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ค าน า 

 

 เอกสารคู่มือฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ี ฉก.นย.จันทบุรี จัดท าขึ้นเพื่อความมุ่งหมาย ให้ก าลังพลท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนามชายแดน ในพื้นท่ีภาคตะวันออกได้ไปศึกษาหาความรู้ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวซี่ง ฉก.นย.จันทบุรี 
ได้รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงต่างๆ จากส่วนราชการ ,องค์กรเอกชน,
ประชาชนในพื้นท่ี  

  เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลในการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าว การน าเข้าโดยถูกกฎหมาย การใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆ การจัดรูปแบบการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในรูปของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว ท่ี คสช.ตั้งขึ้น 
ควบคู่ไปกับการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้มีการจัดระบบ และน าเข้าอย่างถูก
กฎหมายรวมท้ังใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ัง ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมกัน บูรณาการกับ
ส่วนราชการในพื้นท่ีฯ ส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีสมควรแก้ไข เพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยใน
โอกาสต่อไป  ขอได้กรุณาแจ้งให้ ฉก.นย.จันทบุรี ทราบท่ีแผนก กพ.ฯ โทรศัพท์ ๐๓๙ – ๔๔๗๑๔๔ 
หรือ ๓๗๔๓๒,๓๗๔๓๓ 

ฉก.นย.จันทบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่กรุณาสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในข้อมูลต่างๆ 

                                 

 

 

 

 



การจัดการความรู ้

ชื่อผลงาน  :  การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว 

เจ้าของผลงาน/สังกัด  :  ฉก.นย.จันทบุรี 

ประเภทของผลงาน  :  องค์ความรู้ส าหรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เหตุผล/ความจ าเป็น/ความเป็นมา 

 ฉก.นย.จันทบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา ตั้งแต่เขาตาง็อก บริเวณ
เขตรอยต่อ  จว.จันทบุรี กับ จว.สระแก้ว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง กกล.บูรพา กับ กจต. จนถึงเขตติดต่อ  
จ.จันทบุรี –  จ.ตราด  มีความยาวประมาณ ๘๐ กม. อยู่ในพ้ืนที่ อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ าร้อน     จากพ้ืนที่
ดังกล่าว พบว่าปัญหาภัยความมั่นคงมีหลายรูปแบบที่มี ความส าคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
เช่น  ๑ ยาเสพติด ๒ อาชญากรรม ๓ ความขัดแย้งในสังคม ๔ แรงงานต่างด้าว ๕ การก่อการร้าย ๖ สาธารณภัย
และ ๗ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 

ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศตั้ง "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ" ยึดอ านาจ หลังเชิญฝ่ายต่างๆเข้า
ร่วมปรึกษาหารือ ปัญหาต่างๆของประเทศ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย 
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ออกแถลงการณ์ หลังเชิญคู่ขัดแย้งหลายฝ่าย ประชุมหาทางออกประเทศเป็นวันที่ ๒ และมีการชุมนุมที่ยืดเยื้อ
มาหลายเดือน โดยท าการควบคุมอ านาจตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เพ่ือปฏิรูป
โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบด าเนินชีวิตต่อไป ข้าราชการให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทหารและต ารวจ ห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธ ยกเว้นได้รับค าสั่ง ส่วนเอกอัครราชทูต องค์กร
ระหว่างประเทศ และชาวต่างประเทศ ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะให้ความคุ้มครอง พร้อม
ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังปกติ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.


หลังจากนัน้ แรงงานต่างดา้วทั้งถูกและผิดกฎหมายชาวกัมพูชา ทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วอยา่งน้อย ๒.๕ แสนคน 
หลังมีข่าวลือว่ากองทัพไทยเตรียมกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายและนายจ้าง 

 

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา  กับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๗ ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่า แรงงานต่างด้าว
ชาวกัมพูชาในประเทศไทยอย่างน้อย สองแสนห้าหมื่นคน ได้เดินทางกลับกัมพูชาแล้วในเดือนนี้ ภายหลังจาก
วิตกกังวลว่าจะถูกละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน 
             ฮุนเซนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ไทยว่า ข่มขู่ข่มเหงสิทธิของแรงงานกัมพูชาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แต่
ภายหลังจากรัฐบาลกัมพูชาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ทางเจ้าหน้าที่ไทยจึงปฏิบัติกับแรงงานกัมพูชาดีขึ้น 
             ส าหรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับบ้านภายหลังจากกองทัพไทยเข้า  มาคุม
อ านาจในประเทศเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาและประกาศจะกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายรวมถึง
นายจ้าง ด้วยความวิตกกังวลในเรื่องนี้ท าให้แรงงานต่างด้าวทั้งถูกและผิดกฎหมาย  กลัวจะถูกจับกุมหลังมีข่าว
ลือแพร่ไปทั่วว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับได้บางคน ถูกซ้อมจนไปถึงกระทั่งถูกยิงด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่ทหารไทย 
           ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าไทยออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องดังกล่าวและพยายามปรับความ  เข้าใจเพ่ือให้รัฐบาล
กัมพูชาคลายความกังวลเรื่องปราบปรามแรงงานต่างด้าว โดยระบุว่าทางไทยต้องการวางระบบเรื่องแรงงาน
ต่างด้าวเสียใหม ่ 
             อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทั้งไทย-กัมพูชาต่างร่วมมือกันเพ่ือให้แรงงานคลายความ วิตกกังวลและ
เดินทางกลับมาท างานในประเทศไทย เนื่องจากในขณะนี้ทางไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

