
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ 

(มติคณะรัฐมนตรี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 



คํานํา 

 ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ เปนยุทธศาสตรภายใตกรอบนโยบายความม่ันคง

แหงชาติท่ีมีเจตนารมณมุงเนนการบูรณาการการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพ่ือแกปญหากลุมประชากรจาก

ภายนอกประเทศท่ีหลบหนีเขาเมืองมาตั้งถ่ินฐานอยางผิดกฎหมายในประเทศไทยดวยสาเหตุตาง ๆ และ    

การปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม โดยมีหลักการสําคัญคือ การคํานึงถึงการรักษาผลประโยชนและ

ความม่ันคงแหงชาติควบคูไปกับการตระหนักถึงเหตุผลความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังหลัก     

สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษย เพ่ือใหการแกปญหาเปนไปโดยเรียบรอยและเปนท่ียอมรับของ     

ทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและระหวางประเทศ 

 ในการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาว สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดใชกระบวนการมีสวนรวมกับ

ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมท้ังในสวนกลาง ภูมิภาค และพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณายกรางยุทธศาสตรให

ครอบคลุมการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังหมดอยางแทจริง นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรยอย กลยุทธ 

และมาตรการรองรับการแกปญหาท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ภายใตระบบการบริหารจัดการเชิง     

บูรณาการท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ซ่ึงสํานักงานฯ ไดนํารางยุทธศาสตรเสนอท่ีประชุม           

สภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เม่ือ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และ ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๕ โดยลําดับ  ท้ังนี้ สวนราชการท่ีเก่ียวของจะไดนํายุทธศาสตรไปเปนกรอบกําหนดการปฏิบัติภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมาย รวมท้ังการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ โดยสํานักงานฯ เปนหนวยงาน

กํากับดูแลการดําเนินการตามยุทธศาสตรในภาพรวม และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร เปนหนวยงานติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร 

 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจะไดศึกษาทํา      

ความเขาใจและสนับสนุนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมตามเจตนารมณ

และหลักการท่ีกําหนดไวอยางแทจริง สํานักงานฯ พรอมรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน

ตอการปรับปรุงพัฒนายุทธศาสตรใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ปญหา และรองรับการแกไขอุปสรรคปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะตอไป 

 

 

                  พลตํารวจเอก 

              (วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี) 

      เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 



ดวนที่สุด 
ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๐๖๖๑            สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

              ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

      ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 

อางถึง หนังสือสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ท่ี นร ๐๘๐๘/๕๑๓ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ตามบัญชีหนังสือท่ีสงมาแนบทาย 

ตามท่ีไดเสนอเรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ไปเพ่ือดําเนินการ 

ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กระทรว งกลา โหม  กระทรว งการต า งประ เทศ  กระทรวง เกษตรและสหกรณ             

กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข              

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ          

สังคมแหงชาติ  และสํานักงานตํารวจแหงชาติได เสนอความเห็นไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของ    

คณะรัฐมนตรีดวย ความละเอียดปรากฎตามสําเนาหนังสือท่ีสงมาดวยนี้ 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมศึกษาเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบ    

ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ โดยใหสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติรับความเห็น        

ของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน      

กระทรวง อุตสาหกรรม และสํ านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ                     

ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอไดโปรดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีเก่ียวของ

ตอไป  ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหผูท่ีเก่ียวของตามบัญชีแนบทายทราบดวยแลว 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายศิริ  เลิศธรรมเทวี) 

ท่ีปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ 

โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๔๒ 

โทรสาร  ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ 

www.cabinet.thaigov.go.th 

 



รายชื่อผูท่ีเกี่ยวของซึ่งไดแจงเรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ 

ใหทราบ ดงันี ้

------------------------------------- 

 

  ๑. รฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม 

  ๒. รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ 

  ๓. รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 

  ๔. รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  ๕. รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม 

  ๖. รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

  ๗. รฐัมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม 

  ๘. รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน 

  ๙. รฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ๑๐. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  ๑๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรม 

  ๑๒. ผูอาํนวยการสํานกัขาวกรองแหงชาต ิ

  ๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  ๑๔. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ



ดวนมาก 
ท่ี กต ๑๐๐๒/๕๔๒            กระทรวงการตางประเทศ 

              ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐ 

      ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล)๗๓๗๘ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง ขอทราบความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับ

ขอเสนอของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กระทรวงการตางประเทศขอเรียน ดังนี้ 

๑. รางยุทธศาสตรดังกลาวไดผานการพิจารณาโดยท่ีประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

กระทรวงการตางประเทศแลว กระทรวงการตางประเทศจึงไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติมดานสารัตถะ 

๒. อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศขอเนนย้ําความสําคัญในการท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จะปฏิบัติตามรางยุทธศาสตรฯ บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหวางหลักการความม่ันคงกับหลักสิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศ ซ่ึงอาจรวมถึงความจําเปนของไทยในการชวยเหลือบุคคลในบางกรณีเปนการพิเศษตามหลัก

มนุษยธรรม รวมท้ังคํานึงถึงมิติความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานท่ีเก่ียวของ 

๓. นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนยุทธศาสตรและการดําเนินงานของไทยในเรื่องนี้เปนระยะ 

โดยคํานึงถึงพัฒนาการระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ อาทิ ในกรอบอาเซียนท่ีจะมีผลกระทบตอ   

การโยกยายถ่ินฐาน รวมถึงการตอบสนองตอปจจัยภายในของไทยในดานแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ และ     

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

กรมองคการระหวางประเทศ 

กองการสังคม 

โทร.  ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๒๑๕๓ (สุรัติ) 

โทรสาร  ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๐๕ 

 



ดวนที่สุด 
ท่ี กษ ๑๓๐๔/๙๘๖            กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

              ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 

      ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง ความเห็นประกอบการพิจารณาเรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๓๗๙ 

 ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอความเห็น      

เรื่องท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติได เสนอเรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง                   

ท้ังระบบ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นชอบกับรางยุทธศาสตรแกปญหา                

ผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ โดยมีขอสังเกตในสวนการ      

จัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย ควรใหหนวยงานในทองถ่ิน คือ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดทําทะเบียนตรวจสอบตัวบุคคล หรือการจัดทําทะเบียนประวัติ เพ่ือเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือจะ      

ไดทราบสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนจํานวนผูหลบหนีเขาเมืองในจํานวนท่ีถูกตอง      

กับความเปนจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายธีระ  วงศสมุทร) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โทร.  ๐-๒๙๔๐-๗๒๕๔ 

โทรสาร  ๐-๒๙๔๐-๗๒๕๒ 

E-mail address : bapp.farmer@oae.go.th 

 



ดวนที่สุด 
ท่ี คค ๐๒๐๖/๒๖๖๘            กระทรวงคมนาคม 

              ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๓๗๙ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง แจงวาสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดเสนอเรื่องรางยุทธศาสตร

แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบตอคณะรัฐมนตรีและขอใหกระทรวงคมนาคมพิจารณา หากมีขอเสนอแนะหรือ

ความคิดเห็นอยางใดใหเสนอไปสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ดังแจงแลว นั้น 

กระทรวงคมนาคมไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับสาระสําคัญ ขอเท็จจริง และขอกฎหมายท่ี

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดเสนอประกอบเปนเหตุผลในการเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือแกปญหา    

ผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ  อยางไรก็ดีกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพ่ิมเติมวา การท่ีมีผูหลบหนีเขาเมืองมักจะ

นํามาซ่ึงปญหาตาง ๆ อาทิ ปญหาแรงงานตางดาว การกอคดีอาชญากรรมตาง ๆ และการท่ีรัฐตองดูแล

รักษาพยาบาลผูเจ็บปวยตางดาวโดยหลักมนุษยธรรมในโรงพยาบาลของรัฐ เปนตน  ท้ังนี้ การหลบหนีเขาเมือง  

สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงพิจารณาเห็นวาการแกไข

ปญหาอยางยั่งยืนท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการควบคูกันไปกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานสภาความม่ันคง

แหงชาติ คือ ตองใหการสนับสนุนและสงเสริมใหประเทศเพ่ือนบานไดรับการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

โดยเฉพาะดานการศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงอาจจะชวยแกไขปญหา     

การหลบหนีเขาเมืองไดในระดับหนึ่ง  อยางไรก็ตามหากรัฐบาลไทยสามารถบริหารจัดการใหผูหลบหนีเขาเมือง

ดังกลาวเขาสูระบบการจางงานอยางถูกตองก็จะสามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับลาง ซ่ึงจะเปน     

การลดปญหาการคามนุษยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอีกทางหนึ่งดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายจารุพงศ  เรืองสุวรรณ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ 

โทร.  ๐๒-๒๘๐๕๖๓๘-๙ , ๐๒-๒๘๓-๓๐๗๕ 

โทรสาร  ๐๒-๒๘๐๑๗๑๔ , ๐๒-๒๘๑-๔๘๒๙ 

 



ดวนที่สุด 
ท่ี รง ๐๓๐๗/๐๔๙            กระทรวงแรงงาน 

              ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ 

      ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๓๗๘ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอใหกระทรวงแรงงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีในประเด็นท่ีเก่ียวของกับรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ตามท่ี

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กระทรวงแรงงานพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการตามรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนี    

เขาเมืองท้ังระบบท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ แตมีขอสังเกตในกลุมเปาหมาย ๒ กลยุทธท่ี ๒ ขอ ๘ 

ท่ีกําหนดใหกลุมแรงงานตางดาวท่ีไมผานการพิสูจนสัญชาติใหดําเนินการสงกลับตามกฎหมายนั้น เห็นควรให

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติกําหนดแนวทางดําเนินการใหกลุมคนท่ีพิสูจนสัญชาติแลวไมผานและทางการ

ประเทศตนทางไมยอมรับ ควรจะพิจารณาจัดเปนกลุมคนพิเศษเพ่ือบริหารจัดการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการจัดหางาน 

โทรศัพท  ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๓๐ 

 



ดวนที่สุด 
ท่ี อก ๐๘๐๔/๑๔๘๑            กระทรวงอุตสาหกรรม 

              ถนนพระรามท่ี ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

      ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๓๗๙ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงเรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนี     

เขาเมืองท้ังระบบ ซ่ึงเสนอโดยสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และคาดวาจะนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีใน

วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ พรอมท้ังขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอเสนอแนะความคิดเห็นในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแลว มีความคิดเห็น ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับแนวทางในการปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง     

๓ สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ตามท่ีระบุไวในกลยุทธท่ี ๑ ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการจัดการปญหา       

ผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย เนื่องจากในปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองเรงพิจารณาปรับปรุงนโยบายดาน

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ใหสอดคลองกับสถานการณของตลาดแรงงานและ

การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยภายหลังการบังคับใชอัตราคาจางข้ันต่ําเปน ๓๐๐ บาท ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัด 

(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต) ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ 

รวมท้ังการใหปรับอัตราคาจางข้ันต่ําเปน ๓๐๐ บาท ในจังหวัดท่ีเหลืออีก ๗๐ จังหวัด ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

๒. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป ๒๕๔๘  ดังนั้น จึงควร

มีการพิจารณาเก่ียวกับการปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวสัญชาติอ่ืนในกลุมประเทศอาเซียนดวย นอกเหนือไปจาก

แรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) เนื่องจากแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกําหนดให        

การเคลื่อนยายแรงงานมีฝมืออยางเสรีในระยะแรก และในระยะตอไปหากมีเปดเสรีดานการเคลื่อนยายประชากรอยาง

เสรี ซ่ึงจะสงผลใหมีแรงงานตางดาวจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ เชน ฟลิปปนส เวียดนาม อินโดนีเซีย เปนตน 

เดินทางมาอยูอาศัยและทํางานในประเทศไทยมากข้ึน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                    (หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์  สวัสดิวัฒน) 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

โทร.  ๐ ๒๒๐๒ ๔๓๐๖ 

โทรสาร  ๐ ๒๖๔๔ ๘๘๑๗ 

 



ดวนที่สุด 
ท่ี นร ๑๑๑๒/๑๘๙๙              สํานักงานคณะกรรมการ 

        พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

        ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

      ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล)๗๓๙๘ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาเสนอความเห็นในสวนท่ีเก่ียวของ เรื่องรางยุทธศาสตร

แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ของสํานักเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจงแลว นั้น 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

๑. เห็นควรใหความเห็นชอบในรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ของ

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองของหนวยงาน      

ท่ีเก่ียวของ นําไปสูการแกปญหาเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับในชวงเปลี่ยนผาน

เขาสูการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามยุทธศาสตร และแนวทาง

ปฏิบัติเดิมไปพลางกอนเพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางตอเนื่อง 

๒. อยางไรก็ตาม รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ควรสอดคลองกับ

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติกําลังดําเนินการอยู 

ท้ังนี้ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติควรใหความสําคัญกับกลไกการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูการบูรณาการ

รวมกัน โดยประสานและเรงรัดหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดตั้งกรรมการและศูนยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ภายใตยุทธศาสตรดังกลาวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

กลุมงานประสานนโยบายการประจายอํานาจและความม่ันคง 

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๗๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๖๓๑ 

E-mail: venus@nesdb.go.th 

 



- ๑ -  

ท่ี นร ๐๘๐๘/๕๑๓            สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

              ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

      ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สิ่งท่ีสงมาดวยดวย  ๑. สําเนาหนังสือสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๘๐๘/๓๗๔ 

         ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

     ๒. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๕/(ลธ๔)๔๔/๒๕๕๕ 

         ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

     ๓. เอกสารรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

ดวยสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติขอเสนอรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง             

ท้ังระบบ รวมถึงแนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสม โดยเรื่องท่ี

เสนอดังกลาวเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง

และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๖ (๑) 

ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เรื่องเดิม 

      ๑.๑ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดรับมอบหมายจากสภาความม่ันคงแหงชาติ     

ในการประชุม เม่ือ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน) ในขณะนั้นเปนประธาน   

ใหพิจารณาจัดทํายุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ เพ่ือบูรณาการการแกปญหาผูหลบหนี    

เขาเมืองในภาพรวมของสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหา 

      ๑.๒ สํานักงานฯ ไดประมวลศึกษาสถานการณ  ขอเ ท็จจริง  รวมถึงขอคิดเห็น    

ขอเสนอแนะจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท้ังใน   

สวนกลางและในภูมิภาค นําไปสูการจัดทํารางยุทธศาสตรฯ และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายของ  

สภาความม่ันคงแหงชาติ มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนประธาน พิจารณาอยางตอเนื่อง รวม ๕ ครั้ง       

สุดทายท่ีประชุมมีมติ เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบรางยุทธศาสตรฯ และใหนําเสนอสภาความม่ันคง

แหงชาติพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

      ๑ .๓  สํ านั กงานฯ ได เสนอร างยุ ทธศาสตร ผู หลบหนี เข าเมืองท้ั งระบบต อท่ีประชุ ม                            

สภาความม่ันคงแหงชาติ ในการประชุมครั้ง ท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีนายกรัฐมนตรี



- ๒ - 

(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) เปนประธาน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรฯ และใหนําเสนอ  

คณะรั ฐมนตรี พิจ ารณา ท้ั งนี้  น ายกรั ฐมนตรี มีบัญชา เ ม่ือ  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ ใหสํ านั กงานฯ                     

นํารางยุทธศาสตรฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

๒. เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี 

    ๒.๑ ประเทศไทยประสบปญหาผูหลบหนี เข า เ มืองกลุ มต าง  ๆ อย างตอ เนื่ อง               

และมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยลําดับสืบเนื่องจากสาเหตุปจจัยหลายประการ ในขณะท่ีนโยบาย 

ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางดําเนินการแกปญหาท่ีผานมาของแตละสวนราชการยังมีลักษณะ            

แยกสวนตามกลุมปญหา สงผลใหการแกปญหาในภาพรวมขาดความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ            

กระทบตอความม่ันคงของชาติและความสงบสุขเรียบรอยของสังคม รวมท้ังอาจสงผลตอการเตรียม           

ความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ ในป  ๒๕๕๘                   

จึงมีความจําเปนท่ีตองกําหนดใหมียุทธศาสตรฯ เพ่ือเปนกรอบทิศทางหลักการแกปญหาในระยะตอไป 

