท่ีกรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตทํางานตามท่ีขออนุญาต 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้ ๑) คายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน  

ครั้งแรกตั้งแตวันท่ีอนุญาตถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน เปนเงิน ๓๒๕ บาท ครั้งท่ีสอง

ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เปนเวลา ๒ ป เปนเงิน ๑,๙๐๐ บาท รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น ๒,๒๒๕ บาท    

  สถานีท่ี 4 สํานักงานประกันสังคม และสาธารณสุข (ประกันสุขภาพ) 

  เจาหนา ท่ีสํานักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางดาว  
และใหคําแนะนําการข้ึนทะเบียนผูประกันตน  

๑) กรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีนายจางเขาประกันสังคม จะแบงไดเปน 2 กรณียอย 

- กรณีแรงงานตางดาวเคยข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนแลว ใหดําเนินการตอไป
เชนเดิม ไมเสียคาใชจาย 
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- กรณีแรงงานตางดาวไมเคยข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตน จะตองทําประกันสุขภาพ

กอนสิทธิประกันสังคมเกิดเปนเวลา 90 วัน เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

๒) กรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีนายจางไมเขาประกันสังคม จะตองทําประกัน

สุขภาพ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เปนเงิน ๓,๒๐๐ บาท 

สถานีท่ี 5 ทุกหนวยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) 

  แรงงานตางดาวชําระเงิน กับเจาหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยแตละหนวยงานจะออก

ใบเสร็จรับเงิน โดยชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในแผนผังท่ีแรงงานตางดาวไดรับจากจุดคัดกรอง และเม่ือไดรับ

ใบเสร็จแลว ใหไปรับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยจากเจาหนาท่ีกรมการปกครอง  
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๑.๒ แรงงานท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ (Type B) 

  กําหนดนัดหมาย / รับบัตรคิว   
 ๑) แรงงานตางดาวหรือนายจางติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางาน  
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ – ๑๐ เพ่ือขอนัดหมายเขาศูนย OSS 
 ๒) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ไปดําเนินการในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
ตามกําหนดนัดหมาย  
  จัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้   
   ๑) เอกสารแสดงตนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  - บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพูเดิม)   
  -  หนั งสื อรับรองการ เดินทางไปตรวจสัญชา ติ  หรื อหนั งสื อรับรองการ เดินทาง 
ไปนอกราชอาณาจักร (ใบจับคู)  
  - สําเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานตางดาว (ถามี)   
 ๒) เอกสารนายจาง  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
- สําเนาทะเบียนบาน  
- กรณีนายจางเปนนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยใหแนบสําเนา 

ทะเบียนบานของนิติบุคคลมาดวย  
- แบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัติของ คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) สามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมไดจากเว็บไซตกรมการจัดหางานหรือขอรับไดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ - ๑๐ หรือกรมการปกครอง  
 1) การดําเนินการในศูนย OSS  
  ดําเนินการภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (แรงงานตางดาวตองไปพิสูจนสัญชาติ ณ  
ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
จึงจะไดรับการอนุญาตใหทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
   จุดคัดกรอง      

แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบ
เอกสาร รับบัตรคิว-แผนผัง และ รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไมไดกรอกเอกสารมา) 

สถานีท่ี 1 กรมการปกครอง   
 แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการปกครอง ยื่นแบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัต ิ

ของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) เพ่ือจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กําหนดเลข ๑๓ หลัก ถายรูปใบหนา  
เก็บลายนิ้วมือ เก็บขอมูลอ่ืนๆ เจาหนาท่ีกรมการปกครองพิมพคําขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัว  
คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑ ) คาทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย เปนเงิน 80 บาท 

สถานีท่ี 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
- ไมตองดําเนินการ ขามไปสถานีท่ี 3 - 
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 สถานีท่ี 3 กรมการจัดหางาน 
กลุมแรงงาน อายุใบอนุญาต

ทํางาน(เดิม) 
ระยะเวลาการอนุญาต คายื่นคําขอ/

คาธรรมเนียม 
ประมง – แปรรูปฯ 1 พ.ย. ๖๐ ตั้งแตวันท่ีอนุญาต – ๓๐ มิ.ย. 