 



          ฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา (ขวา) พูดคุยกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว  ปลัดกระทรวง            
การต่างประเทศของไทย (ซ้าย) ระหว่างการพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ วันที่   
๑ ก.ค. ๕๗ กัมพูชาและไทย  เห็นชอบที่จะช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวหลายหมื่นคนที่เดิน ทางกลับประเทศ
ท่ามกลางความหวาดกลัวการปราบปรามของทหารให้กลับ  ไปท างานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 

         ฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ของกัมพูชา และสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศของไทย ที่เดินทางเยือนกัมพูชา เห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ท างานได้
อย่างถูกกฎหมายใน ประเทศไทย 
              “กัมพูชาได้ร้องขอฝ่ายไทยออกวีซ่าให้แก่แรงงานต่างด้าวมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ที่ส่วนใหญ่ได้
เดินทางกลับเข้าไปท างานในไทยแล้ว” ฮอร์ นัมฮง กล่าว 
              แรงงานชาวกัมพูชาท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมของไทย ตั้งแต่อาหารทะเล ไปจนถึงการก่อสร้าง 
แต่ส่วนใหญ่มักไม่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้องจากทางการ และจากการประกาศเตือนของ คสช. เมื่อเดือน
ก่อนเกี่ยวกับการจับกุม และส่งตัวแรงงานที่ท างานอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศ ส่งผลให้แรงงานเขมรที่ส่วน
ใหญ่ไม่มีใบอนุญาตท างานหลบหนีออกจากไทย 
       สีหศักดิ์ กล่าวว่า ในตอนนี้แรงงานกัมพูชาใช้เวลาขอวีซ่าไทยแค่ ๑ วันเท่านั้น หลังตั้งศูนย์ลงทะเบียน
แรงงานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
       ในขณะเดียวกัน ทางกรุงพนมเปญ ระบุว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐบาลประกาศปรับลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 
๔๙ ดอลลาร์ ส าหรับชาวกัมพูชาในส่วนของค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารการท างานอ่ืนๆ 
เพ่ือเดินทางเข้าไทย             
       แม้จะมีการยืนยันว่า ไม่มีการปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา แต่ คสช.ก็ไม่สามารถท่ีจะสกัดกั้น
การหลั่งไหลของแรงงานข้ามพรมแดนกลับประเทศได้ 
            สีหศักดิ์ ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของแรงงานต่างชาติต่อไทย ว่า แรงงานต่างด้าวเหล่านี้น าประโยชน์
อย่างมากมาสู่ไทย และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย 
            ขณะเดียวกัน ฮอร์ นัมฮง ได้เรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวชาวกัมพูชา 14 คน ที่ถูกจับกุมตัวเมื่อเดือน
ก่อน เนื่องจากใช้เอกสารการท างานผิดกฎหมาย 
            ข่าวลือเกี่ยวกับการยิง ท าร้าย และการจับกุมแรงงานต่างด้าวโดยทางการไทย เป็นหนึ่งในหลาย
ปัจจัยที่เชื่อว่าท าให้แรงงานเดินทางกลับประเทศเป็นจ านวนมาก แต่ไทยได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการบังคับขับ
ไล่แรงงานต่างด้าว และปฏิเสธรายงานการฆ่าแรงงานทิ้งว่าเป็นข่าวลือผิดๆ. 
 



คสช.ยกเลิกค าสั่งเก่า ออกใหม่ 3 ฉบับรวด แก้"แรงงานต่างด้าว" สั่งตั้งศูนย์ประสานงานฯ จ.สระแก้ว-จันทบุรี-
ตราด-สุรินทร์ เริ่มรับกัมพูชาเข้าท างานไทย   เตรียมตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ทุกจังหวัด ออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้ต่างด้าว ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เมื่อ
วันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกค าสั่ง ๓ ฉบับ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยแต่งตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์, คณะอนุกรรมการประสานงานการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และ มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 

เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

เพ่ือน าไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการท างานของแรงงานต่าง
ด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้างซึ่ง
ประกอบกิจการ บางประเภทที่มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก และเพ่ือขจัดการบังคับ
ใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงาน ต่างด้าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
ประกาศ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้จัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างาน ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ตราด และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองช่ัวคราวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติ 
กัมพูชาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็น หน่วยงานหลัก และ
ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ให้ศูนย์
ดังกล่าวเริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างานมีหน้าที่ในการจัดท า
ทะเบียน ประวัติและออกบัตรประจ าตัวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้เคยท างานในประเทศไทยมา
ก่อนหรือไม่ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างาน ภายในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2557 เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว การเข้ามาท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาให้เป็นไป
ตามกฏหมายในเรื่องนั้นๆ 
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ในกรณีที่มีนายจ้างยื่นแบบความต้อง การแรงงานต่าวด้าว หรือบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เคยท างานใน
กิจกรรมของตนเองไว้กับศูนย์ ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างานหากศูนย์ดังกล่าวตรวจสอบแล้วพบว่า
คน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่แจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ที่มีลักษณะตรงตามความ ต้องการของนายจ้างหรือเมื่อ
มีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อของนายจ้างแล้วตรงกับคน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่แจ้งความประสงค์ไว้ให้แจ้ง
นายจ้างมารับตัวบุคคล นั้นเพื่อด าเนินการขอใบอนุญาตท างานชั่วคราวต่อไป ให้ศูนย์ประสานรับแรงงาน
กัมพูชากลับ เข้าท างานพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวแก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่นายจ้างมารับ
ตัวตามวรรคสอง โดยให้ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ออก และให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ได้รับ
ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวสามารถท า งานกับนายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
(3) เมื่อนายจ้างรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามข้อ 2 มาแล้ว ให้น าบุคคลดังกล่าวไปขอรับใบอนุญาต
ท างานชั่วคราว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตามข้อ 4 ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสถานประกอบการของนายจ้าง 
ใบอนุญาตท างานชั่วคราวที่ออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุเท่าจ านวนวันที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเข้าเมือง
ชั่วคราว 
(4) ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด 
เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัด ระเบียบแรงงานต่าง
ด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก 
และปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มท าการตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 
2557 ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอ่ืนใดและเริ่มท าการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกศ
ก าหนด  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีหน้าที่ใน
การจัดท า ทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ าตัว และตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(5) ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฏหมายหรือการอนุญาตนั้น สิ้นสุดแล้ว หรือท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย ไปรายงานตัว 
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งไป รายงานตัวพร้อมนายจ้างและแจ้งความประสงค์จะท างานเป็นกรรมกร 
หรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือท างานอื่นอันมิได้เป็น
การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวให้ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
พิจารณาออกใบอนุญาตท างาน ชั่วคราวแก่คนต่างด้าวนั้น โดยให้ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ออก 
และให้คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานชั่วคราวสามารถท างานกับนายจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
(6) คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตท างานชั่วคราวตามประกาศนี้แล้ว 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ เพ่ือการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวและ
ใบอนุญาตท างานตามท่ีกฏหมายก าหนดต่อไป 
(7) ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและใบอนุญาตท างานชั่วคราวตามประกาศนี้สิ้นสุดลง เมื่อคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองช่ัวคราวหรือใบอนุญาตท างานชั่วคราวตาม 
ประกาศนี้มีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(7.1) วิกลจริตหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดหรือเป็น ผู้ที่สุขภาพไม่
สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานโดยดุลยพินิจของ แพทย์ 



(7.2) ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7.3) มีพฤติการณ์ที่เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบ
สุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ต่างประเทศได้ออกหมายจับ 
(7.4) มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพตดิให้โทษ การ
ลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนที่ขัดต่อความสงบเรียบ ร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
(8) มิให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวหรือ
ใบอนุญาตท างานชั่วคราวตาม ประกาศนี้ ในระหว่างวันที่อายุของใบอนุญาตยังคงอยู่ 
(9) ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามแนวทางท่ีทาง
ราชการก าหนด ทั้งนี ้เมื่อพ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและใบอนุญาตท างานชั่ว 
คราวแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยว ข้องอย่างเคร่งครัด 
(10) ให้กองก าลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกและกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการ
ผ่านเข้าออกประเทศตามแนวชายแดนอย่างเข้ม งวดและให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด และให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับขบวนการ ลักลอบน าเข้าแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ ตลอดจนด าเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่หรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
(11) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร กองก าลังป้องกันชายแดนของ
กองทัพบกและกองทัพเรือ กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ข้อก าหนดในประกาศนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยท่ัวกัน และให้พิจารณาก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการและนายจ้าง หรือมาตรการอ่ืนใด
อันจะเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามประกาศนี้ 
 (12)  ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตามค าสั่ง คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือทราบอย่างต่อ เนื่อง 
 
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                    ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 
 
                                        พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 
 



กระทรวง สาธารณสุข เปิดศูนย์ One Stop Service บริการตรวจสุขภาพ และขายบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว รับแรงงาน ๑.๓ แสนคน ที่จะกลับเข้ามาท างานในประเทศไทย 

นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ว่า จากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้ง คสช.
ว่า แรงงานชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่หนีกลับประเทศไปก่อนหน้านี้เพราะเข้าใจผิดว่าจะ ถูกกวาดล้างได้เริ่มทยอย
กลับเข้ามาท างานในประเทศไทย และคาดจะกลับมาครบทั้ง ๑๓๐,๐๐๐ คน จึงให้ตั้งศูนย์ One Stop 
Service บริเวณจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์// ด่านบ้านคลอง
ลึก จังหวัดสระแก้ว //ด่านแหลมงอบ จังหวัดตราด และด่านบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี เพ่ือออกบัตรแรงงาน
ชั่วคราว ๖๐ วัน 