    ๒.๒ การจัดทํายุทธศาสตรฯ สอดคลองและเปนไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี           

ท่ีแถลงตอรัฐสภา เม่ือ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

(นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ ขอ ๒.๕) โดยรัฐบาลจะเรงดําเนินการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของซ่ึงกระทบตอความม่ันคงและความสงบสุขภายในประเทศ ควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะ

และสิทธิของบุคคล ภายใตความสมดุลระหวางการรักษาความม่ันคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

    ๒.๓ โดยท่ียุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบจะใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน            

ของสวนราชการในระยะตอไป ซ่ึงจะใชแทนยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติไวแลว    

จึงจําเปนตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

๓. สาระสําคัญ ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย 

    ๓.๑ สาระสําคัญของราง ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนี เข า เ มือง ท้ังระบบ              

มุงเนนการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกวา ๓ ลานคนท่ีตกคางอยูในประเทศไทยเปนเปาหมายสําคัญ                 

โดยคํานึงถึงการรักษาความม่ันคงของชาติ ควบคูกับการดูแลสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานในดานการศึกษา                   

การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การเดินทางและอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม รวมท้ังปองกันไมใหคนตางดาว  

กลุมใหมอพยพเขามาในประเทศอยางผิดกฎหมาย โดยมียุทธศาสตรยอยรองรับ ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

ครอบคลุม ๔ กลุมเปาหมายหลัก ไดแก 

   ๑) กลุมท่ีอพยพเขามานานและกลับประเทศตนทางไมได จํานวน

ประมาณ ๖.๘ แสนคน ซ่ึงเปนชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุตาง ๆ ท่ีไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไวแลว 

โดยใหความสําคัญตอการตรวจสอบทะเบียนประวัติและความถูกตองของตัวบุคคล นําไปสูการพิจารณากําหนด

สถานะใหเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายหรือใหไดรับสัญชาติไทย ภายใตกฎหมายและ

หลักเกณฑท่ีกําหนด 
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  ๒) กลุมท่ีมีความจําเปนทางเศรษฐกิจ ไดแก แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง                 

๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) ซ่ึงมีจํานวนไมต่ํากวา ๒ ลานคน จะมุงเนนการนําแรงงานเขาสูระบบ    

การจางงานอยางถูกตอง รวมท้ังการนําเขาอยางเพียงพอโดยรวมมือกับประเทศตนทางเพ่ือลดปญหา             

การขาดแคลนแรงงานระดับลางท่ีคนไทยไมทํา รวมถึงการรวมมือกับผูประกอบการแกปญหาการขาดแคลน

แรงงานในบางสาขาโดยเฉพาะประมง เพ่ือลดปญหาการคามนุษยและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให   

มีการกําหนดทิศทาง/นโยบายเศรษฐกิจของประเทศท่ีชัดเจนในการลดการพ่ึงพิงแรงงานตางดาวไรฝมือใน  

ระยะยาวใหสอดคลองกับโครงสรางประชากรและกําลังแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  ๓) กลุมท่ีมีปญหาความม่ันคงเฉพาะ จํานวนประมาณ ๑ แสนคน ไดแก                 

ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา ชาวเกาหลีเหนือ จะอํานวยความสะดวกใหเดินทางกลับ

ประเทศตนทางเม่ือสถานการณเอ้ืออํานวยหรือพิจารณาสงไปประเทศท่ีสามโดยรวมมือกับองคกรระหวาง

ประเทศ แลวแตกรณี 

  ๔) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืน ๆ  ซ่ึงเขามาอยางถูกตองหรือเขามาโดยการปลอมแปลง

เอกสารเดินทางแลวไมกลับออกไป ใหระมัดระวัง เขมงวดในการตรวจลงตรา เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ตรวจสอบตัวบุคคลและการเขาออก รวมถึงพัฒนาระบบการเขาออกบริเวณชายแดนและการติดตามเฝาระวัง             

และใหมีการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยเครงครัด 

 ๓.๑.๒ ยุทธศาสตรการปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม มุงเนนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปองกันและสกัดก้ันกลุมท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบานและใกลเคียง การพัฒนาระบบ 

สารสนเทศการตรวจคนเขาเมืองและฐานขอมูลประวัติบุคคลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน สามารถเชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานได เพ่ือสนับสนุนการติดตามตรวจสอบตัวกลุมเปาหมาย รวมถึงการเผยแพรความรู    

เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของตอทุกภาคสวน และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบริเวณชายแดน             

และชายฝงทะเลใหรวมมือกับภาครัฐในการปองกันและสกัดก้ันการลักลอบเขาเมือง 

 ๓.๑.๓ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ    

ปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง เนนการประสานความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานผานกลไกระดับตาง ๆ            

ท่ีมีอยูท้ังในระดับทวิภาคและพหุภาคี รวมท้ังใหองคกรระหวางประเทศ กลุมประเทศอาเซียน และประชาคมโลก            

เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศตนทาง 

เพ่ือลดการโยกยายถ่ินฐานเขามาในประเทศไทย 

 ๓.๑.๔ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

    ๓.๑.๔.๑ ในระยะเร งดวน  ใหจัดตั้ งองคกรบริหารจัดการรองรับ              

การดําเนินการตามยุทธศาสตร ฯ ท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยระดับชาติมีคณะกรรมการอํานวยการ

บริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ (กอ.ปร.) เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรในภาพรวม  

มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปน เลขานุการ ระดับปฏิบัติ                       

มีคณะกรรมการ ๕ คณะ เปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ กอ.ปร. อยางบูรณาการ ไดแก 
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        ๑) คณะกรรมการบริหารการแกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล                   

มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานและอธิบดีกรมการปกครองเปนเลขานุการ 

        ๒ )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ฐ า น ข อ มู ล ผู ห ล บ ห นี เ ข า เ มื อ ง                            

มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานและอธิบดีกรมการปกครองเปนเลขานุการ 

        ๓)  คณะกรรมการบริ หารแรงงานต า งด า วหลบหนี เ ข า เ มือ ง                     

มีปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานและอธิบดีกรมการจัดหางานเปนเลขานุการ 

        ๔) คณะกรรมการบริหารการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ                  

มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนประธานและรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติท่ีไดรับ   

มอบหมายเปนเลขานุการ 

        ๕) คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง มีผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติเปนประธานและผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนเลขานุการ 

             นอกจากนี้ ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ของสวนราชการท่ีเก่ียวของ                  

ในภูมิภาคและพ้ืนท่ี ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งและ/หรือพัฒนาศูนยสารสนเทศผูหลบหนีเขาเมือง ศูนยสารสนเทศ              

แรงงานตางดาว ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงานตางดาว ศูนยสารสนเทศคนเขาเมือง และศูนยประสานงานแกปญหา    

ผูหลบหนีเขาเมืองระดับ กอ.รมน.ภาค ๑-๔ ใหสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยไดอยาง      

มีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน โดยมีสวนราชการ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข     

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนหนวยงานหลัก      

รับผิดชอบตามลําดับ  ท้ังนี้ ยุทธศาสตรฯ กําหนดให กอ.รมน. ทําหนาท่ีเปนกลไกประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร                       

และติดตามประเมินผลการดําเนินงานผานศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับภาค ซ่ึงเปน  

กลไก กอ.รมน.ระดับภาคและ กอ.รมน.จังหวัด/กทม. เพ่ือเสนอตอ กอ.ปร. ทุก ๖ เดือน อันจะนําไปสูการปรับปรุง/

พิจารณายุทธศาสตรฯ ในทุก ๒ ป เพ่ือใหการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๑ .๔ .๒ ในระยะตอไป  กํ าหนดให มีการจัด ทํานโยบายรองรับ               

การโยกยายถ่ินฐานและการเคลื่อนยายประชากร ท้ังแบบปกติและแบบไมปกติภายในประเทศและภูมิภาค    

ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขาสูความเปน  

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ ในป ๒๕๕๘ 

    ๓.๒ ขอเท็จจริงแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ โดยท่ียุทธศาสตรฯ ท่ีกําหนด               

จะใชเปนกรอบการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทุกกลุมในภาพรวมของประเทศ แทนยุทธศาสตรและ    

แนวทางปฏิบัติเดิมท่ีมีอยูภายใตระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการใหมท่ีครอบคลุมทุกสวนราชการ            

ท่ี เ ก่ียวของ ท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติ  ดั งนั้น หากคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุ มัติร างยุทธศาสตรฯ                      

สํานักงาน ฯ จะไดประสานหารือสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตร ฯ ในระยะเรงดวน             

ในการจัดต้ัง กอ.ปร. และกลไกท่ีเก่ียวของตามขอ ๓.๑.๔ ใหแลวเสร็จ และกําหนดแผนงานรองรับการ

ดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร ฯ รายงานต อ กอ.ปร. โดยเร็ วต อไป ท้ั งนี้  ในระหว างช วงเปลี่ ยนผ าน
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ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติเดิมไปพลางกอน เพ่ือใหการแกปญหา

เปนไปอยางตอเนื่อง 

    ๓.๓ ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ท่ี เก่ียวของในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ                   

ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 ๓.๓.๑ ขอกฎหมาย 

  ๑) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรี     

วาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตใหผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเปน

กลุมเปาหมายภายใตยุทธศาสตรฯ อยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวหรือเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย      

โดยออกเปนประกาศกระทรวงรองรับ นําไปสูการกําหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมและสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานตาง ๆ    

ท่ีกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตร ฯ จะไดรับในระหวางการพิจารณาแกปญหาของทางการ รวมถึง          

การยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองท่ีเก่ียวของ 

  ๒) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ แกไข

เ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศจัดทําทะเบียนบานและทะเบียนประวัติบุคคลผูซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับ  

การผอนผันใหอาศัยอยู ในราชอาณาจักรได เปนการชั่ วคราวหรือเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตาม    

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ รวมถึงบุตรท่ีเกิดในราชอาณาจักร นําไปสูการจัดทํา

ฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมืองในประเทศไทยท่ีเปนกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรฯ 

  ๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      (๑) มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย             

มีอํานาจพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเปนการท่ัวไปใหกลุมเปาหมายท่ีเกิดในประเทศไทยไดสัญชาติไทย   

ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

      (๒) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๒ กําหนดคุณสมบัติของบุคคล               

ท่ีอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทย 

      (๓)  มาตรา ๒๓ กําหนดใหบุคคลท่ีเ กิดในประเทศไทยแต ไม ได      

สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ สามารถยื่นขอลงรายการ

สัญชาติไทยตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

  ๔) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      (๑) มาตรา ๗ กําหนดงานท่ีอนุญาตใหคนตางดาวทําได โดยใหออกเปน

กฎกระทรวง 

      (๒) มาตรา ๑๔ กําหนดเง่ือนไขท่ีใหคนตางดาวซ่ึงมีภูมิลําเนาและเปน 

คนสัญชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทได 
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 ๓.๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี 

  ๑) ดานปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล รวม ๓ มติ 

      (๑) มติคณะรัฐมนตรี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เห็นชอบยุทธศาสตร          

การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

      (๒) มติคณะรัฐมนตรี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

เห็นชอบการขยายเวลาการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ 

      (๓ )  มติคณะรั ฐมนตรี  ๗  ธันว าคม  ๒๕๕๓ อนุ มัติ หลั ก เกณฑ                

การกําหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตรฯ 

  ๒) ดานปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จํานวน ๓ มติ 

      (๑)  มติคณะรัฐมนตรี  ๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบยุทธศาสตร             

การบริหารแรงงานตางดาวท้ังระบบ 

      (๒) มติคณะรัฐมนตรี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบมาตรการเปดจด

ทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 

      (๓) มติคณะรัฐมนตรี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เห็นชอบแนวทางบริหาร

จัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ป ๒๕๕๕ 
 

๔. ขอเสนอของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

    ๔.๑ ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ อนุมัติรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

  ๔.๑.๒ อนุมัติการยกเลิกชั้นความลับ เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรฯ 

  ๔.๑.๓ อนุมัติการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีตาม ๓.๓.๒ ดานปญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคลในขอ (๑) และดานปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในขอ (๑) 

    ๔.๒ ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางดําเนินการในชวงเปลี่ยนผาน             

เขาสูการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหมตามขอ ๓.๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

          พลตํารวจเอก 

(วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี) 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 

 

 
สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศ 

โทร.  ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๕๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๕๘ 

 



สรุปสาระสําคัญและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ

ไปสูการปฏิบัตภิายใตมตคิณะรัฐมนตรี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

-------------------------------- 

 ๑. สาระสําคัญของยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรยอย ดังนี้ 

  ๑.๑ ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย จะแกปญหาผูหลบหนี   

เขาเมืองท่ีเปนกลุมเปาหมาย ๔ ประเภท ไดแก 

   ๑.๑.๑ ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานและ

กลับประเทศตนทางไมได จํานวนประมาณ ๕ แสนคน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ

เปนฐานขอมูลไวแลวตั้งแตอดีตจนถึงลาสุดในป ๒๕๕๔ คนกลุมนี้สวนใหญอยูมานานจนกลมกลืนกับสังคมไทย

และไมสรางผลกระทบตอความม่ันคง มุงหมายใหมีการเรงรัดกําหนดสถานภาพตามกฎหมาย และดูแลสิทธิ  

ข้ันพ้ืนฐานอยางเหมาะสม ซ่ึงแนวทางการดําเนินการท่ีผานมามีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 

(ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล) และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ (หลักเกณฑการกําหนด

สถานะบุคคลตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล) เปนกรอบการพิจารณาสถานะ

บุคคล และมีกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยรับผิดชอบหลัก 

   ๑.๑.๒ แรงงานตางดาวหลบหนีเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) รวมถึงผูติดตาม/

บุตรท่ีไดรับการผอนผันไวเดิม และท่ีจดทะเบียนใหมลาสุดตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รวมประมาณ    

๒ ลานคน ซ่ึงท่ีผานมามีการดําเนินการภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาวท้ังระบบ         

(มติคณะรัฐมนตรี ๒ มีนาคม ๒๕๔๗) และมติคณะรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แนวทางการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรในระยะสั้น คือ การจัดระเบียบแรงงานเพ่ือการจางงานท่ีถูกกฎหมาย โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม และใชกระบวนการชุมชนชวยแกปญหา สวนในระยะยาวใหมี    

การกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตกําลังแรงงานท่ีสอดคลองกับโครงสรางประชากรท่ี

เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงเตรียมความพรอมท่ีจะใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือลด

การพ่ึงพิงแรงงานตางดาวลงตามลําดับ ยุทธศาสตรตอกลุมเปาหมายนี้จะมีกระทรวงแรงงานเปนหนวย

รับผิดชอบหลัก 

   ๑.๑.๓ กลุมท่ีมีปญหาความม่ันคงเฉพาะ ไดแก ผูหนีภัยการสูรบจากพมา           

ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา และชาวเกาหลีเหนือ ประมาณ ๑.๓ แสนคน ยุทธศาสตรนี้ มีแนวทาง         

การดําเนินการสงกลับประเทศอยางปลอดภัย หรือสนับสนุนการเดินทางไปประเทศท่ีสามแลวแตกรณี         

มีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเปนหนวยรับผิดชอบหลัก 

   ๑.๑.๔ ผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุมเปาหมายท่ี ๑.๑.๑ – ๑.๑.๓ 

อาทิ อาทิ กลุมท่ีเขามาถูกตองแตลักลอบอยูตอ และมีพฤติการณเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของประเทศ 

แนวทางดําเนินการคือใชกฎหมายเขาเมืองอยางเครงครัด โดยมีสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ

หลัก 
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  ๑.๒ ยุทธศาสตรการปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม กลุมเปาหมายคือ ผูหลบหนี  

เขาเมืองจากประเทศเพ่ือนบาน ประเทศรอบบานใกลเคียง และประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงยุทธศาสตรไดกําหนด

แนวทางดําเนินการโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ัน การเขมงวดการตรวจลงตรา การติดตามเฝาระวัง     

การเขา-ออก การทบทวนเง่ือนไขการใชบัตรผานแดน (Border pass) และท่ีสําคัญคือ การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองใหทันสมัย สามารถเชื่อมโยงประสานระหวางหนวยท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงการใหประชาชนท่ีอาศัยอยูชุมชนชายแดน ชายฝงทะเลชวยสอดสองดูแล เปนตน ยุทธศาสตรนี้         

มีกองทัพไทยเปนหนวยรับผิดชอบหลัก 

  ๑.๓ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ไดกําหนดแนวทางดําเนินการโดยใหความสําคัญกับความรวมมือผานกลไกทวิภาคี

และพหุภาคี การรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ใหความชวยเหลือและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศเพ่ือนบาน มีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวย

รับผิดชอบหลัก 

  ๑.๔ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

   ๑.๔.๑ ระยะเรงดวน กําหนดใหจัดตั้งกลไกระดับชาติในการบูรณาการและกําหนด    

ทิศทางการแกปญหา คือ คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

(กอ.ปร.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และอํานวยการ กํากับดูแลการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ รวมท้ังรายงานผล               

การดําเนินการตอสภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี และใหจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานตาง  ๆอีก ๕ คณะ รวมถึงพัฒนาและ/หรือจัดตั้งศูนยสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุน และเชื่อมโยงขอมูลกันได

ระหวางหนวยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทําหนาท่ีประสานการปฏิบัติและติดตามประเมินผล และ

รายงานตอคณะกรรมการอํานวยการฯ ทุก ๖ เดือน 

   ๑.๔.๒ ระยะตอไป ใหสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติพิจารณาทบทวน

ยุทธศาสตรฯ ทุก ๒ ป เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ๒. แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ 

  ๒.๑ การดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ภายใตมติคณะรัฐมนตรี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ท่ีให

สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติเดิมไปพลางกอนเพ่ือให

การแกปญหาเปนไปอยางตอเนื่องในระหวางชวงเปลี่ยนผานเขาสูการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรใหมนั้น     

มีประเด็นสําคัญซ่ึงสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีภารกิจตองเรงรัดการเตรียมความพรอมใน        

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ใน

ระยะเรงดวน โดยระดับนโยบายกําหนดใหมีการจัดตั้ง กอ.ปร. มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ

คณะกรรมการชวย กอ.ปร. ปฏิบัติงาน ๕ คณะ มีปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนประธาน 

สวนระดับปฏิบัติกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศของสวนราชการท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลของ
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คณะกรรมการภายใต กอ.ปร. และศูนยประสานงานการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองของ กอ.รมน. ในระดับ

ภูมิภาค/พ้ืนท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

   ๒.๑.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับการเตรียมความพรอมใน

การจัดตั้งองคกรกลไกรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ รวมท้ังการจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และ

งบประมาณรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดจริง 

  ๒.๒ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดเสนอแนวทางการดําเนินการตามขอ ๒.๑ ให       

ท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปน

ประธานพิจารณา เม่ือ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สุดทายท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรกําหนดใหมีระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีรองรับการดําเนินการดังกลาวเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินงานไดเรียบรอย

ตอเนื่องโดยมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะการจัดตั้ง กอ.ปร. เปนกลไกหลักกํากับดูแลการขับเคลื่อน   

ยุทธศาสตรฯ ในภาพรวม มีอํานาจหนาท่ีหลักพิจารณานโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการแกปญหา   

ผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ตลอดจนการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชวย กอ.ปร. ปฏิบัติงาน ๕ คณะ 

รวมท้ังคําสั่งจัดตั้งศูนยสารสนเทศของสวนราชการท่ีเก่ียวของ และศูนยประสานงานการแกปญหาผูหลบหนี

เขาเมืองในระดับภูมิภาคและพ้ืนท่ีตอไป  ท้ังนี้ สํานักงานฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจภายใต

คณะกรรมการประสานงานฯ รวม ๒ คณะ เม่ือ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของ    

การเตรียมความพรอมในชวงเปลี่ยนผานเขาสูการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรฯ ไดแก ๑) คณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจพิจารณายกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

พ.ศ. .... มีรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน และผูแทนสวนราชการ      

ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งองคกรกลไกบริหารจัดการตามยุทธศาสตรฯ รวมท้ังผูแทนสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีและผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณายกรางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีดังกลาวเสนอคณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแหงชาติพิจารณากอนเสนอ

คณะรัฐมนตรี และ ๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ในระยะ

เรงดวน มีรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน และผูแทนสวนราชการท่ี

ปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรฯ เปนอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาติดตามผลคืบหนาการเตรียมความพรอมของ

สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ดานตาง ๆ ตามการแบง

มอบความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว โดยใหดําเนินการควบคูพรอมไปกับการพิจารณายกรางระเบียบ               

สํานักนายกรัฐมนตรีฯ  ซ่ึงหากการดําเนินการท้ังหมดนี้เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนราชการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดก็พรอมท่ีจะปฏิบัติงานรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ไดภายในปงบประมาณ 

๒๕๔๖ เปนตนไป 

 

 

---------------------------- 



ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ 

 

๑. ความสําคัญของปญหา 
 

  ปจจุบันปญหาผูหลบหนีเขาเมืองซ่ึงสวนใหญมาจากประเทศเพ่ือนบานเปนปญหาสําคัญท่ี

กอใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของชาติในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง เนื่องจากสวนใหญไมสามารถกลับ

ประเทศและตกคางอยูในประเทศไทย นํามาซ่ึงปญหาความไมชัดเจนเก่ียวกับสถานภาพตามกฎหมายและ

สิทธิของบุคคล สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต การถูกลวงละเมิดสิทธิ และปญหาความม่ันคงตาง ๆ 

โดยเฉพาะปญหาดานสังคมในระยะยาว นอกจากนั้น ยังมีสวนหนึ่งท่ีเดินทางเขามาอยางถูกตองแตอาศัยอยู

เกินกําหนดหรือไมยอมเดินทางกลับไป รวมท้ังอีกสวนหนึ่งท่ีพยายามลักลอบเขาประเทศไทยเพ่ือขาย

แรงงานโดยอาศัยชองวางของการอนุญาตเขาเมือง จุดออนในการสกัดก้ัน ผลักดัน และการติดตามตัวบุคคล

ของเจาหนาท่ี ทําใหบางสวนตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษยและเชื่อมโยงไปถึงขบวนการอาชญากรรม     

ขามชาติ นํามาซ่ึงผลกระทบตอความสงบเรียบรอย ชื่อเสียง เกียรติภูมิและความม่ันคงของประเทศ 
 

  ผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเปนประเด็นปญหาและผลกระทบตอประเทศไทย ในปจจุบันคาดวามี

จํานวนไมต่ํากวา ๓ ลานคน แยกไดเปน ๔ ประเภทใหญ ดังนี้ 
 

  ประเภทท่ี ๑ ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในหวงเวลาตาง ๆ รับรอง

สถานะใหอาศัยอยูถาวรในประเทศไทย ประกอบดวย (๑) กลุมท่ีอพยพเขามาและอาศัยอยูมานาน จํานวน 

๑๙ ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ ซ่ึงไดรับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติ ตั้งแตอดีตจนถึงป ๒๕๔๒   

(๒) กลุมเด็กนักเรียน (๓) บุคคลไรรากเหงา และ (๔) ผูทําคุณประโยชน ซ่ึงไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียน

ประวัติภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในชวงป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ จํานวนรวม

ท้ังหมด ๕.๖ แสนคน โดยคนกลุมนี้จะไดรับสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย          

กรณีมีเชื้อสายไทยจะไดรับการแปลงสัญชาติเปนไทย สําหรับบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยสามารถยื่นคําขอมี

สัญชาติไทยตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ยังมีการสํารวจใหมในชวงป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี             

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยอยูระหวางประมวลผลและจําแนก

กลุมเปาหมาย 
 

  ประเภทท่ี ๒ ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุท่ีคณะรัฐมนตรีผอนผันใหอยูช่ัวคราวและอยู

ระหวางการแกปญหา ซ่ึงไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติในชวงป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ภายใตยุทธศาสตร      

การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในฐานะกลุมท่ีอพยพเขามาและอาศัยอยูมานาน ซ่ึงไมสามารถ

เดินทางกลับประเทศตนทางไดและตกคางอยูในประเทศไทย จํานวน ๑.๒ แสนคน ปจจุบันอยูระหวาง   

การตรวจสอบสถานะท่ีชัดเจน และเพิกถอนสถานะบุคคลแอบแฝง 
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  ประเภทท่ี ๓ กลุมท่ีมีประเด็นปญหาและผลกระทบดานความม่ันคง ซ่ึงมีนโยบายดูแล

เปนการเฉพาะ จํานวนประมาณ ๒.๑ ลานคน กลุมใหญท่ีสุดคือ กลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง            

๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) โดยเปนผูท่ีไดรับการจดทะเบียนผอนผันใหทํางานในป ๒๕๕๔ ประมาณ 

๑.๙ ลานคน และมีแรงงานลักลอบอีกจํานวนหนึ่ง นอกจากนั้นเปนผูหนีภัยการสูรบจากพมาในพ้ืนท่ีพักพิง   

๙ แหงบริเวณชายแดนไทย-พมา ประมาณ ๑.๒ แสนคน 0ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา รวมท้ังผูหลบหนี

เขาเมืองชาวเกาหลีเหนืออีกจํานวนหนึ่ง 
 

  ประเภทท่ี ๔ กลุมผูหลบหนีเขาเมืองท่ัวไป หมายถึง กลุมท่ีลักลอบเขาเมืองรายใหม             

ซ่ึงจากผลการจับกุมสงกลับบางปมีจํานวนถึง ๒-๓ แสนคน กลุมท่ีเขาเมืองถูกตองแตอยูอาศัยเกินกําหนด

บางปมีจํานวนถึง ๔-๕ หม่ืนคน กลุมท่ีถือบัตรผานแดนซ่ึงอนุญาตใหเขามาเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดนแลวไมกลับ

ออกไป รวมท้ังกลุมท่ีเดินทางเขาประเทศโดยการปลอมแปลงเอกสารเดินทางหรือใชหนังสือเดินทางปลอม 
 

แผนภูมิแสดงประเภทผูหลบหนีเขาเมืองในประเทศไทย (แผนภูมิ ๑) 
 

  สาเหตุหลักของการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เกิดจากปจจัยผลักและปจจัยดึง  

ท่ีสําคัญมี ดังนี้ 
 

  ปจจัยผลัก ท่ีสําคัญ ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพ่ือนบาน 

ไมเอ้ืออํานวย การถูกกดข่ีขมเหงและความตองการไปตั้งถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม ทําใหประชากรบางสวน

ของประเทศเหลานั้นพากันอพยพเขาสูประเทศไทย เพ่ือแสวงหาโอกาสและชีวิตท่ีดีกวา 
 

  ปจจัยดึง ท่ีสําคัญ คือ ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทยท่ีสูงกวาประเทศเพ่ือนบาน  ประกอบกับโครงสรางประชากรของไทยท่ีเปนสังคมผูสูงอายุ 

(Aging society) ทําใหกําลังแรงงานลดลง นําไปสูความตองการแรงงานจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงาน

ระดับลางท่ีมีลักษณะ 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) เนื่องจากคนไทยไมทํางานลักษณะดังกลาว ทําให

ตองนําแรงงานตางดาวเขามาทดแทน ขณะเดียวกัน ไทยมีการดูแลและใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานบางเรื่องตามหลัก

สิทธิมนุษยชน รวมท้ังมีการผอนปรนความเขมงวดในการเขาเมืองเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ           

การทองเท่ียว และความสัมพันธระหวางประเทศ จึงจูงใจใหมีการยายถ่ินของประชากรจากประเทศเพ่ือนบาน      

เขามาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนจุดออนท่ีเอ้ือตอการลักลอบอยูเกินกําหนด นอกจากนั้น ลักษณะของความสัมพันธ

ของชุมชนชายแดนท่ีมีความเปนญาติพ่ีนองหรือเครือญาติ ทําใหมีการขามไปมาหาสูเปนปกติ โดยไมไดคํานึง

วาอาจเปนการละเมิดกฎหมาย 
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  นอกจากปจจัยผลักและปจจัยดึงขางตนแลว ยังมีแรงกดดันตอการแกปญหาท่ีมีสวนทํา

ใหสภาพปญหาขยายตัวมากข้ึน และเกิดขอจํากัดในการบริหารจัดการ ท่ีสําคัญคือ สภาพความเปน      

ชนกลุมนอยท่ีสวนหนึ่งเปนกลุมตอตานรัฐบาลประเทศเพ่ือนบาน กระแสสิทธิมนุษยชนสากล ปญหา

ความสัมพันธระหวางประเทศ บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรระหวางประเทศท่ีติดตาม 

ตรวจสอบ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนของภาครัฐภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน

และดานแรงงานท่ีไทยเปนภาคี นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดท่ีสําคัญซ่ึงเกิดจากสภาพภูมิประเทศของประเทศ

ไทยมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน คือ พมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เปนระยะทางยาว ทําให

เกิดชองทางธรรมชาติเขา-ออกจํานวนมาก ยากตอการสกัดก้ันและปองกันการลักลอบเขามาใหม ประกอบ

กับการลักลอบเขาเมืองบางสวนมีขบวนการนําพาและขบวนการคามนุษยท่ีมีเจาหนาท่ีรัฐบางสวนให           

การสนับสนุนและมีความเชื่อมโยงถึงขบวนการอาชญากรรมขามชาติเขามาเก่ียวของ สงผลใหการแกปญหา

การลักลอบเขาเมืองเปนไปอยางจํากัด ทําใหขนาดของปญหาเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโนมขยายตัว            

สงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศเพ่ิมมากข้ึนดวย 
 

  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดศึกษาประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา        

ผูหลบหนีเขาเมือง พบประเด็นปญหาผลกระทบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

  ๑) ผลกระทบดานบวก การท่ีประเทศไทยจางแรงงานตางดาวฯ สงผลใหเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศขยายตัวมากข้ึน สามารถทดแทนแรงงานไทยท่ีขาดแคลนในบางประเภทกิจการ โดย

เฉพาะงานประเภท 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ซ่ึงคนไทยไมยอมทํา เชน งานในภาคอุตสาหกรรม

ประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องประมง ซ่ึงตองใชแรงงานในการผลิตอยางเขมขน หากมองผลดีดานมูลคา

ทางเศรษฐกิจ จากขอมูลสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เม่ือป ๒๕๔๖ พบวา การจางแรงงาน                          

ตางดาวฯ ประมาณ ๔ แสนคน จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึนรอยละ ๐.๖๔ 
 

  ๒) ผลกระทบดานลบ 
 

   (๑) ดานสังคม ปญหาใหญท่ีสุด คือ ปญหาสถานภาพตามกฎหมายและสิทธ ิ    

ข้ันพ้ืนฐาน เริ่มจากสภาพการเขาเมืองท่ีไมถูกตอง และไมสามารถกลับประเทศตนทางได นําไปสูปญหา

สถานะบุคคลของท้ังตัวเองและบุตรหลานท่ีเกิดข้ึนภายหลัง การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการถูก

กดข่ี ขมเหง ขูดรีด การตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย และการเขาไมถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐจัดให 
 

       ปญหาผลกระทบดานสังคมรองลงมา คือ ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะจากผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเปนแรงงานตางดาวเนื่องจากมีจํานวนมากอาศัยอยูอยางแออัด บางแหงมี

การรวมตัวเปนชุมชนตางดาวขนาดใหญ นํามาซ่ึงปญหาอาชญากรรม ปญหาความไมไววางใจ ความขัดแยงกับ

คนในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเปนผูหนีภัยจากการสูรบจากพมาซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว
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บริเวณชายแดน มีพฤติกรรมลักลอบออกนอกพ้ืนท่ีพักพิง การรับจางตัดไมทําลายปา ทําลายสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังยังมีปญหาอาชญากรรมขามชาติท่ีเกิดจากผูหลบหนีเขาเมืองประเภทอ่ืน ๆ ในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ  