๖๑ 
๕๕๐ บาท 

ใบจับคู ๓๑ ธ.ค. ๖๐ 
บัตรชมพู ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๑ เม.ย. ๖๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ๓๒๕ บาท 
  แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๘ 

โดยใหแรงงานตางดาวเซ็นชื่อในแบบคําขอโดยไมตองกรอกขอมูล แตใหเจาหนาท่ีกรมการจัดหางานนําคําขอ
จดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) ซ่ึงมีขอมูลครบถวนแนบติดกับคําขอ ตท.๘ 
และพิจารณาอนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยแบงเปน 2 กรณี 

 กรณีท่ี 1 กลุมแรงงานท่ีทํางานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา และกลุมตามคําสั่ง คสช.
ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ใบจับคู) จัดเก็บคาคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน
ตั้งแตวันท่ีอนุญาตถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนเวลาเกินกวา ๓ เดือน เปนเงิน ๕๕๐ บาท (กรณีแรงงาน
ตางดาวกลุมใบจับคูท่ีไดชําระเงินคาธรรมเนียมไวแลว ๕๕๐ บาท ณ จุดบริการชําระเงิน Counter Service  
ไมตองชําระเงินเพ่ิมอีก โดยใหแสดงใบเสร็จ ณ จุดชําระเงิน ในสถานีท่ี 6 ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหแรงงานกลุมนี้
เลือกไปพิสูจนสัญชาติกอนมาจดทะเบียนศูนย OSS) 
   กรณีท่ี 2 กลุมแรงงานตางดาวท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซ่ึงไดรับ
อนุญาตทํางานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดเก็บคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ตั้งแตวันท่ี 
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนเวลา ๓ เดือน เปนเงิน ๓๒๕ บาท 

   สําหรับจังหวัด ๒๒ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเลและกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ันตอนการสแกนมานตา
แรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ําในสถานีนี้กอนไปดําเนินการ ณ สถานีตอไป ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด 

 สถานีท่ี 4 สํานักงานประกันสังคม และสาธารณสุข (ประกันสุขภาพ) 

  ประกันสุขภาพถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนเงิน ๕๐๐ บาท  
สถานีท่ี 5 ทุกหนวยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) 

  แรงงานตางดาวชําระเงิน กับเจาหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยแตละหนวยงานจะออก

ใบเสร็จรับเงิน โดยชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในแผนผังท่ีแรงงานตางดาวไดรับจากจุดคัดกรอง และเม่ือไดรับ

ใบเสร็จแลว ใหไปรับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยจากเจาหนาท่ีกรมการปกครอง  
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รายละเอียดการดําเนินการ 
ในศูนยปฏิบัติการการบริหาร

จัดการเพื่อการทํางาน 
ของคนตางดาว 

(ศปก.บต.) 
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การดําเนินการของประเทศตนทาง 
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  2.1 แรงงานท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ และยังไมเคยไปดําเนินการในศูนย OSS (Type C) 
1) แนวทางการดําเนินการใน ศปก.บต.  
 - กําหนดนัดหมาย / รับบัตรคิว  
   (๑) แรงงานตางดาวหรือนายจางติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางาน 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ เพ่ือขอนัดหมายเขา ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทํางาน 
ของคนตางดาว (ศูนยพิสูจนสัญชาติ) 

(๒) เฉพาะแรงงานเมียนมา ไปท่ีเคานเตอร เซอรวิส เพ่ือชําระเงินคาธรรมเนียมเอกสาร CI (๓๐๐ บาท) 
คาบริการ (๑๐ บาท) รวมเปน ๓๑๐ บาท ใหเก็บสลิป (Slip) ไวเปนหลักฐาน     
  จัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้   
   ๑) เอกสารแสดงตนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  - บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพูเดิม)   
  -หนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร (ใบจับคู)  
  - เอกสารจากประเทศตนทาง (หนังสือเดินทาง (Passport: PP), เอกสารเดินทาง (Travel 
Document: TD), เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI), 
  - ใบอนุญาตทํางาน (ถามี)  

  - สําเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานตางดาว (ถามี) 

 ๒) เอกสารนายจาง  
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  
- กรณีนายจางเปนนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยใหแนบสําเนา 