ในส่วนการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวและป้องกันการน าโรคเข้ามา  ได้สั่งการไปยังนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ตั้งศูนย์ One Stop Service ท างานประสาน
ใกล้ชิดกับกรมการจัดหางานถึงข้อมูลจ านวนแรงงานทั้งหมดที่กลับ เข้ามาว่ามีเท่าไหร่ กระจายไปจังหวัดใดใน
จ านวนที่แน่นนอน เพ่ือให้แต่ละจังหวัดจัดการตรวจสุขภาพ และขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว
ทั้งหมด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอปรับลดราคาค่าตรวจสุขภาพจากเดิม ๖๐๐ บาทเป็น ๕๐๐ บาท //
ลดค่าประกันสุขภาพจาก ๒,๒๐๐บาท เหลือ ๑,๖๐๐ บาท เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่แรงงาน 

นอกจากนี้ จะเสนอต่อ คสช.ให้มีการออกกฎหมายงดเว้นแรงงานต่างด้าวออกจากกฎหมาย
ประกันสังคม เพ่ือแยกการบริหารสวัสดิการแรงงานต่างด้าวออกมา เหลือเฉพาะการดูแลสุขภาพในรูปของการ
ซื้อบัตรประกันสุขภาพซึ่งระยะยาวจะให้ ครอบคลุมถึงผู้ติดตาม คือ คู่สมรสและบุตร ต้องซื้อบัตรสุขภาพ
เช่นกันเพ่ือแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวป่วยแล้ว โรงพยาบาลของรัฐต้องดูแลตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งก่อปัญหา
แก่ โรงพยาบาลของรัฐต้องเสียเงินโดยไม่อาจเรียกเก็บได้ปีละกว่า ๓๐๐ ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังก าชับแจ้งให้ทุกจังหวัดติดตามสมุทรสาครโมเดล ที่จะเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวทุก
ประเทศท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมายมาขึ้น ทะเบียนให้ถูกกฎหมายและสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้ในอัตรา
เดียวกับแรงงาน กัมพูชา เริ่ม ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หากส าเร็จจะขยายไปทั่วประเทศ จึงให้ สสจ.ทุกจังหวัด
เตรียมพร้อม คาดว่าหากทุกจังหวัด สามารถดึงแรงงานต่างด้าวเข้าระบบได้ทั้งหมดและยอมมาตรวจ  สุขภาพ 
ซื้อบัตรประกันสุขภาพจะท าให้การติดตามป้องกันโรคระบาดจากแรงงานท าได้ดียิ่ง ขึ้น 

 



 
 

                ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557  
            เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
ระบุว่า เพ่ือให้การบริหารราชการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ 
และปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและ
สังคมจิตวิทยา จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2557 และใช้ค าสั่งดังต่อไปนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ (กนร.) 
ประกอบด้วย 
1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ - 
ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) - รองประธานกรรมการ 
1.3 ปลัดกระทรวงแรงงาน - รองประธานกรรมการ 
1.4 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ - รองประธานกรรมการ 
1.5 ปลัดกระทรวงกลาโหม - กรรมการ 
1.6 ปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรรมการ 
1.7 ปลัดกระทรวงการคลัง - กรรมการ 
1.8- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - กรรมการ 
1.9 ปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรรมการ 
1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ - กรรมการ 
1.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - กรรมการ 
1.12 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการ 
1.13 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรรมการ 
1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการ 
1.15 ปลัดกระทรวงคมนาคม - กรรมการ 
1.16 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กรรมการ 
1.17 ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ - กรรมการ 
1.18 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ - กรรมการ 
1.19 เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ - กรรมการ 
1.20 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการ 
1.21 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - กรรมการ 
1.22 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - กรรมการ 
1.23 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - กรรมการ 
1.24 ผู้บัญชาการทหารบก - กรรมการ 



1.25 ผู้บัญชาการทหารเรือ - กรรมการ 
1.26 ผู้บัญชาการทหารอากาศ - กรรมการ 
1.27 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ - กรรมการ 
1.28 เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร - กรรมการ 
1.29 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ - กรรมการ 
1.30 เสนาธิการทหาร - กรรมการและเลขานุการ 
1.31 เจ้ากรมยุทธการทหาร - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.32 อธิบดีกรมการจัดหางาน - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการมีอ านาจดังนี้ 
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
2.2 อ านวยการ ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ การด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และรายงานผลต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 
2.4 พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 
3. คณะกรรมการตามค าสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ได้ตามความ
เหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ 
 
                       ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557  
      เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
ระบุว่า เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้ง
ระบบ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ และเกิดผลส าเร็จที่
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2557 
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) เพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ (กนร.) โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบ 
1.1 เสนาธิการทหาร - ประธานอนุกรรมการ 
1.2 อธิบดีกรมการจัดหางาน - รองประธานอนุกรรมการ 
1.3 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - ประธานอนุกรรมการ 



