
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน 

  

 

 

 

 

 



คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหา 
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

(กนร.)  

คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน 

ประธาน 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

กรรมการและเลขานุการ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

คณะอนุกรรมการประสานงาน 
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(อกนร.) 

 คณะกรรมการ  รวมทั้งสิ้น ๓๔ คน  
 ประธานอนุกรรมการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 อนุกรรมการและเลขานุการ 
 อธิบดีกรมการจัดหางาน 
  
 อ านาจหน้าท่ีที่ส าคัญ  

เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทาง 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานและ 
การใช้แรงงานเด็กต่อคณะรัฐมนตรี 

อ านาจหน้าท่ีที่ส าคัญ 
เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงานและ 
การใช้แรงงานเด็กต่อ กนร. 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว : การก าหนดนโยบาย 



มติคณะรัฐมนตรี 

พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 



หมวด ๑ บททั่วไป  

หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของ 
           คนต่างด้าว                                       

หมวด ๓ การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ  

หมวด ๔ การท างานของคนต่างด้าว  

หมวด ๕ กองทุนเพื่อบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  

หมวด ๖ มาตรการทางปกครอง  

หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่  

หมวด ๘ บทก าหนดโทษ  

บทเฉพาะกาล 

พรก. การบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐  
 



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรี 



การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 





ขั้นตอนการด าเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 



ขั้นตอนการด าเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 

คัดกรอง/รับคิว 
(กกจ. / สปส.) 

ท า/ปรับปรุงทะเบียน
ประวัติ  (ปค.) 

ก าหนดเลข  ๑๓ หลัก 
(ใบจับคู่) 

ตรวจสอบเลข ๑๓ หลัก 
(แรงงานประมง/บัตรชมพู) 

ตรวจใบรับรองแพทย์/
การประกันสุขภาพ 

(สธ.) 

คัดกรอง/ตรวจเอกสาร
ตรวจสอบสิทธิ

ประกันสังคม (สปส.) 
 

กรณีกิจการไม่เข้าข่าย
ประกันสังคม  

ต้องท าประกันสุขภาพ ๒ ปี 
(๓,๒๐๐ บาท) 

ตรวจลงตรา (Visa) 

(ตม.) 

กลุ่มใบจับคู่/บัตรชมพู 
ตรวจลงตรา (Visa) 

อนุญาตถึง ๓๑ ม.ีค. ๖๓ 
(๕๐๐ บาท) 

อนุญาตท างาน 
(กกจ.) 

ออกใบอนุญาตท างาน 

รับบัตร ฯ/ใบอนุญาต
ท างาน 

รับบัตรประจ าตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทย 

จัดท าทะเบียนประวัติ 
(ท.ต. ๑) 

กลุ่มแรงงานประมง 
อนุญาตถึง ๑ พ.ย. ๖๒ 

(๑,๙๐๐ บาท) 

กลุ่มใบจับคู่/บัตรชมพู 
(กรณีใบจับคู่ WP หมด  

๓๑ มี.ค. ๖๑) 
อนุญาตถึง ๓๑  มี.ค. ๖๓  

(๑,๙๐๐ บาท) 

รับบัตรคิว/แผนผัง 

กรอกแบบฟอร์ม (ท.บ.๑) 

(๘๐ บาท)  

กลุ่มแรงงานประมง 
ตรวจลงตรา (Visa) 

อนุญาตถึง ๑ พ.ย. ๖๒ 
(๕๐๐ บาท) 

กลุ่มใบจับคู่  
(กรณีที่ยังไม่พิสูจน์

สัญชาติ) 
อนุญาตถึง  ๓๑ มี.ค. ๖๓  

(๒,๒๒๕ บาท) 

กรณีต้องขึ้นทะเบียน
ประกันตน ให้ประกัน
สุขภาพก่อนเกิดสิทธิ ฯ  
๓ เดือน (๕๐๐ บาท) 

เอกสารแรงงานฯ ที่ต้องน ามา 
- ใบจับคู่ / บัตรสีชมพู 
- เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน -) 
- ส าเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 
- ใบอนุญาตท างานเดิม (ถ้ามี) 

เอกสารของนายจ้างที่ต้องน ามา 
- ส าเนาบัตร ปชช. + ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
และทะเบียนบ้าน (กรณีนิติบุคคล) 
- ท.บ. 1 (สามารถดาวน์โหลด) 

อนุญาตท างาน 
ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๓ หรือ 

๑ พ.ย. ๖๒ 

ถ่ายรูปใบหน้า 

สแกนลายน้ิวมือ 

ถ่ายรูปใบหน้า 

สแกนลายน้ิวมือ 

๑. ๒. ๓. ๕. ๔. ๖. 



ตัวอย่างบัตรสีชมพูส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 



ขั้นตอนการด าเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 



ขั้นตอนการด าเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 

คัดกรอง/รับคิว 
(กกจ.) 

ท า/ปรับปรุงทะเบียน
ประวัติ  (ปค.) 

ก าหนดเลข ๑๓ หลัก 

ถ่ายรูปใบหน้า 

สแกนลายน้ิวมือ 

สแกนม่านตา  
(กรณีแรงงานประมง/ 

แปรรูปสัตว์น้ า) 

ตรวจใบรับรองแพทย์/
การประกันสุขภาพ 

(สธ.) 

คัดกรอง/ตรวจเอกสาร ประกันสุขภาพคุ้มครอง 
ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑ 

(๕๐๐ บาท)  

อนุญาตท างาน 
(กกจ.) 