ทะเบียนบานของนิติบุคคลมาดวย  
- แบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัติของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) สามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมไดจากเว็บไซตกรมการจัดหางานหรือขอรับไดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ - ๑๐ หรือกรมการปกครอง 
 1) การดําเนินการในศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติ (ศูนยพิสูจน
สัญชาติ) 
  (๑)  สวนท่ี ๑ ตรวจสอบ คัดกรอง แจกบัตรคิวเพ่ือเขารับบริการ  
   แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบ 
เอกสารและรับบัตรคิวเพ่ือเขารับการพิสูจนสัญชาติ 
  (๒) สวนท่ี ๒ พิสูจนสัญชาติของประเทศตนทาง 
   แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีของประเทศตนทาง เพ่ือทําการพิสูจนสัญชาติ ซ่ึงแรงงานตางดาว
จะตองกรอกเอกสาร แบบฟอรมของประเทศตนทาง เม่ือผานการพิสูจนสัญชาติแลวจะไดรับหนังสือเดินทาง
(Passport: PP) หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง ดังนี้  

 ๑) สัญชาติกัมพูชา เอกสารเดินทาง (Travel Document: TD) คาธรรมเนียม ๒,๓๕๐ บาท 
 ๒) สัญชาติลาว เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) คาธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท   
 ๓) สัญชาติเมียนมา เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) คาธรรมเนียม ๓๑๐ บาท 
ตรวจสอบจากสลิปเคานเตอร เซอรวิส ซ่ึงแรงงานไดชําระไวแลว 
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 (๓) สวนท่ี ๓ การจัดทําทะเบียนประวัติ  หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ  ตรวจลงตรา (Visa)  
และขออนุญาตทํางาน  

จุดคัดกรอง 
แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบ

เอกสาร รับบัตรคิว-แผนผัง และ รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไมไดกรอกเอกสารมา) 
  สถานีท่ี 1 กรมการปกครอง   
  แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการปกครอง ยื่นแบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัต ิ
ของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) เพ่ือจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กําหนดเลข ๑๓ หลัก ถายรูปใบหนา 
เก็บลายนิ้วมือ เก็บขอมูลอ่ืนๆ เจาหนาท่ีกรมการปกครองพิมพคําขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัว 
คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) คาทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย เปนเงิน 80 บาท 

 สถานีท่ี 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   
  เจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง ดําเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non- 

Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ใหแกแรงงาน
ตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว (กรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา อนุญาตใหอยูได
ถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 256๒) โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

 สถานีท่ี 3 กรมการจัดหางาน 
กลุมแรงงาน อายุใบอนุญาต

ทํางาน(เดิม) 
ระยะเวลาการอนุญาต คายื่นคําขอ/

คาธรรมเนียม 
ประมง – แปรรูปฯ 1 พ.ย. ๖๐ ตั้งแตวันท่ีอนุญาต – ๑ พ.ย. ๖๒  ๑,๙๐๐ บาท 

ใบจับคู ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ตั้งแตวันท่ีอนุญาต – ๓๑ มี.ค. 
๖๓ 

๒,๒๒๕ บาท 

บัตรชมพู ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๑ เม.ย. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๓ ๑,๙๐๐ บาท 
  แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๒

โดยใหแรงงานตางดาวเซ็นชื่อในแบบคําขอโดยไมตองกรอกขอมูล แตใหเจาหนาท่ีกรมการจัดหางานนําคําขอ
จดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) ซ่ึงมีขอมูลครบถวนแนบติดกับคําขอ ตท.๒ 
และพิจารณาอนุญาตทํางาน โดยแบงการดําเนินการเปน 3 กรณี 

  กรณีท่ี ๑ แรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเลและแปรูปสัตวน้ํา จัดเก็บคายื่นคําขอและ
คาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ตั้งแตวันท่ีอนุญาต ถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เปนเงิน ๑,๙๐๐ บาท 

 กรณีท่ี 2 แรงงานตางดาวท่ีมีหนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรือหนังสือรับรอง
การเดินทางไปนอกราชอาณาจักร (ใบจับคู) จัดเก็บคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ตั้งแต
วันท่ีอนุญาต เปดทําการ ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนเงิน 2,225 บาท 

 กรณีท่ี 3 แรงงานตางดาวท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพูเดิม) 
จัดเก็บคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
เปนเงิน 1,900 บาท 

  สําหรับจังหวัด ๒๒ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเลและกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ันตอนการสแกนมานตา

แรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ําในสถานีนี้กอนไปดําเนินการ ณ สถานีตอไป 

ท้ังนี้ใหเปนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด 

 

  
 

 
ราง ๔ ๒๙.01.2561.1๘.๓๐ กระทรวงแรงงาน (MINISTRY OF LABOUR) 

 



แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

21 

 สถานีท่ี 4 สํานักงานประกันสังคม และสาธารณสุข (ประกันสุขภาพ) 

  เจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางดาว และให

คําแนะนําการข้ึนทะเบียนผูประกันตน  

๓) กรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีนายจางเขาประกันสังคม จะแบงไดเปน 2 กรณียอย 

- กรณีแรงงานตางดาวเคยข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนแลว ใหดําเนินการตอไป

เชนเดิม ไมเสียคาใชจาย 

- กรณีแรงงานตางดาวไมเคยข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตน จะตองทําประกันสุขภาพ

กอนสิทธิประกันสังคมเกิดเปนเวลา 90 วัน เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

๔) กรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีนายจางไมเขาประกันสังคม จะตองทําประกัน

สุขภาพ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เปนเงิน ๓,๒๐๐ บาท 

 สถานีท่ี 5 ทุกหนวยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) 

  แรงงานตางดาวชําระเงิน กับเจาหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยแตละหนวยงานจะออก

ใบเสร็จรับเงิน โดยชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในแผนผังท่ีแรงงานตางดาวไดรับจากจุดคัดกรอง และเม่ือไดรับ

ใบเสร็จแลว ใหไปรับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยจากเจาหนาท่ีกรมการปกครอง  
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2.2 แรงงานท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ และดําเนินการในศูนย OSS แลว (Type D) 
 ๑. แนวทางการดําเนินการใน ศปก.บต. (แรงงานตางดาวจะตองเขาดําเนินการ ณ ศูนย OSS มาแลว) 
 - กําหนดนัดหมาย / รับบัตรคิว  
   (๑) แรงงานตางดาวหรือนายจางติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางาน 
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ – ๑๐ เพ่ือขอนัดหมายเขา ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางาน 
ของคนตางดาว (ศูนยพิสูจนสัญชาติ) 

(๒) เฉพาะแรงงานเมียนมา ไปท่ีเคานเตอร เซอรวิส เพ่ือชําระเงินคาธรรมเนียมเอกสาร CI (๓๐๐ บาท) 
คาบริการ (๑๐ บาท) รวมเปน ๓๑๐ บาท ใหเก็บสลิป (Slip) ไวเปนหลักฐาน     
  จัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้   
   ๑) เอกสารแสดงตนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  - บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพูเดิม)   
  - หนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร (ใบจับคู)  
  - ใบอนุญาตทํางาน (ถามี)  

  - สําเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานตางดาว (ถามี)   

 ๒) เอกสารนายจาง  
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  
- กรณีนายจางเปนนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยใหแนบสําเนา 

ทะเบียนบานของนิติบุคคลมาดวย  
- แบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัติของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) สามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมไดจากเว็บไซตกรมการจัดหางานหรือขอรับไดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ - ๑๐ หรือกรมการปกครอง   
 1) การดําเนินการในศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติ (ศูนยพิสูจน
สัญชาติ) 
  (๑)  สวนท่ี ๑ ตรวจสอบ คัดกรอง แจกบัตรคิวเพ่ือเขารับบริการ  
   แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบ   
เอกสารและรับบัตรคิวเพ่ือเขารับการพิสูจนสัญชาติ 
  (๒) สวนท่ี ๒ พิสูจนสัญชาติของประเทศตนทาง  
   แรงงานตางดาวไปพบจาหนาท่ีของประเทศตนทาง เพ่ือทําการพิสูจนสัญชาติ ซ่ึงแรงงานตางดาว
จะตองกรอกเอกสาร แบบฟอรมของประเทศตนทาง เม่ือผานการพิสูจนสัญชาติแลวจะไดรับหนังสือเดินทาง
(Passport: PP) หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง ดังนี้  