ในพ้ืนท่ีทองเท่ียวสําคัญ 
 

   (๒) ดานเศรษฐกิจ เกิดการพ่ึงพาการใชแรงงานตางดาวราคาถูก ทําใหสวนหนึ่ง 

สงผลกระทบตอการจางแรงงานไทยและไมสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือ ทักษะการทํางาน รวมท้ังไมพยายาม

พัฒนาหรือใชเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต กระทบตอความเขมแข็งและขีดความสามารถในการแขงขัน 

ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  นอกจากนั้น การใชแรงงานตางดาวโดยขาดการควบคุมดูแล

คุมครองอยางเหมาะสม ยังอาจทําใหไทยถูกกีดกันทางการคาจากการใชแรงงานผิดกฎหมายและการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 
 

   (๓) ดานสาธารณสุข ผูหลบหนีเขาเมืองเปนภาระตอภาครัฐในการรักษาพยาบาล 

ตามหลักมนุษยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีชายแดนทําใหกระทบตอการดูแลรักษาคนไทยในพ้ืนท่ี 

นอกจากนั้น ผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเขามาเปนแรงงานตางดาวบางสวนนําโรคติดตอเขามาในไทย และการท่ี

แรงงานมักอยูอาศัยอยางแออัดผิดสุขลักษณะนํามาซ่ึงปญหาสุขอนามัย สาธารณสุข และการคุมกําเนิด 
 

   (๔) ดานการศึกษา จากนโยบายของรัฐท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ีไมมีสถานะทาง

ทะเบียนหรือไมมีสัญชาติสามารถเขารับการศึกษาไดจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวในอัตราเดียวกันกับท่ีจัดสรรใหกับเด็กไทย (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๔๘) ทําใหเกิดปญหาภาระคาใชจายท่ีรัฐตองจัดหาใหแกเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยในสถานศึกษา จํานวน 

๖ หม่ืนคนเศษ (สํารวจในชวงป ๒๕๔๙–๒๕๕๑) กระทบตอทัศนคติของคนไทยในพ้ืนท่ีท่ีไมตองการให

ลูกหลานเขาเรียนกับเด็กตางดาว รวมท้ังกระทบตอคุณภาพในการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยเฉพาะ

ในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

   (๕) ดานการเมือง เกิดปญหาการเรียกรองขอมีสถานะและสิทธิภายใต           

การสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการบางสวน และองคกรดานสิทธิมนุษยชน สรางความกดดัน

ตอภาครัฐ ปญหาภาพลักษณทางลบดานสิทธิมนุษยชนของไทยในประชาคมโลก เนื่องจากมีกลุมคน    

บางกลุมแสวงประโยชนจากกลุมคนหลบหนีเขาเมืองเหลานี้ โดยเฉพาะขบวนการนําพา ขบวนการคามนุษย 

นายจางและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีลวงละเมิดแรงงาน  นอกจากนั้น การท่ีถูกจํากัดสิทธิบางประการ เชน              

การเดินทาง เนื่องจากมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมือง มักเปนประเด็นท่ีองคกรดานสิทธิมนุษยชนหยิบยกข้ึน

โจมตีไทยในเวทีประชาคมระหวางประเทศ 
 

   (๖) ปญหาบริเวณชายแดน ท่ีสําคัญคือ ความหวาดระแวงของประเทศเพ่ือนบาน

จากการท่ีผูหลบหนีเขาเมืองท่ีพักพิงอยูในประเทศไทยบางสวนเปนกลุมตอตาน หรือเปนปฎิปกษตอรัฐบาลของ
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ประเทศเพ่ือนบานไดใชประเทศไทยเปนฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมท้ังการเขาไปปฏิบัติการใน

ประเทศเพ่ือนบาน  นอกจากนั้น การสูรบระหวางชนกลุมนอยกับกองกําลังของประเทศเพ่ือนบานท่ีเกิดข้ึน

เปนระยะกอใหเกิดปญหาการรุกล้ําอธิปไตยและความไมปลอดภัยบริเวณชายแดน ทําใหมีผูหนีภัยการสูรบ

อพยพเขามาในประเทศไทยจํานวนมากเปนภาระท่ีไทยตองดูแลควบคุมและมีปญหาในการสงกลับ 
 

  นโยบาย ยุทธศาสตรการแกปญหา ท่ีผานมาทางราชการไดกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 

และมาตรการรองรับการแกปญหามาอยางตอเนื่อง แตเปนการแกปญหาเปนรายกลุมหรือรายกรณี กลาวคือ 
 

  ประเภทท่ี ๑ และ ๒ มียุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติ

คณะรั ฐมนตรี  ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เป นกรอบดํ า เนิ นการภาย ใต กล ไกบริหารจั ดการ คือ 

คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (นอส.) มีรองนายกรัฐมนตรี

ท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน  วัตถุประสงคคือ การสํารวจกลุมเปาหมายเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติและ

เอกสารแสดงตน และการเรงรัดดําเนินการกําหนดสถานะบุคคลภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนด รวมท้ังการให

สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน 
 

  ประเภทท่ี ๓ ในสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และ

กัมพูชา) แกปญหาภายใตยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาวท้ังระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี           

๒ มีนาคม ๒๕๔๗ และมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เปาหมายคือ การนําแรงงานเขาสูระบบการจางงานท่ีถูกตอง โดยมี 

คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) เปนกลไกบริหารจัดการ สวนผูหนีภัย      

การสูรบจากพมา ชาวโรฮิงยา และชาวเกาหลีเหนือ มีมาตรการดูแลโดยเฉพาะ โดยสํานักงานสภา     

ความม่ันคงแหงชาติรับผิดชอบ มีเปาหมายคือเพ่ือสงกลับหรือไปประเทศท่ีสามแลวแตกรณี 
 

  ประเภทท่ี ๔ กลุมผูหลบหนีเขาเมืองท่ัวไป นโยบายคือ ดําเนินการสกัดก้ัน ปราบปราม 

จับกุม และผลักดันสงกลับ ภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเขมงวดจริงจัง 
 

  ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินการแกปญหาขางตนจนถึงปจจุบัน พบวามีปญหาอุปสรรค

หลายประการ ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว แบงเปนปญหาเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
 

  ปญหาเชิงนโยบาย ท่ีสําคัญคือ นโยบายและยุทธศาสตรไมชัดเจน การตัดสินใจตองใช

ดุลยพินิจ เปนชองวางท่ีเอ้ือตอการทุจริตหรือละเลยการปฏิบัติของเจาหนาท่ี ประกอบกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรมีลักษณะแยกสวน ขาดการบูรณาการ ในขณะท่ีกลุมเปาหมายมีความเชื่อมโยงกัน สงผลให  

การแกปญหาขาดเอกภาพ ขาดทิศทางท่ีชัดเจน ไมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงในพ้ืนท่ี  นอกจากนี้
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หนวยงานแตละหนวยยังมีกฎหมายเปนของตนเอง ทําใหกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของบางสวนมี

ความขัดแยงกันและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน อีกท้ังปญหาผูหลบหนีเขาเมืองมีประเด็นปญหา

ละเอียดออนท่ีเก่ียวเนื่องถึงประเด็นดานสิทธิมนุษยชนสากล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ

ผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ รวมท้ังความรวมมือของประเทศเพ่ือนบานซ่ึงเปนปจจัยท่ีควบคุมไดยาก 
 

  ปญหาเชิงปฏิบัติ ท่ีสําคัญ คือ เจาหนาท่ีรัฐบางสวนทุจริตหรือเก่ียวของกับขบวนการ

นําพาขณะท่ีบทลงโทษไมรุนแรง และการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ ทําใหผูหลบหนีเขาเมือง 

ขบวนการนําพา ขบวนการคามนุษย และเจาหนาท่ีรัฐไมเกรงกลัวตอการกระทําผิด และท่ีสําคัญคือ ปญหา

การขาดฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมือง ตลอดจนการเก็บขอมูลชีวภาพของกลุมเปาหมายตาง ๆ รวมท้ัง          

การเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของระหวางหนวยงานท่ีไมเปนระบบและไมเปนปจจุบัน ทําใหการปองกันและ

แกปญหาในภาพรวมขาดประสิทธิภาพ ไมประสานสอดคลองอยางเปนเอกภาพ  นอกจากนั้นแลว ยังมี

ปญหาขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย บุคลากร และงบประมาณไมเพียงพอ รวมท้ังขาดความรวมมือ

จากผูมีสวนเก่ียวของในการแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 

  อนึ่ง จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคภายใตกระแสโลกาภิวัตน          

การขับเคลื่อนประเด็นดานสิทธิมนุษยชน การแขงขันดานเศรษฐกิจ และการคาเสรีท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงใน

ปจจุบัน รวมท้ังการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในป ๒๕๕๘ ในดานหนึ่งจะมีผลผลักดันให        

การยายถ่ินของประชากรโลกและภูมิภาคมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เม่ือประกอบกับแนวโนมของสถานการณใน

ประเทศเพ่ือนบานซ่ึงปจจุบันยังคงมีปญหาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจน                

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) จะเปน

ปจจัยท่ีนําไปสูการขาดแคลนกําลังแรงงานในระยะยาวได ดังนั้นจึงอาจคาดการณไดวา ในระยะตอไปจะมี

การเคลื่อนยายประชากรจากประเทศเพ่ือนบาน ประเทศรอบบาน รวมท้ังประเทศอ่ืน ๆ เขาสูประเทศไทย

มากข้ึน ท้ังโดยถูกตองตามกฎหมายและการลักลอบเขาเมือง ในขณะท่ียังไมสามารถแกปญหากลุมตกคางได 

ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองในประเทศไทยจึงยังคงมีอยูและมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 

อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 

เพ่ือนบาน โดยเฉพาะพมา ท่ีมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากข้ึน รวมท้ังลาวและกัมพูชา ซ่ึงมี

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน อาจเปนปจจัยท่ีดึงแรงงานตางดาวกลับ

ประเทศตนทาง และทําใหประเทศไทยขาดแคลนแรงงานระดับลาง อันจะสงผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศในระยะตอไป หากยังไมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในภาพรวมอยางชัดเจนได 
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  สภาความม่ันคงแหงชาติ ในการประชุมเม่ือ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีรองนายกรัฐมนตรี    

(พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน) ในขณะนั้นทําหนาท่ีประธาน ไดพิจารณาและตระหนักถึงสถานการณและ

แนวโนมความรุนแรงของปญหาผูหลบหนีเขาเมือง จึงไดมอบหมายใหสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ

พิจารณาจัดทํายุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ เพ่ือเปนกรอบการแกปญหาในระยะตอไป          

โดยยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนจะตองกําหนดกรอบทิศทางและมาตรการแกปญหาท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง           

การแกปญหากลุมท่ีตกคางอยูในประเทศไทยและการปองกันการอพยพเขามาใหม รวมท้ังมีแนวทาง       

การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในระดับชาติและระดับทองถ่ิน เพ่ือปองกันและแกปญหาท้ังระบบอยางมี

เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

๒. กรอบแนวคดิในการกําหนดยุทธศาสตรฯ 
 

  พิจารณากําหนดทิศทาง มาตรการท่ีชัดเจนในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

ทุกกลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบ สอดคลองกับสถานการณในหวงเวลา โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ

ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ผลกระทบดานความม่ันคงตาง ๆ รวมท้ังการดูแลสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาความม่ันคงแหงชาติ           

เม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในขณะนั้นเปนประธาน พิจารณาให

ความเห็นชอบกรอบความคิดยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบแลว ดังนี้ 
 

๑) คํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติภายใตความสมดุลท้ังในดานเศรษฐกิจ ความม่ันคง และสิทธิมนุษยชน 
 

๒) บูรณาการทุกภาคสวนรวมแกปญหา 
 

๓) กระจายอํานาจการบริหารจัดการลงสูระดับพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 
 

๔) ดําเนินการท้ังมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ 
 

๕) ปองกันการอพยพเขามาใหมอยางเปนระบบ 
 

๖) จัดระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการแกปญหา 

 

๓. วัตถุประสงค 
 

๑) เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีตกคางอยูในประเทศไทย 
 

๒) เพ่ือลดระดับความรุนแรงของปญหา ลดผลกระทบดานความม่ันคง และเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปองกันการอพยพเขามาใหม 
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๔. กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายครอบคลุม ๒ กลุมหลัก คือ กลุมท่ีอยูในประเทศไทยและกลุมท่ีจะ

ลักลอบเขามาใหม 
 

 ๔.๑ กลุมท่ีอยูในประเทศไทย 
 

  ๑) กลุมท่ีอาศัยอยูมานานและมีปญหาในการสงกลับ สวนหนึ่งมีความกลมกลืนกับ

สังคมไทยและสวนหนึ่งมีความเก่ียวของกับประเทศไทยในอดีต ไดแก ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ จํานวน 

๑๙ กลุม รวมถึงกลุมท่ีมีความเก่ียวของกับ ๑๙ ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุดังกลาวแตตกสํารวจและ         

มีปญหาสถานะ ซ่ึงยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี ๑๘ มกราคม 

๒๕๔๘) กําหนดใหสํารวจบุคคลเปาหมายเฉพาะท่ีอพยพเขามาจนถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ เพ่ือจัดทํา

ทะเบียนประวัติ แยกประเภทตามยุทธศาสตรฯ และนําเขาสูกระบวนการแกปญหาภายใตยุทธศาสตรฯ 
 

  ๒) กลุมท่ีมีความจําเปนตอเศรษฐกิจ ไดแก กลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง        

๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 
 

  ๓) กลุมท่ีมีปญหาความม่ันคงเฉพาะ เชน ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนีเขาเมือง

ชาวโรฮิงยาและชาวเกาหลีเหนือ เปนตน 
 

  ๔) ผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืน ๆ ไดแก ผูท่ีเขาเมืองถูกตองแตอยูเกินกําหนดหรือไมยอมกลับ

ออกไป รวมท้ังกลุมท่ีเดินทางเขามาโดยปลอมแปลงเอกสารเดินทางหรือใชหนังสือเดินทางปลอม 
 

 ๔.๒ กลุมท่ีจะลักลอบเขามาใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรจากประเทศเพ่ือนบานและ 

ประเทศใกลเคียง รวมท้ังผูท่ีจะลักลอบเขามาเพ่ือตองการไปประเทศท่ีสาม และผูท่ีตองการเขามาเพ่ือ

ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย 

 

๕. กลไกบริหารจัดการ กําหนดใหมีองคกรบริหารจัดการท่ีชัดเจนท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ท่ีสามารถ

ขับเคลื่อนและบูรณาการการแกปญหาอยางรวดเร็ว มีเอกภาพ ดังนี้ 
 

 ๕.๑ กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง

ท้ังระบบ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการบริหาร

ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนผูอํานวยการ

สํานัก 
 

 ๕.๒ กลไกระดับนโยบายและยุทธศาสตร ในรูปของคณะกรรมการบริหาร ๕ คณะ ไดแก          

๑) คณะกรรมการบริหารการแกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน

อธิบดีกรมการปกครองเปนเลขานุการ ๒) คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลผูหลบหนี เขา เมือง



 

- ๙ - 

 
มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมการปกครองเปนเลขานุการ ๓) คณะกรรมการบริหาร

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง มีปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน อธิบดีกรมการจัดหางานเปน

เลขานุการ ๔) คณะกรรมการบริหารการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ มีเลขาธิการ                

สภาความม่ันคงแหงชาติเปนประธาน รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนเลขานุการ และ                

๕) คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง มีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนประธาน ผูบัญชาการ

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนเลขานุการ 
 

 ๕.๓ กลไกระดับปฏิบัติ ไดแก  ศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับภาค              

มีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรรับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศผูหลบหนีเขาเมือง          

มีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศแรงงานตางดาวมีกระทรวงแรงงานรับผิดชอบ              

ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงานตางดาวมีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และศูนยสารสนเทศ             

คนเขาเมืองมีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ 
 

 ๕.๔ กลไกการประสานการปฏิบัติและรายงานผล มีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักรรับผิดชอบ โดยมีการรายงานผลทุก ๖ เดือน 

 

๖. สาระสําคัญของยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ประกอบดวยยุทธศาสตรยอยรองรับ 

๔ ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย   ครอบคลุมกลุม 

เปาหมาย ๔ กลุม ดังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย ๑  ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานและกลับประเทศ 

ตนทางไมได (รายชื่อกลุมเปาหมายและหลักเกณฑการกําหนดสถานะตามเอกสาร  

แนบ ก) ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ดังนี้ 
 

กลยุทธท่ี ๑ การกําหนดสถานะกลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลานานและมีช่ืออยูใน

ระบบทะเบียนราษฎร 
 

  ใหมีการเรงรัดตรวจสอบกลุมเปาหมายท่ีไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร

ประจําตัวจากทางราชการ ภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ , ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) และคัดกรองบุคคลเพ่ือ

ดําเนินการ ดังนี้ 
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  ๑) กลุมเปาหมายท่ีอพยพเขามาจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ใหเรงรัดพิจารณา

กําหนดสถานะภายใตหลักเกณฑการกําหนดสถานะ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 

  ๒) กลุมท่ีอพยพเขามาตั้งแต ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ จนถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ หากมี

หลักฐานและผานกระบวนการตรวจสอบชัดเจนวาไมสามารถกลับประเทศตนทางได และอาศัยอยูใน

ประเทศไทยติดตอกัน ๑๐ ป นับจากวันท่ีไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว ฯ ใหกําหนด

สถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย และบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยสามารถยื่นคําขอมี

สัญชาติไทยตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

  ๓) กลุมท่ีเขามาหลัง ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ใหถือวามีสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมือง

โดยมิชอบดวยกฎหมายท่ีตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ท้ังนี้ ใหมีการประสานประเทศ 

ตนทางอยางตอเนื่องเพ่ือรับกลับ 
 

กลยุทธท่ี ๒ การกําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายท่ีอยูระหวางกระบวนการพิจารณา

กําหนดสถานะของทางราชการ 
 

  ๑) สิทธิดานการศึกษา ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมท้ัง

พิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเขามีสวนรวม 
 

  ๒) สิทธิดานสาธารณสุข พิจารณากําหนดระบบประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม โดย

กลุมเปาหมายมีสวนรวมรับผิดชอบ 
 

  ๓) สิทธิดานการประกอบอาชีพ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.