ออกใบอนุญาตท างาน 

รับบัตร ฯ/ใบอนุญาต
ท างาน 

รับบัตรประจ าตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทย 

จัดท าทะเบียนประวัติ 
(ท.ต. ๑) 

แรงงานประมง/ใบจับคู ่
อนุญาตถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑ 

(๕๕๐ บาท) 

บัตรชมพู 
อนุญาตถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑  

(๓๒๕ บาท) 

รับบัตรคิว/แผนผัง 

กรอกแบบฟอร์ม (ท.บ.๑) 

(๘๐ บาท) 
สแกนม่านตา  

(เฉพาะแรงงาน 
ประมงทะเล) 

เอกสารแรงงานฯ ที่ต้องน ามา 
- ใบจับคู่ / บัตรสีชมพู 
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน -) 
- ส าเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 

เอกสารของนายจ้างที่ต้องน ามา 
- ส าเนาบัตร ปชช. + ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
และทะเบียนบ้าน (กรณีนิติบุคคล) 
- ท.บ. ๑ (สามารถดาวน์โหลดได้) 

อนุญาตท างาน 
ถึง ๓๐  มิ.ย. ๖๑ 

๑. ๒. ๓.  ๔. ๕. 



ตัวอย่างบัตรสีชมพูส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 



ขั้นตอนการด าเนินการในศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการ 
เพ่ือการท างานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.) 



ขั้นตอนการด าเนินการในศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการ 
เพ่ือการท างานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.) 



ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพฯ (แห่งที่ 1) 
ศูนย์การค้า ไอทีสแควร์  
ชั้น 3  333/100 ถ.แจ้งวัฒนะ 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพฯ (แห่งท่ี 2) 
เพชรเกษม ทาวเวอร์ เซนเตอร์  
1759/3 ถนนเพชรเกษม แขวงหลัก 2 เขตบางแค กรุงเทพ 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพฯ (แห่งท่ี3)   
ห้างสรรพสินค้าตั้ง ฮั่ว เส็ง สาขาธนบุรี 
289 ถนน สิรินธร แขวง บางพลัด  
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพฯ (แห่งที่ 4) 
กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพ 



ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service: OSS) 



ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service: OSS) 



ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service: OSS) 



ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service: OSS) 



สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการ   

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

โรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลเลิดสิน 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

โรงพยาบาลกลาง 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

โรงพยาบาลตากสิน 

โรงพยาบาลสิรินธร 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ ์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 



สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการ   



สถานพยาบาลในศูนย์พิสูจน์สัญชาติ   

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดตาก 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดระยอง 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดระยอง 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดสมุทรปราการ 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดสมุทรสาคร 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดสงขลา 



ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการท างานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.) 

ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการ 
เพื่อการท างานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.)  

สัญชาติกัมพูชา ๑ 
กรุงเทพมหานคร (อิมพีเรียล ลาดพร้าว) 

  

ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการ 
เพื่อการท างานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.)  

สัญชาติลาว 
กรุงเทพมหานคร (ไอที สแควร์)  

ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการ 
เพื่อการท างานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.)  

สัญชาติเมียนมา ๓ 
จังหวัดสมุทรปราการ  



บัตรสีชมพ ู

ตัวอย่างเอกสาร 



ตัวอย่างเอกสาร 

ใบจับคู ่(กัมพูชา เมียนมา)  



ตัวอย่างเอกสาร 

ใบจับคู่ (ลาว)  



กัมพูชา (TD) 

เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให ้
ตัวอย่างเอกสาร 



เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 

ลาว (Passport) ลาว (CI) 

ตัวอย่างเอกสาร 



เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 

เมียนมา (CI) 

ตัวอย่างเอกสาร 



ใบรับรองแพทย์ 

ตัวอย่างเอกสาร 



ใบอนุญาตท างาน 

ตัวอย่างเอกสาร 



ตัวอย่างเอกสาร 

หนังสือแทนใบอนุญาตท างาน 



บัตรประกันสังคม 

ตัวอย่างเอกสาร 



บัตรประจ าตัวประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 

ตัวอย่างเอกสาร 



หนังสือรับรองจดทะเบยีนบริษัท+ ส าเนาทะเบียนบ้านนิติบุคคล 

ตัวอย่างเอกสาร 



ท.บ. 1 (แบบกรอกของแรงงานต่างด้าว) 

ตัวอย่างเอกสาร 



ท.บ. 2 (แบบกรอกของผู้ติดตาม) 

ตัวอย่างเอกสาร 



ตัวอย่างเอกสาร 

ท.ต. 1 (แบบพิมพ์จากระบบเมื่อกรอกข้อมูลใน ท.บ. 1 เรียบร้อย) 



แรงงานต่างด้าวที่ได้มาด าเนินการตาม มติครม. ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ และ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙ 

กลุ่มแรงงาน ๓ สัญชาต ิ
- ไม่มาจดทะเบียน   
- ไม่มีบัตรสีชมพู  
- Visa ยังไม่หมดอายุ  
- PP/TP/TD/CI ยังไม่หมดอายุ 

- ตรวจลงตรา (Visa)เท่ากับอายุเล่มที่เหลือหรือสิ้นสุด 
การอนุญาตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
- ยื่นค าขออนุญาตท างานเท่ากับอายุเล่มที่เหลือหรือสิ้นสุด
การอนุญาตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

- ต่ออายุการตรวจลงตรา (Visa) เท่ากับอายุเล่มที่เหลือหรือสิ้นสุด
การอนุญาตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  

- ยื่นค าขออนุญาตท างานเท่ากับอายุ เล่มที่ เหลือหรือสิ้นสุด 
การอนุญาตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

**ยกเว้นมีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 



การจ้างแรงงานต่างด้าว 

- ความมั่นคงของชาติ  

- โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย  

- ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 



ประเด็นสอบถาม 

เสนอแนะ / แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 



ขอบคุณครับ 