1.4 เสนาธิการทหารบก - อนุกรรมการ 
1.5 เสนาธิการทหารเรือ - อนุกรรมการ 
1.6 เสนาธิการทหารอากาศ - อนุกรรมการ 
1.7 ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม - อนุกรรมการ 
1.8 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ - อนุกรรมการ 
1.9 ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร - 
อนุกรรมการ 
1.10 อธิบดีกรมการปกครอง - อนุกรรมการ 
1.11 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - อนุกรรมการ 
1.12 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ - อนุกรรมการ 
1.13 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - อนุกรรมการ 
1.14 อธิบดีกรมประมง - อนุกรรมการ 
1.15 อธิบดีกรมเจ้าท่า - อนุกรรมการ 
1.16 อธิบดีกรมควบคุมโรค - อนุกรรมการ 
1.17 อธิบดีเอเชียตะวันออก - อนุกรรมการ 
1.18 อธิบดีกรมอาเซียน - อนุกรรมการ 
1.19 อธิบดีกรมอนามัย - อนุกรรมการ 
1.20 ปลัดกรุงเทพมหานคร - อนุกรรมการ 
1.21 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ - 
อนุกรรมการ 
1.22 ผู้บัญชาการส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ - อนุกรรมการ 
1.23 ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง - อนุกรรมการ 
1.24 ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าวก กรมการจัดหางาน - ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. อ านาจหน้าที่ 
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กต่อคณะกรรมการ 
2.2 ประสานงาน ติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ การจัดท ารายงาน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แก่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2.3 พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 
2.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
2.5 ก าหับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 



3. คณะอนุกรรมการตามค าสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ได้ตามความ
เหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ) 
    คณะ อนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) ได้พิจารณาแนวทางในการ
แก้ปัญหาแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ...โดย เสธ กปช.จต.เข้าร่วมประชุม 

 

       เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๗   ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล 
เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงาน การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร)  
ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ฯ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NPDFVRNcaC6L1M&tbnid=M9oSHNRSzc45WM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Frtarfadmin&ei=chW9U4HNLoT88QWGxoHIAQ&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNEDmYxIE8q4GWRvru2jTFMG8Mu-cA&ust=1404986559177617


 

 

ร.อ.นพ.ยงยุทธ  มัยลาภ กล่าวถึง มาตรการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้น จะมีการตั้ง ศูนย์ประสานรับ
แรงงานกัมพูชากลับเข้ามาท างาน ตามแนวชายแดน จ านวน ๔ ศูนย์ ที่ จว.สุรินทร์ ตั้งอยู่ ณ จุดผ่านแดน  
ช่องจอม อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์, จว.สระแก้ว ตั้งอยู่ อาคารกองอ านวยการ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ         
จว.สระแก้ว,จ.จันทบุร ีตั้งอยู่ ณ จุดผ่านแดนบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ าร้อน และจุดผ่านแดนบ้านผักกาด   
ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี,จ.ตราด ตั้งอยู่ศูนย์ราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 
จว.ตราด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงการจัดแรงงานต่างด้าวให้ตรงตามความ



ต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง เป็นการดูแลปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยว ๔ หน่วยงานเข้า
มาดูแล ดังนี้ ๑.ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ดูแลเรื่องกรรมวิธีเกี่ยวข้องการเข้าเมือง ๒.กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมการปกครอง ดูแลเองการจัดท าทะเบียนประวัติ การคัดแยกแรงงานตามประเภทต่าง ๆ ๔.กระทรวง
สาธารณสุข ดูแลเรื่องการคัดกรองโรคภัย ไข้เจ็บ และ ๔.กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ดูแลเรื่อง
การออกใบอนุญาตแรงงาน และจัดหางานที่เหมาะสมให้กับแรงงาน

 



 

ตัวอย่างบัตรแรงงานต่างด้าว 

 



 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น 

-พระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 

     -พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

กลุ่มของ แรงงานต่างด้าว  

๑.กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เข้าและอยู่ในแบบไม่ได้รับอนุญาต 

๒.กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ได้รับเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 

๓.กลุ่มแรงงานที่ขอกลับมาท างาน 

๔.กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา แบบ NON L-A ครบ ๒ ปี 

๕.กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา แบบ NON L-A ครบ ๔ ปี 

ความส าคัญของแรงงานต่างด้าว 

-กลุ่มอาชีพที่ไม่ใช้ทักษะในการท างาน เพ่ือเข้ามาใช้แรงงาน 

     -พ้ืนที่ชั้นใน ธุรกิจค้าขาย ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง เช่น กทม. นนทบุรี ปทุมธานี 
ฉะเชิงเทรา 

-พ้ืนที่ชายแดน ธุรกิจการค้าตลาดชายแดน คนงานในสวนผลไม้ และสถานที่คัดแยกผลไม้ เช่น จันทบุรี 
ตราด 

-พ้ืนที่ชายแดนทางทะเล ธุรกิจเรือประมง และอุตสาหกรรมขนาดย่อมต่อเนื่องกับธุรกิจประมง ท่าเรือ
ขนส่งสินค้า  เช่น สมุทรสาคร ชลบุรี 

สิทธิของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสิ้นสุด 

-เมื่อเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่มีหนังสือรับรองการจ้างงานต่อไปจากนายจ้างและได้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและเดินทางกลับเข้ามาอีกภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร คือ การสงวนสิทธิ์การตรวจลงตรา หรือ Re-Entry Visa  

-ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นแต่ความผิดซึ่งกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

-เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ 

-ออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดไม่ได้ขออนุญาต เว้นแต่ ฯ 

 

 

 



แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 

-หนังสือเดินทาง – passport 

 -เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง -บอเดอร์พาส (Border pass) 

ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชา กลับเข้ามาท างาน 

-กระทรวงมหาดไทย  

 จัดท าทะเบียนประวัติและออกบัตรประจ าตวัให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (บัตรอายุ ๖๐ วัน) 

 -กรมการจัดหางาน 

 รับแจ้งความประสงค์กลับเข้ามาท างาน ภายในศูนย์ฯ ภายใน วันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๕๗ 

 ตรวจสอบแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวหรือบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวของ
นายจ้างว่า ตรงกับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย 

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และอัตราค่าธรรมเนียม 

-กระทรวงมหาดไทย ค่า ท.ร.๓๘/๑  ค่าธรรมเนียม  ๘๐ บาท 

 -กระทรวงสาธารณสุข รับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา                   
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท,ค่าประกันสุขภาพ(ไม่เกิน ๓ เดือน) : ๕๐๐ บาท 

-กรมการจัดงาน   ใบอนุญาตท างาน (ไม่เกิน  ๓ เดือน) : ๒๒๕ บาท 

 -ตรวจคนเข้าเมือง กรณีมีสารเสพติด เป็นโรคต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ และด าเนินการส่งกลับ  

รวมอัตราค่าธรรมเนียม  ๑,๓๐๕ บาท 

 



การตรวจสอบบุคคลโดยใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบแรงงานฯ 

การท างาน ร้อย.ทพ.นย.๕๒๕ ฯ มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในพ้ืนที่ บ.แหลม หมู่ ๔ ต.เทพนิมิต ต.โป่ง
น้ าร้อน จว.จันทบุรี โดยมีจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยมีการผ่านเข้า – ออก ของ
แรงงานต่างด้าวผ่านประตูจุดผ่านแดนถาวร ฯ เพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยใช้หนังสือผ่านแดน ชนิด
ต่าง ๆ เช่น พาสปอตร์ ,บอเดอร์พาส (Border pass) และหนังสือเดินทางชนิดอ่ืน ๆ โดยแรงงานที่ผ่านเข้า – 
ออกในพ้ืนที่มีจ านวนมาก ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คน/วัน และในช่วงฤดูผลไม้ จ านวนของแรงงานต่าง
ด้าวจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ คน/วัน โดยการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีความจ าเป็นที่จะต้อง
เดินทางผ่านจุดตรวจบริเวณหน้ากองร้อย ฯ จึงจะสามารถเดินทางไปยัง อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.สอยดาว จว.
จันทบุรี ได้ ท าให้หน่วยต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบแรงงานประจ าวัน ตามขั้นตอน และระเบียบของทาง
ราชการ โดยด าเนินการตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสอบ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ ทก.ร้อย.ฯ  

 

                 ๑. ส าหรับการด าเนินการที่ผ่านมาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวประจ าวัน ใช้ก าลังพลใน
กองร้อยปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล จ านวน ๙ นาย (แบ่งออกเป็น ๓ ผลัด ๆ ๓ นาย)เพ่ือหมุนเวียนมา
ปฏิบัติหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูล ซึ่งการปฏิบัติงานใช้วิธีการจดบันทึกลงในสมุดเป็นรายบุคคล/เล่ม จึงมีสมุด
บันทึกข้อมูลจ านวนมาก ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.๑ ใช้ก าลังพลปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ( ๙ นาย) ท าให้ขาดแคลนก าลังพลในการปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน ๆ 



  ๑.๒ ก าลังพลมีความเหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า และเครียดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องเขียน
บันทึกลงในสมุดเป็นจ านวนมาก และบางครั้งไม่สามารถอ่านข้อมูลการบันทึกออก เนื่องจากข้อจ ากัดจาก
ลายมือของเจ้าหน้าที่ 
  ๑.๓ ต้องใช้งบประมาณของหน่วยในการจัดซื้อสมุด และปากกา เป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้ในการ
จดบันทึก 
  ๑.๔  มีความล่าช้าในการสืบค้น และจดข้อมูล (เนื่องจากมีทั้งสมุด และเอกสารมีเป็นจ านวน
มาก) และเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และบางครั้งหาเอกสารไม่เจอ หรือเอกสารสูญหาย 
           ๑.๕ ไม่สามารถตอบค าถามเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาได้ในทันที ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวม 
                     ๑.๖ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานในการเขียนข้อมูลต่อผู้ประกอบการ จ านวน ๑ ราย ประมาณ 
๘ – ๑๐ นาท ี
 ๒. หน่วยจึงได้เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าโปรแกรมการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล เพ่ือรองรับปริมาณงานที่สูงขึ้น และให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว โดยใช้ก าลังพลน้อยลง โดย
พิจารณาหาอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ๒.๑ ตราประทับวันที่ 
  ๒.๒ สมาร์ทโฟน จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพ(สแกน) เอกสาร ตม.30 
  ๒.๓ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง พร้อมกล้องเวปแคม หรือกล้องดิจิตอล (ส าหรับ
ถ่ายภาพบุคคล) 
  ๒.๔ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูลบุคคล และยานพาหนะ 
  ๒.๕ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลแรงงาน
สัญชาติอ่ืนที่ใช้พาสปอตร์ (พม่า,ลาว,ฟิลิบปินส์ ,เวียดนาม และ อ่ืน ๆ) 