๒๕๕๑ 
 

  ๔) สิทธิในการเดินทาง พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเปนระดับจังหวัด การกําหนดพ้ืนท่ี 

และการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

  ๕) สิทธิอ่ืน ๆ อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

กลยุทธท่ี ๓ การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กําหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ

กับการกําหนดสถานะและสิทธิ 
 

  ๑) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายท่ีมีอยูเพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคหรือการขัดกัน

ของกฎระเบียบและหลักเกณฑ 
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  ๒) ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบและหลักเกณฑกระบวนการ ในการพิสูจนตัวบุคคล   

การจัดทําทะเบียนประวัติ การออกบัตรแสดงตน และการบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนราษฎร และซักซอม

ความเขาใจเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือความชัดเจนและลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
 

  ๓) พิจารณาปรับปรุงหรือทบทวนหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดสถานะใหเหมาะสม 

สอดคลองกับสถานการณท่ีเก่ียวของ 
 

กลุมเปาหมาย ๒ แรงงานต างด าวหลบหนี เข า เ มือง ๓ สัญชาติ  (พมา  ลาว และกัมพูชา)        

ประกอบดวย ๔ กลยุทธ 
 

กลยุทธท่ี ๑ การปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) 
 

  ๑) นโยบายการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ควรเปนมาตรการระยะ

สั้นเฉพาะกิจการท่ีจําเปนทางเศรษฐกิจไมกระทบตอการจางแรงงานไทย และสอดคลองกับการสรางสมดุล

ระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการรักษาความม่ันคงของชาติ รวมท้ังการดูแลสิทธิมนุษยชนให

เปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล 
 

  ๒) นโยบายการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ควรดําเนินการควบคูไป

กับการปรับโครงสรางการผลิตท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรและการผลิตแรงงาน

ท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ เพ่ือยกระดับฐานการผลิตใหมีผลิตภาพสูงข้ึน 

(Productivity) และลดการพ่ึงพิงฐานการผลิตและอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะ 3D ท่ีใชแรงงานไรฝมืออยาง

เขมขน (Intensive labour) 
 

  ๓) สงเสริมการพัฒนาทักษะแรงงาน การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานไทยควบคู

กับการสงเสริมวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนแรงงานตางดาวอยางเหมาะสมเพ่ือลดการพ่ึงพา

แรงงานตางดาวในระยะยาวโดยผูประกอบการมีสวนรวม 
 

  ๔) ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับความตองการแรงงานตางดาวท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสู             

การกําหนดทิศทางการกําหนดนโยบายการจางแรงงานตางดาวในภาคเศรษฐกิจอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และโครงสรางทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว 

 

 

 

 

 



 

- ๑๒ - 

 
กลยุทธท่ี ๒ การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ เพ่ือการจางงานอยางถูก 

กฎหมาย 
 

  ๑) การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ครอบคลุมเฉพาะบุคคลท่ี

เปนแรงงานตางดาว และบุตรของแรงงานดังกลาวท่ีอายุไมเกิน ๑๕ ป ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนลาสุดตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ภายใตหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

  ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ เพ่ือปรับ

สถานภาพใหเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย ใหแลวเสร็จในเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยปรับปรุง

กระบวนการพิสูจนสัญชาติใหเกิดความรวดเร็วและมีคาใชจายท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาสนับสนุนใหมี

การเพ่ิมจุดพิสูจนสัญชาติในไทยใหมากข้ึน 
 

  ๓) หารือกับประเทศตนทางในการทบทวนบันทึกความเขาใจวาดวยการจางงานระหวาง

รัฐบาลไทย-พมา ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา (MOU) รวมถึงขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการพิสูจนสัญชาติและ

การนําเขาแรงงาน เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคในการนําแรงงานเขาสูระบบการจางงานท่ีถูกตองและการนําเขา

แรงงานตาม MOU รวมท้ังเรงรัดความรวมมือในการจัดระบบแรงงานมาเชา–กลับเย็น และแรงงาน           

ตามฤดูกาลใหเปนไปตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  ๔) หารือประเทศตนทางในการพิจารณาขยายเวลาการอนุญาตทํางานใหแรงงานตางดาว 

ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติและแรงงานท่ีนําเขาอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ         

และไมสงผลกระทบตอความม่ันคง เชน อาจพิจารณาขยายเวลาการอนุญาตทํางานใหแรงงานตางดาวท่ีผาน   

การพิสูจนสัญชาติเปน ๓ ป ตอไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ ป เปนตน แตท้ังนี้แรงงานตางดาวจะตองกลับ

ประเทศตนทางอยางนอย ๑ เดือน จึงจะสามารถกลับมาทํางานไดใหม เพ่ือปองกันการตั้งรกรากในประเทศไทย 
 

  ๕) พิจารณาใหมีการแลกเปลี่ยนแรงงานประเภทเดียวกันในสาขาท่ีมีความขาดแคลน  

อยางแทจริง ไดแก สาขากอสรางและสาขาประมง เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายเขาทํางานในแหลง

หรือบริษัทอ่ืนในสาขาเดียวกันท่ีมีความตองการแรงงานไดอยางเปนระบบโดยมีมาตรการควบคุมท่ีรัดกุม

ตามระเบียบท่ีกําหนด 
 

  ๖) ควบคุมใหนายจางตองทําสัญญาจางแรงงานตางดาว ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการจางงาน 

อัตราคาจางและการใหสวัสดิการแกแรงงานตางดาวอยางชัดเจน และใหนายจางรับผิดชอบจัดหาท่ีอยูอาศัย

ใหกับแรงงานตางดาวและแจงเจาหนาท่ีทราบตามกฎหมาย เพ่ือการตรวจสอบและคุมครองดูแล 

 

 

 



 

- ๑๓ - 

 
  ๗) พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาแรงงาน เพ่ือปองกันปญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและการคามนุษย การควบคุมและจัดระเบียบแรงงานประมงท่ีสอดคลองกับลักษณะของงาน   

เปนการเฉพาะ โดยใหผูประกอบการรวมรับผิดชอบ 
 

  ๘) แรงงานตางดาวท่ีไมผานการพิสูจนสัญชาติในครั้งแรก เนื่องจากกรอกขอมูลไมถูกตอง 

ใหเจรจากับประเทศตนทางใหพิสูจนสัญชาติอีกครั้ง ในระหวางนั้น แรงงานดังกลาว รวมท้ังกลุมท่ีอยู

ระหวางกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ใหถือวามีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองท่ีไดรับการผอนผันใหอยูชั่วคราว            

เพ่ือทํางานไดจนถึงระยะเวลาท่ีกําหนด สวนกลุมท่ีสุดทายแลวไมผานการพิสูจนสัญชาติ ใหดําเนินการ

สงกลับตามกฎหมาย 
 

  ๙) แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจดทะเบียนท่ีไมย่ืนขอพิสูจนสัญชาติหรือไมไปพิสูจน

สัญชาติ ใหดําเนินการผลักดันและสงกลับตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยไมใชความรุนแรง โดยมี

ระบบการสงกลับท่ีชัดเจนและโปรงใส บนพ้ืนฐานความปลอดภัย และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ

สิทธิมนุษยชนของแรงงาน 
 

กลยุทธท่ี ๓ การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ในระบบ 

ผอนผัน 
 

  ๑) สิทธิดานการศึกษา ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมท้ังให

พิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเขามีสวนรวม 
 

  ๒) สิทธิดานการสาธารณสุข ใหเปนไปตามระบบประกันสุขภาพท่ีกําหนด ท้ังนี้อาจ 

กําหนดใหแรงงานซ้ือบัตรประกันสุขภาพใหแกบุตร ตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

  ๓) สิทธิในการเดินทาง พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเปนระดับจังหวัด การกําหนดพ้ืนท่ี 

และการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

  ๔) สิทธิอ่ืน ๆ อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

  ๕) กรณีท่ีพิสูจนไดวาแรงงานตางดาวเปนผูเสียหายจากการกระทําผิดฐานคามนุษย          

ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๔ - 

 
กลยุทธท่ี ๔ การใชกระบวนการชุมชนและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการแกปญหา 
 

  ๑) สงเสริมใหแรงงานตางดาวรวมมือกับชุมชนไทยในการจัดระเบียบและดูแลชุมชนรวมกัน

เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ   

การรักษาความม่ันคง 
 

  ๒) เสริมสรางจิตสํานึก ทัศนคติท่ีดี และความรับผิดชอบของแรงงานตางดาวตอชุมชน 

สังคมไทยและประเทศไทย เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบในเชิงสังคมจิตวิทยา และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข 
 

  ๓) ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจตอสาธารณชนโดยเฉพาะอยางยิ่งตอชุมชน 

นายจาง และผูประกอบการในพ้ืนท่ี ใหตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและ

การจางแรงงานผิดกฎหมาย เพ่ือสรางจิตสํานึกสาธารณะในการสอดสองเฝาระวังและรับผิดชอบแกปญหา    

รวมกับภาครัฐ 
 

  ๔) นายจาง/ผูประกอบการ แรงงานท่ีฝาฝนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดในการจาง

แรงงานตางดาว รวมท้ังเจาหนาท่ีรัฐท่ีทุจริตประพฤติมิชอบใหไดรับโทษอยางเฉียบขาด จริงจัง 
 

กลุมเปาหมาย ๓ กลุมท่ีมีนโยบายเฉพาะ อาทิ ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา 

ชาวเกาหลีเหนือ ประกอบดวย ๒ กลยุทธ 
 

กลยุทธท่ี ๑ การควบคุมท่ัวไป 
 

  ๑) ผอนปรนสถานภาพบุคคลเหลานี้ใหเปนผูท่ีไดรับการผอนผันใหอยูชั่วคราวตามหลัก

มนุษยธรรม เพ่ือรอการเดินทางกลับหรือไปประเทศท่ีสาม แลวแตกรณี 
 

  ๒) ปรับปรุงฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมืองทุกกลุมท่ีมีนโยบายดูแลเปนการเฉพาะใหมี  

ความถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ 
 

  ๓) กําหนดมาตรการลงโทษตอผู ท่ี เคลื่อนไหวซ่ึงสรางผลกระทบตอประเทศไทย             

และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงสงผลตอภาพลักษณของไทยตอประชาคมโลก 
 

  ๔) ใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานการรักษาพยาบาลและการศึกษาตามหลักมนุษยธรรม 
 

  ๕) สรางความเขาใจกับภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางชัดเจนเก่ียวกับผลกระทบท่ีไทยไดรับ            

และนโยบายของไทย ไมมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับผูหนีภัยการสูรบและผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืน ๆ อีก 

 

 

 



 

- ๑๕ - 

 
  ๖) พิจารณาเจรจากับประเทศตนทางและประเทศทางผานในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

เพ่ือปองปรามและสกัดก้ันการเดินทางเขาสูประเทศไทย 
 

  ๗) เจรจากับองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ เพ่ือรวมมือใน

การฝกอาชีพรองรับการเดินทางกลับประเทศ การสงไปประเทศท่ีสามและการสงกลับอยางปลอดภัย 
 

กลยุทธท่ี ๒ การควบคุมเปนการเฉพาะ 
 

  ๑) มาตรการตอผูหนีภัยการสูรบจากพมา 
 

(๑) ใชกลไกประชาคมอาเซียนและองคกรระหวางประเทศผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนย

พักพิงชั่วคราวในเขตพมา และเจรจากับพมาใหรับผูหนีภัยการสูรบกลับประเทศ โดยมีหลักประกัน      

ความปลอดภัย ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการไมผลักดัน (Non-refoulement) การใหความดูแลดาน

มนุษยธรรม และการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักสากล 
 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการเดินทางกลับถ่ินฐานเดิมหรือการไปตั้งถ่ินฐานในประเทศ

ท่ีสามโดยสมัครใจ โดยประสานองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือดําเนินการ 
 

(๓) สงเสริมการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือรองรับการทํางานเม่ือเดินทางกลับถ่ินฐานหรือไป

ตั้งถ่ินฐานในประเทศท่ีสามและพิจารณาอนุญาตใหทํางานไดในพ้ืนท่ีพักพิงตามท่ีกําหนด 
 

(๔) อนุญาตใหจัดการศึกษาไดในพ้ืนท่ีพักพิงตามมติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฏาคม ๒๕๔๘ 

ภายใตการควบคุมดูแลของทางการ 
 

 

๒) มาตรการตอผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยาและชาวเกาหลีเหนือ 
 

(๑) เพ่ิมความเขมขนในการสกัดก้ันและปองกันการหลบหนีเขาเมืองเปนพิเศษ 
 

(๒) ใหมีระบบการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวท่ีจะมีผลกระทบตอความม่ันคง

และปญหาความสัมพันธระหวางประเทศอยางใกลชิด 

 

(๓) ประสานทําความเขาใจกับประเทศท่ีเก่ียวของและองคกรระหวางประเทศเก่ียวกับ

การดําเนินการของฝายไทย เพ่ือไมใหเกิดภาพลักษณทางลบตอประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๖ - 

 
กลุมเปาหมาย ๔  กลุมผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ี ๑ 

             (กลุมเปาหมาย ๑–๓) ประกอบดวย ๓ มาตรการ 
 

  ๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตอผูหลบหนีเขาเมือง ผูใหท่ีพักพิง        

และขบวนการนําพา รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีทุจริตอยางเด็ดขาด จริงจัง 
 

  ๒) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการตรวจคนเขาเมืองใหทันสมัยและ

เชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางสวนราชการไทยท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ       

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตามบุคคลตางดาวท่ีเดินทางเขา-ออก และพํานักในประเทศไทย 
 

  ๓) ติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิด สําหรับบุคคลจากประเทศท่ีสามท่ีขอรับการตรวจลง