 ๑) สัญชาติกัมพูชา เอกสารเดินทาง (Travel Document: TD) คาธรรมเนียม ๒,๓๕๐ บาท 
 ๒) สัญชาติลาว เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) คาธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท   
 ๓) สัญชาติเมียนมา เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) คาธรรมเนียม ๓๑๐ บาท 
ตรวจสอบจากสลิปเคานเตอร เซอรวิส ซ่ึงแรงงานไดชําระไวแลว 
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 (๓) สวนท่ี ๓ การจัดทําทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) และขอ
อนุญาตทํางาน  

จุดคัดกรอง 
แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบ

เอกสาร รับบัตรคิว-แผนผัง และ รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไมไดกรอกเอกสารมา) 
  สถานีท่ี 1 กรมการปกครอง   
  แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการปกครอง ยื่นแบบกรอกขอมูลทะเบียนประวัต ิ
ของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.บ. ๑) เพ่ือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจสอบเลข ๑๓ หลัก ตรวจสอบรูปใบหนา 
เปรียบเทียบลายนิ้วมือ เก็บขอมูลอ่ืนๆ เจาหนาท่ีกรมการปกครองพิมพคําขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัว 
คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) คาทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย เปนเงิน 80 บาท 

 สถานีท่ี 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   
  เจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง ดําเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non- 

Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ใหแกแรงงาน
ตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว (กรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา อนุญาตใหอยูได
ถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 256๒) โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

 สถานีท่ี 3 กรมการจัดหางาน 
กลุมแรงงาน อายุใบอนุญาต

ทํางาน(เดิม) 
ระยะเวลาการอนุญาต คายื่นคําขอ/

คาธรรมเนียม 
ประมง – แปรรูปฯ 

๓๐ มิ.ย. ๖๑ 
ตั้งแตวันท่ีอนุญาต – ๑ พ.ย. ๖๒  ๑,๔๕๐ บาท 

ใบจับคู 
๑ ก.ค. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๓ ๑,๙๐๐ บาท 

บัตรชมพู 
  แรงงานตางดาวไปพบเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน ยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๒ 

โดยใหแรงงานตางดาวเซ็นชื่อในแบบคําขอโดยไมตองกรอกขอมูล แตใหเจาหนาท่ีกรมการจัดหางานนําคําขอ
จดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (ท.ต. ๑) ซ่ึงมีขอมูลครบถวนแนบติดกับคําขอ ตท.๒ 
และพิจารณาอนุญาตทํางาน โดยแบงการดําเนินการเปน 3 กรณี 

  กรณีท่ี ๑ แรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา จัดเก็บคายื่นคําขอ 
และคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ตั้งแตวันท่ี 1 ถึงกรกฎาคม 2561 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
เปนเงิน 1,450 บาท 

 กรณีท่ี 2 แรงงานตางดาวท่ีมีหนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรือหนังสือรับรอง
การเดินทางไปนอกราชอาณาจักร (ใบจับคู) และแรงงานตางดาวท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
(บัตรสีชมพูเดิม) จัดเก็บคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2563  เปนเงิน 1,900 บาท 

  สําหรับจังหวัด ๒๒ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเลและกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ันตอนการสแกนมานตา
แรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ําในสถานีนี้กอนไปดําเนินการ ณ สถานีตอไป ท้ังนี้ให
เปนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด 

 สถานีท่ี 4 สํานักงานประกันสังคม และสาธารณสุข (ประกันสุขภาพ) 

  เจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางดาว และให

คําแนะนําการข้ึนทะเบียนผูประกันตน  
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๕) กรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีนายจางเขาประกันสังคม จะแบงไดเปน 2 กรณียอย 
- กรณีแรงงานตางดาวเคยข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนแลว ใหดําเนินการตอไป

เชนเดิม ไมเสียคาใชจาย 
- กรณีแรงงานตางดาวไมเคยข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตน จะตองทําประกันสุขภาพ

กอนสิทธิประกันสังคมเกิดเปนเวลา 90 วัน เปนเงิน ๕๐๐ บาท 
๖) กรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีนายจางไมเขาประกันสังคม จะตองทําประกัน

สุขภาพ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เปนเงิน ๓,๒๐๐ บาท 
 สถานีท่ี 5 ทุกหนวยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) 

  แรงงานตางดาวชําระเงิน กับเจาหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยแตละหนวยงานจะออก

ใบเสร็จรับเงิน โดยชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในแผนผังท่ีแรงงานตางดาวไดรับจากจุดคัดกรอง และเม่ือไดรับ