 
 
 
 
 
 
 

ตราประทับวันที่             สมาร์ทโฟน               คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค          กล้องเวปแคม     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 

 ๓. โดยมีวิธี และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้ประกอบการส่งเอกสาร ตม.๓๐ และ เอกสารผ่านแดน(Border pass) ของแรงงาน ฯ ทุกคน 
  ๓.๒ ประทับตราวันที่ในการตรวจเอกสาร 
  ๓.๓ สแกนเอกสาร 
  ๓.๔ ถ่ายภาพผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว 

     



  ๓.๕ บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมฐานข้อมูลของหน่วย 
  ๓.๖ ตรวจเอกสารผ่านแดนของแรงงานต่างด้าวทุกคน 
  ๓.๗ ผู้ประกอบการรับเอกสาร ตม.๓๐ คืน 
 ๔. ข้อดีหลังจากปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑ สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคล (ผู้ประกอบการคนไทย,แรงานต่างด้าว) และยานพาหนะได้ 
  ๔.๒ สามารถตรวจสอบจ านวนและรูปถ่ายของแรงงาน ฯ ย้อนหลังได้ 
               ๔.๓ สามารถตรวจสอบการกระท าผิดของผู้ประกอบการ และแรงงาน ฯย้อนหลังได้ 
     ๔.๔ สามารถบันทึกจ านวนแรงงานการเข้า-ออกเป็นรายวัน,รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ 
     ๔.๕ สามารถบันทึกลงประวัติการกระท าผิดของผู้ประกอบการได้ 
     ๔.๖ สามารถป้องปรามผู้ประกอบการที่คิดจะกระท าความผิดได้ 
  ๔.๗ ลดก าลังพลในการปฏิบัติงานจาก จ านวน ๙ นาย เหลือใช้ปฏิบัติงานเพียง ๓ – ๔ นาย 

     ๔.๘ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลต่อผู้ประกอบการ จ านวน ๑ ราย ประมาณ ๑ – ๒ นาท ี
 ๕. ปัญหาข้อขัดข้อง 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานในระบบตรวจสอบบุคคล เพ่ือตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ฯ ตามข้อ ๒
นั้น หน่วยได้จัดหาจากอุปกรณ์ส านักงานเดิมที่มีอยู่ และจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือทดลองใช้ เพ่ือหาข้อบกพร่อง 
และแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้ ขณะนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างเก่า เนื่องจากใช้ปฏิบัติงานอย่างหนัก และ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐ – ๒๒๐๐ เป็นประจ าทุกวัน ท าให้เครื่องมีความร้อนสูง และอาคารที่ใช้
ตรวจสอบแรงงาน เป็นอาคารแบบเปิด ท าให้เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต้องได้รับฝุ่นละอองจากรถยนต์ที่น า
แรงงานเข้ามาตรวจสอบตลอดทั้งวัน รวมทั้งถูกความชื้นเมื่อใช้ปฏิบัติงานในหน้าฝน ท าให้อุปกรณ์บางส่วน
ต้องช ารุด และต้องได้รับการปรนนิบัติบ ารุง(ส่งซ่อม) อยู่เป็นประจ า 
 ๖. ข้อเสนอแนะ 
  ๖.๑ เห็นควรจัดหาอุปกรณ์ตามข้อ ๒ ที่มีสภาพใหม่ ที่แข็งแรง และทนทานต่อสภาพอากาศ 
ทดแทนอุปกรณ์ท่ีใช้งานในปัจจุบันทั้งระบบ 
  ๖.๒ พิจารณาปรับปรุงอาคารที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงาน ให้สามารถกันฝน ,ฝุ่นละออง และควันจากรถยนต์ 
 ๗. การด าเนินการต่อไปในอนาคต 
  ๗.๑ เปลี่ยนอุปกรณ์ตามข้อ ๒.๒ ( สมาร์ทโฟน จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพ
(สแกน) เอกสาร ตม.30 ) โดยเปลี่ยนเป็น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์(ชนิดที่
สแกนเอกสารได้) เนื่องจากภาพท่ีถ่ายจากสมาร์ทโฟนมีความคมชัดในระดับต่ า เมื่อน าภาพมาขยายท าให้
ภาพเบลอ และเมื่อเปลี่ยนเป็นการสแกนเอกสารจากเครื่องพิมพ์ ภาพที่ออกมาจะมีความคมชัดสูง 
     ๗.๒ ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
        เนื่องจากจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.สอยดาว 
จว.จันทบุรี มีเป็นจ านวนมาก ประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน การตรวจสอบจากภาพถ่ายบุคคล และเอกสารผ่าน
แดนอาจมีการปลอมแปลง และเล็ดลอดจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ หน่วยจึงเริ่มพัฒนาระบบ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือให้เข้ามาอยู่ในระบบด้วย (ขณะนี้ก าลังเริ่มด าเนินการ ในการใช้