ตราเพ่ือเขาประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบาน ประเทศรอบบาน และประเทศในกลุมแอฟริกา 

ซ่ึงอาจขอรับการตรวจลงตราผิดประเภทหรืออาจอยูตอในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย ท่ีเคยมีฐานขอมูล

การเขาเมืองอยางถูกตองแตลักลอบอยูตอ และมีพฤติการณท่ีเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม 
 

กลุมเปาหมาย กลุมท่ีจะลักลอบเขามาใหม ประกอบดวย ๗ มาตรการ 
 

  ๑) เพ่ิมความเขมงวดในการปองกันและสกัดก้ันการลักลอบเขาเมืองอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจคนเขาเมืองใหทันสมัย เชื่อมโยงทุกดานและสามารถติดตาม

ตรวจสอบตัวบุคคลและการเดินทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ๒) บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังกับผูหลบหนีเขาเมืองท่ีลักลอบเขามาใหม นายจาง 

ผูประกอบการ ผูใหท่ีพักพิง รวมท้ังขบวนการนําพา ขบวนการคามนุษย และเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 

  ๓) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมายใหมีบทลงโทษท่ีชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเปนการปองกัน          

และปองปรามการกระทําผิด และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
 

๔) เผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ

เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ 
 

  ๕) จัดทําแนวทางในการจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคล พรอมลายพิมพนิ้วมือและรูปถายของ 

ผูหลบหนีเขาเมือง (ขอมูลชีวภาพ) เพ่ือตรวจสอบการกลับเขามาใหมและดําเนินการตามกฎหมาย โดยให

สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ รวมถึงการปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันตามหวงเวลา 
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  ๖) พัฒนาระบบการเขา-ออกบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการใชบัตรผานแดน (Border 

pass) หรือเอกสารผานแดนอ่ืน ๆ เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบตัวบุคคลและตรวจสอบการเดินทางกลับ

ไดอยางชัดเจน 
 

  ๗) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีชายแดนและ 

ชายฝงทะเลในการรวมมือกับภาครัฐ เพ่ือปองกันและสกัดก้ันการลักลอบเขาเมือง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือปองกันและแกปญหา  

ผูหลบหนีเขาเมือง ประกอบดวย ๕ มาตรการ 
 

  ๑) ประสานความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการใชกลไกระดับภูมิภาค ท้ังระดับพหุภาคี             

และระดับทวิภาคี ในระดับชาติ และระดับทองถ่ินท่ีมีอยู เพ่ือปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
 

  ๒) สงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือดานการขาว และการประสานงานระหวาง

เจาหนาท่ีระดับทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
 

  ๓) สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษยของประเทศ

เพ่ือนบานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชากรของประเทศเพ่ือนบานดํารงชีวิตอยูไดในถ่ินกําเนิด โดยไม

จําเปนตองอพยพเขามาในประเทศไทย 
 

  ๔) รวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ใหความชวยเหลือ              

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสภาพแวดลอมในประเทศตนทางอยางเหมาะสม เพ่ือแกไขปญหา

แรงงานยายถ่ิน และปองกันการโยกยายถ่ินฐานท่ีไมปกติเขามาในประเทศไทย 
 

  ๕) ชี้แจงและสรางความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจนแกประเทศเพ่ือนบาน ประชาคมอาเซียน

ประชาคมระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชนท้ังในและตางประเทศ เก่ียวกับปญหาและผลกระทบ  

ท่ีเกิดข้ึนจากผูหลบหนีเขาเมือง รวมถึงการดําเนินการของประเทศไทย เพ่ือไมใหสงผลกระทบในเชิงลบตอ

ภาพลักษณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  ดําเนินการในระยะเรงดวนและระยะตอไป ดังนี้ 
 

 ระยะเรงดวน 
 

  ๑) ใหจัดตั้ งคณะกรรมการระดับชาติภายใตสภาความม่ันคงแหงชาติ  เรียกวา 

“คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ” เรียกชื่อยอวา 

กอ.ปร. มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีกําหนด
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นโยบาย มาตรการ แนวทาง และอํานวยการ กํากับดูแลการดําเนินการตามยุทธศาสตร รวมท้ังรายงานผล

การดําเนินงานตอสภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 
 

  ๒) ใหจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ  เรียกชื่อยอวา สอ.ปร. มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนผูอํานวยการ

สํานักงาน และผูแทนจากสวนราชการท่ีเก่ียวของรวมปฏิบัติงาน ทําหนาท่ีชวยเหลือและสนับสนุน        

การปฏิบัติงานของ กอ.ปร. 
 

  ๓) ใหจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงานของ กอ.ปร. และ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวม ๕ คณะ คือ 
 

      (๑) คณะกรรมการบริหารการแกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีปลัดกระทรวง

มหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมการปกครองเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร 

มาตรการการแกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตอ กอ.ปร. รวมท้ังพิจารณากลั่นกรองแผนงาน 

งบประมาณ ตลอดจนอํานวยการใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย/ยุทธศาสตร ของสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
 

      (๒) คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เปนประธาน อธิบดีกรมการปกครองเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณา เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร และ

แนวทางการบริหารจัดการในการจัดทําระบบฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังอํานวยการ กํากับดูแล         

การเชื่อมโยงขอมูลจากสวนราชการท่ีเก่ียวของกับศูนยสารสนเทศผูหลบหนีเขาเมือง ศูนยสารสนเทศ

แรงงานตางดาว ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงานตางดาว และศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนี 

เขาเมืองระดับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 
 

      (๓) คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง มีปลัดกระทรวงแรงงาน

เปนประธาน อธิบดีกรมการจัดหางานเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร

แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการและแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองตอ กอ.ปร. 

รวมท้ังประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนการแกปญหาภายใตยุทธศาสตรท่ีกําหนด 
 

      (๔) คณะกรรมการบริหารการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ มีเลขาธิการ 

สภาความม่ันคงแหงชาติเปนประธาน รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติท่ีไดรับมอบหมายเปน

เลขานุการ ทําหนาท่ีเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ

ตอ กอ.ปร. รวมท้ัง พิจารณากลั่นกรองแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนอํานวยการ และประสานงานกับ     

สวนราชการและภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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      (๕) คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง มีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปน

ประธาน ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณา เสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารจัดการในการจัดทําระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองใหเปนปจจุบัน    

พรอมท้ังอํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแลการเชื่อมโยงขอมูลจากสวนราชการท่ีเก่ียวของกับศูนย

สารสนเทศผูหลบหนีเขาเมือง ศูนยสารสนเทศแรงงานตางดาว ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงาน          

ตางดาว และศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ภาค 
 

  ๔) ใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนหนวยงาน

หลักในการประสานการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รายงานตรงตอ 

กอ.ปร. ทุก ๖ เดือน โดยใหจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับ 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๑–๔ (กอ.รมน. ภาค ๑-๔) ใหสามารถประสานการปฏิบัติกับ

ศูนยสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด 
 

  ๕) ใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนยสารสนเทศแรงงานตางดาว และประสานการปฏิบัติกับ

ศูนยสารสนเทศอ่ืนๆ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ              

กอ.รมน. เพ่ือสนับสนุนและดําเนินการอยางประสานสอดคลองกัน 
 

  ๖) ใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ งศูนยสารสนเทศผูหลบหนี เข า เ มือง  ภายใต             

ความรับผิดชอบของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทําหนาท่ีประมวล รวบรวมขอมูลผูหลบหนี

เขาเมืองโดยประสานหนวยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับและจัดเก็บในระบบฐานขอมูล เพ่ือสามารถเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชนระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

  ๗) ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจัดตั้งศูนยสารสนเทศคนเขาเมือง ทําหนาท่ีรวบรวม

ขอมูลคนเขาเมืองอยางเปนระบบและเชื่อมโยง เพ่ือการตรวจสอบและประสานขอมูลกับหนวยงาน          

ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๘) ใหกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงาน         

ตางดาว เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

  ๙) หนวยงานหลักและหนวยงานรวม รับผิดชอบบูรณาการและจัดทําแผนปฏิบัติการ

รองรับการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีสามารถประเมินผล

ไดอยางเปนรูปธรรม 
 

 ระยะตอไป  ให สมช. พิจารณาแกไข ปรับปรุงยุทธศาสตรฯ ทุก ๒ ป เพ่ือใหยุทธศาสตรฯ          

มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาและประสาน



 

- ๒๐ - 

 
การดําเนินการเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบายรองรับการโยกยายถ่ินฐานและการเคลื่อนยายประชากรท้ังแบบ

ปกติและแบบไมปกติ ภายในประเทศและในภูมิภาค ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป ๒๕๕๘ 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกรบริหารจัดการ/การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฎิบัติ (แผนภูมิ ๒.๑ และ ๒.๒) 

 

๗. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 

  ๑) รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน รวมท้ังงบประมาณอยางเหมาะสมเพียงพอ 
 

  ๒) หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอยางจริงจัง 
 

  ๓) มีกลไกท่ีชัดเจนในการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงของแตละพ้ืนท่ี 

และมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

  ๔) กฎหมาย หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไมขัดแยงกัน และเอ้ือตอการแกปญหา 
 

  ๕) ความรวมมือจากประเทศตนทาง องคกรระหวางประเทศ ประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลกในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

  ๑) สามารถบูรณาการการบริหารจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีตกคางอยูในประเทศ

ไทยทุกกลุมอยางเปนระบบโดยมีกลไกรับผิดชอบชัดเจนทุกระดับ 
 

  ๒) สามารถลดระดับความรุนแรงของปญหา ลดผลกระทบดานความม่ันคง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปองกันการอพยพเขามาใหม 

 

๙. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ 
 

  ๑) การดําเนินการเรงดวน 
 

      (๑) สมช. จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนี  

เขาเมืองท้ังระบบ หรือ กอ.ปร. และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตร

แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ หรือ สอ.ปร. รวมท้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด 

 

 

 



 

- ๒๑ - 

 
      (๒) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานตรวจ

คนเขาเมืองจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนยสารสนเทศเก่ียวกับผูหลบหนีเขาเมืองท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ        

ทุกหนวยท่ีเก่ียวของ 
 

      (๓) กอ.รมน. จัดตั้งศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับ กอ.รมน. ภาค   

๑–๔ ท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับศูนยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

  ๒) การดําเนินการภายใตยุทธศาสตรฯ 
 

      (๑) หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับตามยุทธศาสตรภายใต      

การบูรณาการและการกํากับดูแลของ กอ.ปร. และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวของภายใต

ยุทธศาสตร 

      (๒) หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร โดยมีตัวช้ีวัด  

การดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน 
 

      (๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองอยาง

บูรณาการ และสามารถเชื่อมโยงทุกหนวยท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

      (๔) ใหมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรทุก ๒ ป เพ่ือปรับปรุง

ยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

  ๓) การดําเนินการในระยะตอไป มีนโยบายและมาตรการรองรับการโยกยายถ่ินฐานและ

การเคลื่อนยายประชากรท้ังแบบปกติและไมปกติท่ีสอดคลองกับสถานการณและรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิด

จากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
 

๑๐. หนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานรวมรับผิดชอบ (เอกสารแนบ ข) 



 
- ๒๒ - 

หมายเหตุ กลุมและ ท่ีสํารวจในป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ (มติ ครม. ๓ พ.ย. ๒๕๕๒) อยูระหวางการประมวลผลและแยกกลุมเปาหมายโดย มท. 

ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ/ผูหลบหนีเขาเมือง 
ท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยจํานวนไมต่ํากวา ๓ ลานคน 

 ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ

ท่ีไดรับการผอนผันใหอาศัยอยู

ช่ัวคราวเพ่ือรอการแกปญหา 

 

 กลุมท่ีมีปญหาความมั่นคง

และทางราชการมีนโยบายดูแล

เปนการเฉพาะ 

 

 กลุมหลบหนี

เ ข า เ มื อ ง อ่ื น  ๆ 

กรณีท่ัวไป 

 
อพยพเขามาและอาศัยอยูมา

นานซึ่งสํารวจในหวงป ๒๕๕๐-

๒๕๕๒ เปนภาพรวมโดยมิได

แ ย ก เ ป น ร า ย ก ลุ ม จํ า น ว น       

๑.๒ แสนคน 

 - เก่ียวพันหรือเปนญาติ/บุตรของ

กลุม  แตตกสํารวจในอดีต 

- ไมมีจุดเกาะเก่ียวกับประเทศตน

ทางหรือกลับประเทศตนทางไมได 

- ป จ จุ บั น อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร

ตรวจสอบและเพิกถอนสถานะ

บุ ค ค ล แ อ บ แ ฝ ง  โ ด ย  ม ท . 

(กรมการปกครอง) 

 

 

ไมต่ํากวา ๒.๑ ลานคน 

แ ร ง ง า น ต า ง ด า ว ห ล บ ห นี      

เขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว 

และกัมพูชา) 

ไมต่ํากวา ๒ ลานคน 

๑) ผูหนีภัยการสูรบจากพมา  

   ๑ แสนคน 

๒) ผูหลบหนีเขาเมืองชาว           

โรฮิงยา 

๓) ผูหลบหนีเขาเมืองชาว

เกาหลเีหนือ 

 

นโยบายและ 

มาตรการเฉพาะ 

 
สมช./ สภา มช. 

 

แผนภูมิ ๑ 

ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาว

ทั้งระบบ/มาตรการแกไขปญหาแรงงาน

ตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ 

( มติ สภา มช. ๑๐ พ.ย. ๒๕๔๖, มติ ครม. 

๒ มี.ค. ๒๕๔๗, ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ) 

 คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว

หลบหนีเขาเมือง (กบร.)                        

(นรม.หรือผูที่ นรม.มอบหมาย)                     

(อ.กรมการจัดหางาน) 

 

ปราบปรามจับกุม

ตาม พ.ร.บ.คนเขา

เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ในระบบปกต ิ

 ตร. (โดย สตม.) 

 

 ชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุท่ี  

ครม. มีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยู

ในประเทศไทยอยางถาวร 

  สัญชาติไทย 

  สถานะบุคคลตางดาวเขา

เมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 

 ๕.๖ แสนคน ยื่นคํารองขอสถานะและ

ไดรับสถานะแลว ประมาณ ๑.๒ แสนคน 

๑) ประเภทท่ีอพยพเขามาและอาศัยอยู

มานาน (อพยพเขามาถึงวันท่ี ๑๘ ม.ค.

๒๕๓๘) ๑๙ ชนกลุมนอย/กลุมชาติ

พันธุ ประมาณ ๕ แสนคน ซึ่งสํารวจทํา

ทะเบียนตั้งแตอดีตจนถึงป ๒๕๔๒ 
๒) ประเภทเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 

๖.๔ หมื่นคน 
๓) ประเภทบุคคลไรรากเหงาในสถาน

สงเคราะหของรัฐ ๓ พันคน 
๔) ประเภทคนทําประโยชน ๒๓ คน

กลุ ม  ๒)  – ๔)  สํ า ร วจในช ว งป                 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๒  

 

 
มติ ครม. ๗ ธ.ค. ๒๕๕๓               

อนุมัติหลักเกณฑการกําหนดสถานะ 
๑๘ กลุม ยกเวนกลุมมอแกน                       

ท่ีประสบภัยสึนาม ิ

ยุทธศาสตรการจดัการปญหาสถานะ

และสิทธิของบุคคล 
(มติ ครม. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘,           

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๐, ๓ พ.ย. ๒๕๕๒) 

คณะกรรมการนโยบายและอาํนวยการ

จัดการปญหาสถานะและสิทธ ิ             

ของบุคคล (นอส.) 

(รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมาย)  (ลมช.) 



- ๒๓ - 

 

รายงานผล 

ทุก ๖ เดือน 

ครม./สภา มช. 

คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตร

แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ (กอ.ปร.) 

(นรม.) (เลขาธิการ สมช.) 

สํานักงานเลขานุการ กอ.ปร.  (สอ.ปร.) 

(เลขาธิการ สมช.) 
กอ.รมน. 