ใบเสร็จแลว ใหไปรับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยจากเจาหนาท่ีกรมการปกครอง  

ช) ขอควรทราบ 
1. แรงงานตางดาวท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ หามขออนญุาตทํางาน เวนแตเปนงานท่ีกฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงานกําหนดใหทําได โดยใหนายจางแจงรายละเอียดของการทํางานสภาพการทํางาน 

ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพ่ือใหวินิจฉัยวาเปนงานท่ีอนุญาตใหทําไดหรือไม  

และแจงนายทะเบียน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตใหทํางาน 

2. ใหถือวาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับจากศูนย OSS ถือวาเปนใบอนุญาตทํางานดวย 

3. แรงงานตางดาวจะตองมาจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ในศูนย OSS ภายใน 31 มีนาคม 2561 หากพนระยะเวลาดังกลาวจะไมสามารถดําเนินการใดๆได 

และส งผลใหแรงงานตางด าวรายนั้น เปนแรงงาน ท่ีอยู ในราชอาณาจักรและทํางาน 

อยางผิดกฎหมาย นอกจากนี้ แรงงานตางดาวท่ียังไมพิสูจนสัญชาติและไดดําเนินการจัดทําหรือ

ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในศูนย OSS ภายใน 31 มีนาคม 2561  

แลวจะตองไปพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 หากพนระยะเวลาดังกลาว

จะไมสามารถดําเนินการใดๆได และสงผลใหแรงงานตางดาวรายนั้นเปนแรงงานท่ีอยูในราชอาณาจักร

และทํางานอยางผิดกฎหมาย 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

 

   

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

 

 

ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.)  
สัญชาตกิัมพูชา จํานวน ๓ แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ศูนยฯ ที่ตั้ง ผูรับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ 
๑ กรุงเทพมหานคร 

(อิมพีเรียล ลาดพราว) 
 

ศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด 
ลาดพราว ชั้น ๔ 
เลขที่ ๒๕๓๙  ถนน
ลาดพราว แขวง
คลองเจาคุณสิงห  
เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

นายพิชิต  
นิลทองคํา 
ผต. กกจ. 

ทั่วประเทศ 
(ยกเวนพื้นที่

รับผิดชอบของ 
ศูนยฯ จ.สงขลาและ

ระยอง) 

๒ สงขลา ตลาดฟุกเทียน 
เลขที่ ๙๙ หมู ๓ 
ตําบลคลองแห 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 

นายกิตติพงษ 
เหลานิพนธ 
ผต.กสร. 

1.ชุมพร 2.ระนอง  
3.สุราษฎรธาน ี 
4. พังงา  
5.นครศรีธรรมราช  
6.กระบี่ 7.ภูเก็ต  
8. พัทลุง  
9.ตรัง 10.สตูล  
11.สงขลา  
12.ปตตานี  
13.ยะลา  
14.นราธิวาส 

๓ ระยอง ศูนยโอทอป ตําบล
มะขามคู อาํเภอ
นิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

นายชาคริตย  
เดชา 

ผต.กพร. 

1.ฉะเชิงเทรา  
2.จันทบุรี  
3.ชลบุรี 4.ปราจีนบุรี 
5.ระยอง 6.สระแกว 
7.ตราด 8.นครนายก 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

 

 

ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.)  
สัญชาตลิาว จํานวน ๑ แหง 

 
 

 
 

 

ศปก.บต. กรุงเทพมหานคร  
 

สถานท่ีต้ัง : ศูนยการคาไอทีสแควร หลักสี่พลาซา  
ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน   
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

ผูรับผิดชอบ : นางสาวดวงพร พรพิทักษพันธุ  
ผูตรวจราชการกรมสาํนักงาน
ประกันสังคม 

 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : ท่ัวประเทศ 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

 

 

ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.)  
สัญชาติเมียนมา จํานวน ๙ แหง 

 

ลําดับ
ท่ี 

ศูนยฯ ท่ีต้ัง ผูรับผิดชอบ พื้นท่ีรับผิดชอบ 

๑ สมุทรสาคร 
(แหงที่ 1) 

เลขที่ ๖๙/๓๐ หมู ๑ ถนน
เอกชัย ตําบลมหาชัย เย้ือง
โรงแรมเซ็นทรัลเพลส 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

นายสุวรรณ 
ดวงตา 
ผต.กกจ 

1.สมุทรสาคร (อําเภอบานแพว)  
2.กาญจนบุรี 3.ราชบุรี  
4.เพชรบุรี 5.ประจวบคีรีขันธ 

๒ สมุทรสาคร 
(แหงที ่2) 

ภายในตลาดทะเลไทย  
ถนนพระราม ๒ ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

นายประทีป 
ทรงลํายอง 
ผต.กพร. 