โปรแกรมตรวจลายนิ้วมือ และจัดหาเครื่องสแกนเพ่ือให้สามารถเข้าได้กับกับระบบงาน ฯ ของหน่วย) โดย
ข้อดีของการสแกนลายนิ้วมือคือ 
   ๗.๒.๑ ลายนิ้วมือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา (แต่อาจจะเปลี่ยนขนาดได้) 
                     ๗.๒.๒ ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล  
   ๗.๒.๓ ราคาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันมีราคาถูกลง ขึ้นอยู่กับจ านวนของการ
รองรับลายนิ้วมือ ในการใช้งานของอุปกรณ์ 
   ๗.๒.๔ ช่วยลดเวลา, การทุจริตในการท างาน ป้องกันการสวมรอยบุคคล และลด
ค่าใช้จ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตรวจเอกสารของ   จนท.ฯ โดยมีวิธี และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
3.1 ผู้ประกอบการส่งเอกสาร ตม.๓๐ และ เอกสารผ่านแดน(Border pass) ของแรงงาน ฯ ทุกคน 
3.2 ประทับตราวันท่ีในการตรวจเอกสาร                    3.3 สแกนเอกสาร 
3.4 ถ่ายภาพผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว          3.5 บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมฐานข้อมูลของหน่วย 
3.6 ตรวจเอกสารผ่านแดนของแรงงานต่างด้าวทุกคน     3.7 ผู้ประกอบการรับเอกสาร ตม.30 คืน 

 

 

  7.รับเอกสารคืน

525 ตรวจแรงงาน (ใหม่).MOV


 

  

  



 

ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมกันบูรณาการกับ ส่วนราชการ,องค์กรเอกชน,ประชาชน ในพื้นท่ีฯ 

  ฉก.นย.จันทบุรี  แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง โดยประชุมร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้ององค์กรเอกชน,  ผู้ประกอบการ/สมาคมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา 
ร่วมกันหารือเพ่ือจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลผ่านเข้า – ออก การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแจกเอกสารเพ่ือ
เน้นย้ าแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่,ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและท าความเข้าใจกับก านันและผู้ใหญ่บ้ านในพ้ืนที่ 
ผ่านระบบวิทยุกระจายเสียง ส.ทร.๔ จันทบุรี ,หอกระจายข่าวตามชุมชน ,การเข้าร่วมประชุม,การพบปะ
สนทนาเพ่ือบูรณาการความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาครัฐในพ้ืนที่  โดยใช้กรอบแนวคิดให้
ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ฉก.นย.จันทบุรี การด าเนินการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าว กพช. การเข้ามาตามช่อง
ธรรมชาติหรือการเข้ามาเป็นกระบวนการ ไม่ว่าจะเดินทางโดยยานพาหนะใด ก็ต้องผ่านจุดตรวจ/ด่านตรวจ  
โดยให้หน่วยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ด าเนินการ  
       ๑ เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารที่มากับรถโดยสารทุกคัน โดยประสาน 
ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ประจ าจุดตรวจนั้น ๆ 
       ๒.หน่วยต่างๆ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามจุด
ล่อแหลม ที่มีการลักลอบรับ – ส่ง แรงงานผิดกฎหมาย ตามความเหมาะสม 
       ๓ จัดเจ้าหน้าที่หาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  
    ๔.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี  
      ๔.๑ จัดก าลังพลไปท าการตรวจสอบและสกัดกั้นที่ ด่านตรวจร่วมเขาแหลม, ด่าน
ตรวจร่วมเขาเกลือ, จุดตรวจ/จุดผ่านแดนถาวร บ.ผักกาด และจุดตรวจ/จุดผ่านแดนถาวร บ .แหลม ,         
ด่านตรวจหน้า กก.ตชด.๑๑,ด่านตรวจหน้า ต ารวจทางหลวงนายายอาม,จุดตรวจ ต ารวจบ้านคลองกวางฯ  
      ๔.๒ จัดก าลังพลไปท าการตรวจสอบและสกัดกั้นที่ ชุดปฏิบัติการแก่งหางแมว บ.
คลองยาง )และวัดเกตุสุวรรณาราม ชุดเฝ้าตรวจ       บ.คลองสะตอ,ชุดปฏิบัติการ อ.ท่าใหม่ (วัดทันตคีรีวัน),
ชุดปฏิบัติการ อ.นายายอาม (วัดป่าคีรีเขต)และชุดปฏิบัติการบ้านเขาหักพัฒนา เมื่อมีความเหมาะสม 



     ๕.ชค.ทพ.นย.๒ ฯ 
      ๕.๑ วางก าลังในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการรุกล้ าอธิปไตยของ
ฝ่ายตรงข้ามและสกัดก้ันแรงงานต่างด้าว 
 ๕.๒ จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดจ านวน ๓๐ จุด 
 ๕.๓ จุดตรวจ/จุดสกัดบนเส้นทางหลัก จ านวน  ๑๑ จุด 
       ๖.ชค.ทพ.นย.๔ ฯ 
      ๖.๑ วางก าลังในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการรุกล้ าอธิปไตย
ของฝ่ายตรงข้ามและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว 
       ๖.๒ จัดก าลัง ลว.หาข่าว และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบตามแนว
ชายแดน จ านวน ๒๓ จุด 

  

 