คณะกรรมการบรหิารการแกปญหา              

ผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ                      

(เลขาธิการ สมช.)  

(รองเลขาธิการ สมช.) 

ศูนยสารสนเทศ           

คนเขาเมือง 

(สตม.) 

กอ.รมน.                  

ภาค ๑-๔ 

ศูนยประสานงานแกปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมืองระดับ  

กอ.รมน. ภาค ๑-๔ 

แผนภูมิ ๒.๑ โครงสรางองคกรบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบรหิาร 

ฐานขอมูลคนเขาเมือง                 

(ผบ.ตร.) (ผบ.สตม.) 

 

คณะกรรมการบรหิารแรงงาน      

ตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

(ปลัด รง.) (อธิบดีกรมการจดัหางาน) 

ศูนยสารสนเทศ            

แรงงานตางดาว 

(รง.) 

 

สายการบังคับบัญชา 

สายการประสานงาน 

ศูนยสารสนเทศขอมูล 

สุขภาพแรงงานตางดาว 

(สธ.) 

คณะกรรมการบรหิารการแกปญหา 

สถานะและสิทธขิองบุคคล                   

(ปลัด มท.) (อธิบดีกรมการปกครอง) 

คณะกรรมการบรหิารฐานขอมูล            

ผูหลบหนีเขาเมือง 

(ปลัด มท.) (อธิบดีกรมการปกครอง) 

ศูนยสารสนเทศ                         

ผูหลบหนีเขาเมือง 

(มท.) 



 

- ๒๔ - 

รายงานผล 

ทุก ๖ เดือน 

ครม./สภา มช. 

 

กอ.รมน. 

คณะกรรมการบริหารการแกปญหา

สถานะและสิทธิของบุคคล 

(ปลัด มท.) (อธิบดีกรมการปกครอง) 

คณะกรรมการบริหารฐานขอมูล 

ผูหลบหนีเขาเมือง 

(ปลัด มท.) (อธิบดีกรมการปกครอง) 

 

คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว 

หลบหนีเขาเมือง 

(ปลัด รง.)  (อธิบดีกรมการจัดหางาน) 

คณะกรรมการบริหารการแกปญหา                       

ผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ                                  

(เลขาธิการ สมช.) (รองเลขาธกิาร สมช.) 

คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง                

(ผบ.ตร.) (ผบ.สตม.) 

กระทรวง/หนวยงาน

สวนกลางท่ีเก่ียวของ 

ศูนยสารสนเทศ           

แรงงานตางดาว (รง.) กอ.รมน.                  

ภาค ๑-๔ 

ศูนยประสานงาน

แกปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมือง 

ระดับ กอ.รมน. 

ภาค ๑-๔ 

แผนภูมิท่ี ๒.๒ การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ

หนวยงานระดับภูมภิาค 

หนวยงานระดับ จว./กทม. 

หนวยงานระดับทองถ่ิน 

ศูนยสารสนเทศ            

คนเขาเมือง (สตม.) 

ศูนยสารสนเทศ 

ผูหลบหนีเขาเมือง (มท.) 

กอ.รมน.จว./ 

กอ.รมน.กทม. 

 

กลไกระดับนโยบายและยุทธศาสตร 
 

กลไกระดับปฏิบัติการ 
กลไกการประสานการปฏิบัติ 

และรายงานผล 

 

สายการบังคับบัญชา 

สายการประสานงาน 
คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตร

แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ (กอ.ปร.) 

(นรม.)  (เลขาธิการ สมช.) 

สํานักงานเลขานุการ กอ.ปร. (สอ.ปร.) 

(เลขาธิการ สมช.) 

ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพ

แรงงานตางดาว (สธ.) 



หลักเกณฑการกําหนดสถานะภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

(ประเภทที่อพยพเขามาและอาศัยอยูมานาน) 

......................................... 

 

๑. กลุมเปาหมาย  รางหลักเกณฑนี้จะใชเฉพาะกลุมเปาหมาย ๑๘ กลุม ดังนี้ (ตามเอกสารกลุมเปาหมาย

แนบทาย) 

 ๑.๑ กลุมท่ีคณะรัฐมนตรีรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวร ๑๓ กลุม เนื่องจากหลักเกณฑเดิมมี

ลักษณะแยกเปนรายกลุมยอยและมีมาตรฐานตางกัน ประกอบกับมีเง่ือนไขบางสวนไมสอดกับขอเท็จจริงและ       

ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล จึงเกิดปญหาความไมชัดเจนและขอจํากัดในทางปฏิบัติ  

ทําใหการพิจารณากําหนดสถานะไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจําเปนตองปรับ           

ใหเกิดความชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันตอไป (กลุมเปาหมายลําดับท่ี ๑ – ๑๓) 

 ๑.๒ กลุมท่ีไดรับการผอนผันใหอยูช่ัวคราวและอยูระหวางรอกระบวนการแกปญหา ๕ กลุม เปน

กลุมท่ีทางราชการไดสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและออกบัตรใหถือไวเพ่ือควบคุม โดยสํารวจในชวง            

ป ๒๕๑๙ – ๒๕๔๒ ซ่ึงในหลักการถือวาอาศัยอยูมาคอนขางนาน และคณะรัฐมนตรีผอนผันใหอาศัยอยูชั่วคราว             

โดยมีมาตรการควบคุมภายใตประกาศกระทรวงมหาดไทย (กลุมเปาหมายลําดับท่ี ๑๔ – ๑๘) 
 

๒. ขอเสนอรายละเอียดหลักเกณฑการกําหนดสถานะ  แยกเปน ๒ กลุมหลัก คือ 

 ๒.๑ กลุมท่ีมีเช้ือสายไทย 

  ๒.๑.๑ กลุมเปาหมายตามขอ ๑ ท่ีมีเช้ือสายไทย (ลําดับท่ี ๔ , ๕) ซ่ึงรวมถึงชาวลาวภูเขาและ

ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเช้ือสายไทย (เขามาหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙) (ลําดับท่ี ๑๑ , ๑๘) ใหไดรับสถานะเปน

บุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยกําหนดใหไดรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูประเภทนอกกําหนด

จํานวนคนตางดาว และไดรับการแปลงสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แหง 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี และ

มาตรา ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ แหง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหยกเวนคาธรรมเนียมโดยมีหลักเกณฑ 

ดังนี้ 

   ๑) รัฐบาลมีนโยบายใหแปลงสัญชาติ 

   ๒) มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องและมีชื่ออยูในเอกสารทะเบียน

ราษฎร 

   ๓) ตองพูดและเขาใจภาษาไทย 

   ๔) ตองมีความจงรักภักดีตอประเทศไทยและเลื่อมใสการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

   ๕) มีความประพฤติดีโดยไมเคยรับโทษคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาทหรือ 

ลหุโทษ  ท้ังนี้ หากไดรับโทษในคดีอาญาตองพนโทษมาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันท่ียื่นคํารอง 

   ๖) ประกอบอาชีพสุจริต 

   ๗) ไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสัญชาติอ่ืน 

เอกสารแนบ ก 
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  ๒.๑.๒ บุตรของบุคคลตามขอ ๒.๑.๑ ท่ีเกิดในราชอาณาจักรใหไดรับสัญชาติ อาศัยอํานาจ

ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเปนการท่ัวไป โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

   ๑) รัฐบาลมีนโยบายใหสัญชาติ 

   ๒) ไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสัญชาติอ่ืน 

   ๓) เปนบุคคลท่ีเกิดและมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรตอเนื่อง โดยมีชื่ออยูใน

เอกสารทะเบียนราษฎรและมีเอกสารทางราชการท่ีแสดงวาเกิดในประเทศไทย 

   ๔) ไดรับการศึกษาตามหลักสูตรท่ีทางราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูด และฟง

ภาษาไทยเขาใจ ยกเวนกรณีเด็กท่ีอายุต่ํากวา ๗ ป 

   ๕) มีความประพฤติดี  ไม เคยรับโทษคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท         

หรือลหุโทษ หากไดรับโทษในคดีอาญาตองพนโทษมาแลวอยางนอย ๕ ป นับถึงวันท่ียื่นคํารอง 

   ๖) ประกอบอาชีพสุจริต ยกเวนพระภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ ซ่ึงตอง

ปฏิบัติกิจมาไมนอยกวา ๕ ป 
 

   อนึ่ ง  เ ม่ื อได รั บ สัญชาติ ไทยแล วหาก มีขอ เ ท็จจริ งปรากฏภายหลังว า                 

มีพฤติการณท่ีเปนภัยตอความม่ันคง ใหหนวยงานรับผิดชอบถอนสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
 

 ๒.๒ กลุมท่ีมิไดมีเช้ือสายไทย 

  ๒.๒.๑ กลุมเปาหมายตามขอ ๑ ท่ีมิไดมีเช้ือสายไทยใหไดรับสถานะเปนบุคคลตางดาว  

เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย นอกกําหนดจํานวนคนตางดาวและมีถ่ินท่ีอยูถาวรในราชอาณาจักร โดยอาศัย

อํานาจตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายใต        

การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เปนผูอนุญาตและใหลดหยอนคาธรรมเนียมดําเนินการ โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

   ๑) รัฐบาลมีนโยบายใหสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและ

มีถ่ินท่ีอยูถาวรในราชอาณาจักร 

   ๒) ไมสามารถกลับประเทศตนทางหรือไมมีจุดเกาะเก่ียวใด ๆ กับประเทศตนทาง  ท้ังนี้ 

หลักเกณฑดังกลาวเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด (การตรวจสอบหลักฐานหรือวิธีการ

สอบสวนอ่ืน ๆ  ท้ังนี้ ใหยกเวนไมตองตรวจสอบผูท่ีย่ืนคํารองแลว และอยูระหวางกระบวนการขอรับ    

การกําหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม) 

   ๓) มีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันตอเนื่อง ๑๐ ปข้ึนไปนับถึงวันท่ี 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (อพยพ

เขามาจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) โดยตองมีชื่ออยูในเอกสารทะเบียนราษฎร 

   ๔) สามารถพูดและฟงภาษาไทยเขาใจ 

   ๕) ตองมีความจงรักภักดีตอประเทศไทยและเลื่อมใสการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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   ๖) มีความประพฤติดีและไมมีพฤติการณท่ีเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศไทย

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ไมเคยรับโทษคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาทหรือ   

ลหุโทษ  ท้ังนี้ หากไดรับโทษในคดีอาญา ตองพนโทษมาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันท่ียื่นคํารอง 

   ๗) ประกอบอาชีพสุจริต ยกเวนพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ ซ่ึง

ตองปฏิบัติกิจมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

   ๘) ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แหง 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ๒.๒.๒ บุตรของบุคคลตางดาวตามขอ ๒.๒.๑ ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย ใหไดรับสัญชาติ

ไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเปนการท่ัวไป โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

   ๑) รัฐบาลมีนโยบายใหสัญชาติไทย 

   ๒) เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องโดยตองมีชื่ออยูในระบบ

ทะเบียนราษฎร 

   ๓) ไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสัญชาติอ่ืน 

   ๔) สามารถพูดและฟงภาษาไทยเขาใจได ยกเวนกรณีเด็กอายุต่ํากวา ๗ ป 

   ๕) ตองมีความจงรักภักดีตอประเทศไทยและเลื่อมใสการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

   ๖) มีความประพฤติดีและไมมีพฤติการณท่ีเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศไทย 

รวมท้ังตองไมเคยไดรับโทษคดีอาญายกเวนความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ  ท้ังนี้ หากไดรับโทษในคดีอาญา

ตองพนโทษมาแลวอยางนอย ๕ ปนับถึงวันท่ียื่นคํารอง 

   ๗) กรณีประกอบอาชีพตองประกอบอาชีพสุจริต ยกเวนพระภิกษุ สามเณร และ

นักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ ซ่ึงตองปฏิบัติกิจมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
 

   อนึ่ง เม่ือไดสัญชาติไทยแลวหากมีขอเท็จจริงปรากฏภายหลังวาบุคคลดังกลาวมี

พฤติการณท่ีเปนภัยตอความม่ันคง ใหหนวยงานรับผิดชอบถอนสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

 

 

...................................... 
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กลุมเปาหมายภายใตขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดสถานะ 

กลุมที่อาศัยอยูมานานภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

รวม ๑๘ กลุม 

......................................... 

 

- กลุมท่ีคณะรัฐมนตรีรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวร ๑๓ กลุม จํานวนประมาณ ๒ แสนคนเศษ (สวนใหญ

ไดยื่นคํารองและไดรับการอนุมัติสถานะแลว ยังคงเหลืออยูระหวางการยื่นคํารองจํานวนประมาณ ๖ หม่ืนคน

เศษ) 

 ๑. ชาวเวียดนามอพยพ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ , ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐) 

 ๒. อดีตทหารจีนคณะชาติ และจีนฮออพยพพลเรือน 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ , ๓๐ มกราคม ๒๕๓๒) 

 ๓. ไทยล้ือ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕) 

 ๔. ผูอพยพเช้ือสายไทยจาก จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ท่ีอพยพเขามากอนและหลัง 

     ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๔ กันยายน ๒๕๒๗ , ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ และ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗) 

 ๕. ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเช้ือสายไทย ท่ีอพยพเขามากอน ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 

 ๖. ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา ท่ีอพยพเขามากอน ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ , ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔) 

 ๗. เนปาลอพยพ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ , ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔) 

 ๘. จีนฮออิสระ 

     (มติคณะรัฐมนตรี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ , ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔) 

 ๙./๑๐. ชาวเขา / บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง / ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีอพยพเขามากอน ๓ ต.ค. ๒๕๒๘ 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ , ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ , ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ , ๔ มกราคม 

       ๒๕๔๘) 

 ๑๑. ชาวลาวภูเขาอพยพ 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔) 

 ๑๒. มงถ้ํากระบอกท่ีทําประโยชน 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๔ มีนาคม ๒๕๔๖) 

 ๑๓. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ , ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕) 
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- กลุมท่ีไดรับการผอนผันใหอยูช่ัวคราว ซ่ึงไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประมาณ ๓ แสนคนเศษ 

(จากการสํารวจตรวจสอบทางทะเบียนและการดํารงอยูในภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี พบวาคงเหลือจํานวนประมาณ 

๑.๗ แสนคน) 

 ๑๔. บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีอพยพเขามาหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) 

 ๑๕. ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา ท่ีอพยพเขามาหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕) 

 ๑๖. ชาวลาวอพยพ 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙) 

 ๑๗. ผูหลบหนีเขาเมืองชาวกัมพูชา 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙) 

 ๑๘. ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเช้ือสายไทย ท่ีอพยพเขามาหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ 

       (มติคณะรัฐมนตรี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙) 

 

 

หมายเหตุ ๑. กลุมท่ีมีเช้ือสายไทยและอยูในขายท่ีจะไดรับการแปลงสัญชาติเปนไทย คือ  

      กลุมเปาหมายลําดับท่ี ๔ , ๕ , ๑๑ และ ๑๘ 

  ๒. หลักเกณฑนี้ไมครอบคลุมกลุมบุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน ประเภทท่ีอาศัยอยูมา

      นาน (จํานวนประมาณ ๑ แสนคน) ซ่ึงสํารวจภายใตยุทธศาสตร ฯ ในระหวางป ๒๕๔๙ – 

      ๒๕๕๒ เนื่องจากกรมการปกครองอยูระหวางการตรวจสอบและพิสูจนทราบตัวบุคคล 

  ๓. หลักเกณฑนี้ไมครอบคลุมถึงชาวมอแกนท่ีประสบภัยสึนามิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ 

      ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑการรับรองสถานะเปนกรณีพิเศษ 

 

 

...................................... 
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หลักเกณฑการกําหนดสถานะภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

(ประเภทกลุมเด็กและบุคคลทั้งที่กําลงัเรียนอยูในสถานศึกษาและ 

จบการศึกษาแลวแตไมมสีถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย) 

......................................... 