1.สมุทรสาคร (อําเภอเมืองสมุทรสาคร, 
อําเภอกระทุมแบน) 2.นครปฐม  
3.นนทบุร ี4.ปทุมธานี 

๓ สมุทรปราการ 
(อิมพีเรียล 

เวิลด สําโรง) 
 

ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง เลขที่ ๙๙๙ ถนน
สุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

นายเชิดศักด์ิ 
วิสุทธิกุล 
ผต.กกจ. 

1.สมุทรปราการ 2.สมุทรสงคราม  
3.นครราชสีมา 4.รอยเอ็ด 5.ศรีสะเกษ  
6.สุรินทร 7.อุบลราชธานี 8.ยโสธร  
9.เลย 10.อํานาจเจริญ 11.มุกดาหาร  
12.กาฬสินธุ13.ขอนแกน  
14.มหาสารคาม 15.บุรีรัมย 
16.นครนายก 17.ปราจีนบุรี  
18.ฉะเชิงเทรา 19.สระแกว  
20.จันทบุรี 21.ชลบุรี 22.ระยอง 
23.ตราด 24.กรุงเทพมหานคร  
25.หนองบัวลําภู 26.บึงกาฬ   
27 อุดรธานี 28.หนองคาย  
29.สกลนคร 30.นครพนม 

4 นครสวรรค เลขที่ ๑๓๕ หมู ๒ ตําบล
กลางแดด อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค 

นายวิรัช 
คันศร 

ผต.กพร. 
 

1.นครสวรรค  2.พิจิตร 3.กําแพงเพชร  
4.เพชรบูรณ 5.อุทัยธานี  6.อางทอง  
7.ชัยนาท 8.ลพบุรี 9.สระบุรี  
10.พระนครศรีอยุธยา 11.สิงหบุรี  
12.สุพรรณบุรี 13.ชัยภูมิ 14.พิษณุโลก 

5 ตาก เลขที่ ๒๙๘ หมู ๒ ตําบลพระ
ธาตุผาแดง อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 

นายอนันต  
บวรเนาวรักษ 

ผต.กสร. 

1.ตาก 2.สุโขทัย  
3.อุตรดิตถ 

6 เชียงใหม อาคารปรับปรุงคุณภาพ 
ศูนยสินคาเกษตราคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ ๒๓๐ 
หมู ๑ ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 

นายสมภพ       
ปราบณรงค 

ผต.กสร. 

1.เชียงใหม  2.ลําพูน  
3.ลําปาง  4.แมฮองสอน 

7 เชียงราย เลขที่ ๘๘๙/๕-๗  หมู ๙  
ตําบลเวียงพางคํา อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย 

นางทิพวรรณ  
กลิ่นแกว 
ผต.สปส. 

1.เชียงราย  2.พะเยา  
3.แพร  4. นาน 
 

8 ระนอง เลขที่ ๘๙/๒๒๗ หมู ๑ 
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

นางสาวอําพันธ 
ธุววิทย 

ผต.สปส. 

1.ระนอง 2.ชุมพร  
3.สุราษฎรธานี 4.พังงา  
5.กระบี่ 6.ภูเก็ต 

9 สงขลา ตลาดฟุกเทียน เลขที่ ๙๙ 
หมู ๓ ตําบลคลองแห 
อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

นายไพโรจน 
โชติกเสถียร 

ผต.กกจ 

1.สงขลา 2.สตูล 3.ยะลา  
4.ปตตานี 5.นราธิวาส 6.พัทลุง 7.ตรัง  
8.นครศรีธรรมราช 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

 

 

โครงสรางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๓ ศูนย) 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
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ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว  

กระทรวงแรงงาน (ศปก.บต.รง.) 
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว  
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ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการเพ่ือการทํางานของคนตางดาว (ศปก.บต.) 
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ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) 
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