 

๑. กรณีกลุมท่ีเกิดในประเทศไทย (ท้ังท่ีกําลังศึกษาและจบการศึกษาแลว) หากมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน

มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถย่ืนคํารองขอลงรายการสัญชาติไทย        

อนึ่ง หากไมมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ ใหนําเขาสูกระบวนการพิจารณากําหนดสถานะภายใตยุทธศาสตรฯ             

ตามสถานะของบิดาและมารดา 
 

๒. กรณีท่ีมิไดเกิดในประเทศไทยและจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ใหไดรับสถานะ

เปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย นอกกําหนดจํานวนคนตางดาวและมีถ่ินท่ีอยูถาวรใน

ราชอาณาจักร อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยภายใตการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ และใหยกเวน

คาธรรมเนียม ดังนี้ 

 ๒.๑ รัฐบาลมีนโยบายใหสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย และมีถ่ินท่ีอยูถาวร

ในราชอาณาจักร 

 ๒.๒ มีชื่ออยูในเอกสารทะเบียนราษฎร ซ่ึงครอบคลุมท้ังชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุท่ีมีการสํารวจ

จัดทําทะเบียนในอดีตจนถึงป ๒๕๔๒ และกลุมท่ีสํารวจเพ่ิมเติมภายใตยุทธศาสตรฯ ในระหวางป ๒๕๔๘ - 

๒๕๕๒ 

 ๒.๓ มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันตอเนื่อง ๑๐ ปข้ึนไป นับถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ยุทธศาสตรฯ เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (อพยพเขามาอยูอาศัยจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 

 ๒.๔ สําเร็จการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยถึง

วันท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตรฯ เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ รวมท้ังตองมีปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง  

การจบการศึกษา ซ่ึงออกโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีทางราชการใหการรับรอง 

 ๒.๕ ไมปรากฏหลักฐานการมีและการใชสัญชาติอ่ืน 

 ๒.๖ มีความจงรักภักดีตอประเทศไทย และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 ๒.๗ มีความประพฤติดี และ/หรือประกอบอาชีพสุจริตโดยตองไมเคยไดรับโทษคดีอาญา ยกเวน

ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ  ท้ังนี้ หากไดรับโทษในคดีอาญาตองพนโทษมาแลวอยางนอย ๕ ป 

 ๒.๘ ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ       

คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 อนึ่ง กรณียังไมจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหนําเขาสูกระบวนการพิจารณากําหนดสถานะ 

ภายใตยุทธศาสตรฯ ตามสถานะของบิดาและมารดา 

...................................... 
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หลักเกณฑการกําหนดสถานะภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

(ประเภทคนไรรากเหงา) 

......................................... 

 

๑. กรณีบุตรของคนตางดาวท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดท้ิง 

 ใหบุตรของคนตางดาวท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดท้ิงหรือไมปรากฏบิดาและมารดาท่ีมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ ไดสัญชาติไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเปนการท่ัวไป 

โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

 ๑.๑ รัฐบาลมีนโยบายใหสัญชาติ 

 ๑.๒ เกิดและอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลาอยางนอย ๑๐ ป โดยตองมีสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง   

การเกิด หรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด หรือมีหนังสือรับรองความเปนคนไรรากเหงาจากหนวยงานของรัฐ หรือ

องคกรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายหรือข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานสงเคราะหกับกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย 

 ๑.๓ มีชื่ออยูในเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารท่ีทางราชการกําหนด เฉพาะท่ีไดรับการสํารวจ

จัดทําทะเบียนภายใตยุทธศาสตรฯ ในหวงป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 

 ๑.๔ มีความประพฤติดี โดยตองไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาทหรือ       

ลหุโทษ 
 

๒. กรณีคนตางดาวท่ีถูกบุพการีทอดท้ิงซ่ึงมิไดเกิดในประเทศไทย 

 ใหคนตางดาวท่ีถูกบุพการีทอดท้ิงหรือไมปรากฏบิดาและมารดา ซ่ึงมิไดเกิดในประเทศไทยท่ีมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ ไดรับสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย นอกกําหนดจํานวนคน 

ตางดาว และมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายใตการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต และใหยกเวน

คาธรรมเนียม โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

 ๒.๑ รัฐบาลมีนโยบายใหสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย และมีถ่ินท่ีอยูใน

ราชอาณาจักร 

 ๒.๒ มีหลักฐานวาอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันอยางนอย ๑๐ ปข้ึนไป นับถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรี 

อนุมัติยุทธศาสตรฯ (อพยพเขามาจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 

 ๒.๓ มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎรหรือเอกสารท่ีทางราชการกําหนด เฉพาะท่ีไดรับการสํารวจจัดทํา

ทะเบียนภายใตยุทธศาสตรฯ ในหวงป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 

 ๒.๔ มีความประพฤติดี โดยตองไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท 

หรือลหุโทษ 

 



 - ๘ - 

 ๒.๕ มีหนังสือรับรองความเปนคนไรรากเหงาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท่ีจดทะเบียน

ตามกฎหมายหรือข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานสงเคราะหกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 ๒.๖ ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ   

คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ๒.๗ ประกอบอาชีพสุจริต 

 ๒.๘ ไดรับการศึกษาตามหลักสูตรท่ีทางราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูดและฟงภาษาไทยเขาใจ 

ยกเวนกรณีเด็กท่ีอายุต่ํากวา ๗ ป 

 

 

................................... 
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หลักเกณฑการกําหนดสถานะภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

(ประเภทบุคคลที่มีคุณประโยชนแกประเทศ) 

......................................... 

 

๑. กรณีเกิดในประเทศไทย ใหไดรับสัญชาติไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๘ แกไขเ พ่ิมเติมฉบับ ท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยสั่งเฉพาะราย โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

 ๑.๑ รัฐบาลมีนโยบายใหสัญชาติ 

 ๑.๒ ไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสัญชาติอ่ืน 

 ๑.๓ เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรตอเนื่อง โดยมีชื่ออยูในเอกสารทะเบียนราษฎร หรือมี

เอกสารทางราชการท่ีแสดงวาเกิดในประเทศไทย 

 ๑.๔ มีความจงรักภักดีตอประเทศไทย และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 ๑.๕ มีความประพฤติดีและไมมีพฤติการณท่ีเปนภัยความม่ันคงของประเทศไทย รวมท้ังตองไมเคย

ไดรับโทษคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ท้ังนี้หากไดรับโทษในคดีอาญา ตองพนโทษมาแลว

อยางนอย ๕ ป 

 ๑.๖ ประกอบอาชีพสุจริต 

 ๑.๗ เปนผูทําคุณประโยชนตอประเทศ โดยมีผลงานหรือความรูความเช่ียวชาญเปนท่ีประจักษ 

และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องในสาขาตาง ๆ ดังนี้ 

  ๑) การศึกษา 

  ๒) ศิลปวัฒนธรรม 

  ๓) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๔) การกีฬา 

  ๕) สาขาท่ีขาดแคลนภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงท่ีเก่ียวของ (อาจมีคณะกรรมการ

ระดับชาติพิจารณาในภาพรวม) 

  ๖) สาขาอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นควร 

 ๑.๘ มีหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรมท่ีเก่ียวของรับรองคุณประโยชนและผลงาน 
 

๒. กรณีมิไดเกิดในประเทศไทย  ใหไดสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายนอกกําหนด 

จํานวนคนตางดาวและมีถ่ินท่ีอยูถาวรในราชอาณาจักร อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ     

คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายใตอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต และ

ใหลดหยอนคาธรรมเนียมโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 

 



 - ๑๐ - 

  ๒.๑ รัฐบาลมีนโยบายใหสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย และมีถ่ิน  

ท่ีอยูในราชอาณาจักร 

  ๒.๒ มีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันตอเนื่อง ๑๐ ปข้ึนไป นับถึงวันท่ี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร ฯ เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (อพยพเขามาอยูอาศัยจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม 

๒๕๓๘) 

  ๒.๓ มีชื่ออยูในเอกสารทะเบียนราษฎรภายใตกรอบการแกปญหาตามยุทธศาสตรฯ 

  ๒.๔ ตองไมเปนผู มีลักษณะตองหามมีถ่ินท่ีอยู ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แหง

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ๒.๕ คุณสมบัติอ่ืน ๆ เชนเดียวกับกรณีผูท่ีเกิดในประเทศไทยตามขอ ๑.๔ – ๑.๘  

 

 

หมายเหตุ  บุคคลท่ีทําคุณประโยชนตองมาแสดงตัวใหราชการพิจารณาพรอมหลักฐานการทําคุณประโยชน 

     ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

...................................... 



 
 

กต. 

กษ. 

กห. 

กอ.รมน. 

คค. 

ตร. 

บช.ส. 

พม. 

มท. 

ยธ. 

รง. 

ศธ. 

ศรภ. 

สขช. 

สธ. 

สมช. 

สศช. 

อก. 

 

กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงกลาโหม 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

สํานักขาวกรองแหงชาต ิ

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

บัญชีอักษรยอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในตารางแบงมอบหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยงานรวมรับผิดชอบ

(ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ - ๓) เรียงตามลําดับอักษร 

 

เอกสารแนบ ข 

หมายเหตุ  สําหรับกองทัพไทย มีโครงสรางการจดัตามมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย                                        

๑) กองบัญชาการกองทัพไทย ๒) กองทัพบก ๓) กองทัพเรือ ๔) กองทัพอากาศ และ ๕) สวนราชการอ่ืนตามท่ีกําหนดตามพระราชกฤษฎีกา 



- ๒ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๑   ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานและกลับประเทศตนทางไมได  

กลยุทธท่ี ๑    การกําหนดสถานะกลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลานานและมีช่ืออยูในระบบทะเบียนราษฎร 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) กลุมเปาหมายท่ีอพยพเขามาจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ใหเรงรัดพิจารณากําหนด

สถานะภายใตหลักเกณฑการกําหนดสถานะ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

๒)  ก ลุ ม ท่ีอพยพเข ามาตั้ งแต  ๑๙  มกราคม ๒๕๓๘ จนถึ ง  ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘                  

หากมีหลักฐานและผานกระบวนการตรวจสอบชัดเจนวาไมสามารถกลับประเทศตนทางได และ

อาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกัน ๑๐ ป นับจากวันท่ีไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร

ประจําตัวฯ ใหกําหนดสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย และบุตรท่ีเกิดใน

ประเทศไทยสามารถยื่นคําขอมีสัญชาติไทยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

๓) กลุมท่ีเขามาหลัง ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ใหถือวามีสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดย         

มิชอบดวยกฎหมายท่ีตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ท้ังนี้ ใหมีการประสาน

ประเทศตนทางอยางตอเนื่องเพ่ือรับกลับ 

 

 

 

 

 

 

มท. 

 

ศธ. / พม. / สธ. /

ยธ. / กต. / กอ.รมน. 

รับผิดชอบท้ัง               

๓ ประเด็นกลยุทธ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๑   ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานและกลับประเทศตนทางไมได  

กลยุทธท่ี ๒   การกําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายท่ีอยูระหวางกระบวนการพิจารณากําหนดสถานะของทางราชการ 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) สิทธิดานการศึกษา ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมท้ังพิจารณาให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเขามีสวนรวม 

 

๒) สิทธิดานสาธารณสุข พิจารณากําหนดระบบประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยกลุมเปาหมายมี

สวนรวมรับผิดชอบ 

 

๓) สิทธิดานการประกอบอาชีพ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

 

๔) สิทธิในการเดินทาง พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเปนระดับจังหวัด การกําหนดพ้ืนท่ี และ    

การเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 

๕) สิทธิอ่ืน ๆ อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

ศธ. 

 

 

สธ. 

 

 

รง. 

 

 

มท. 

 

 

ยธ. 

มท. / สมช. 

 

 

มท. / สมช. 

 

 

มท. 

 

 

ตร. / คค. / กอ.รมน. 

 

 

มท. 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๑   ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานและกลับประเทศตนทางไมได 

กลยุทธท่ี ๓   การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กําหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดสถานะและสิทธิ 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายท่ีมีอยูเพ่ือขจัดปญหาอุปสรรค หรือการขัดกันของ

กฎระเบียบและหลักเกณฑ 

 

๒) ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบและหลักเกณฑกระบวนการ ในการพิสูจนตัวบุคคล การจัดทํา

ทะเบียนประวัติ การออกบัตรแสดงตน และการบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนราษฎร และซักซอม

ความเขาใจเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือความชัดเจนและลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 

 

๓) พิจารณาปรับปรุงหรือทบทวนหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดสถานะใหเหมาะสมสอดคลอง

กับสถานการณท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 
 

มท. สมช. / ยธ. / ตร. / 

รง. / ศธ. / พม. / 

สธ. 

รับผิดชอบท้ัง           

๓ ประเด็นกลยุทธ 



- ๕ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 

กลยุทธท่ี ๑   การปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) นโยบายการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ควรเปนมาตรการระยะสั้นเฉพาะ

กิจการท่ีจําเปนทางเศรษฐกิจ ไมกระทบตอการจางแรงงานไทย และสอดคลองกับการสรางสมดุล

ระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการรักษาความม่ันคงของชาติ รวมท้ังการดูแลสิทธิมนุษยชน

ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล 

 

๒) นโยบายการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ควรดําเนินการควบคูไปกับ      

การปรับโครงสรางการผลิตท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรและการผลิต

แรงงานท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ เพ่ือยกระดับฐานการผลิตใหมี          

ผลิตภาพสูงข้ึน (Productivity) และลดการพ่ึงพิงฐานการผลิตและอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะ            

3D ท่ีใชแรงงานไรฝมืออยางเขมขน (Intensive labour) 

 

 

 

 

 

 

 

รง. สธ. / ศธ. / อก. /   

ยธ. / มท. / กษ. / 

สศช. 

รับผิดชอบท้ัง            

๔ ประเด็นกลยุทธ 



- ๖ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 

กลยุทธท่ี ๑   การปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๓) สงเสริมการพัฒนาทักษะแรงงาน การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานไทยควบคูกับ    

การสงเสริมวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนแรงงานตางดาวอยางเหมาะสมเพ่ือลดการพ่ึงพา

แรงงานตางดาวในระยะยาวโดยผูประกอบการมีสวนรวม 

 

๔) ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับความตองการแรงงานตางดาวท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสู    

การกําหนดทิศทางการกําหนดนโยบายการจางแรงงานตางดาวในภาคเศรษฐกิจอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และโครงสรางทาง

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

รง. สธ. / ศธ. / อก. / 

ยธ. / มท. / กษ. / 

สศช. 

รับผิดชอบท้ัง                

๔ ประเด็นกลยุทธ 



- ๗ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 

กลยุทธท่ี ๒    การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ เพ่ือการจางงานอยางถูกกฎหมาย 
 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ครอบคลุมเฉพาะบุคคลท่ีเปน

แรงงานตางดาว และบุตรของแรงงานดังกลาวท่ีอายุไมเกิน ๑๕ ป ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนลาสุด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ภายใตหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ เพ่ือปรับ

สถานภาพใหเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย ใหแลวเสร็จในเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดย

ปรับปรุงกระบวนการพิสูจนสัญชาติใหเกิดความรวดเร็วและมีคาใชจายท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณา

สนับสนุนใหมีการเพ่ิมจุดพิสูจนสัญชาติในไทยใหมากข้ึน 

 

๓) หารือกับประเทศตนทางในการทบทวนบันทึกความเขาใจวาดวยการจางงานระหวางรัฐบาล 

ไทย-พมา ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา (MOU) รวมถึงขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการพิสูจนสัญชาติและ

การนําเขาแรงงาน เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรค ในการนําแรงงานเขาสูระบบการจางงานท่ีถูกตองและ

การนําเขาแรงงานตาม MOU รวมท้ังเรงรัดความรวมมือในการจัดระบบแรงงานมาเชา – กลับเย็น 

และแรงงานตามฤดูกาลใหเปนไปตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

รง. มท. / กต. / สธ. / 

ตร .  /  กอ .รมน .  /

สมช. 

รับผิดชอบท้ัง                

๙ ประเด็นกลยุทธ 



- ๘ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 

กลยุทธท่ี ๒    การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ เพ่ือการจางงานอยางถูกกฎหมาย 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๔) หารือประเทศตนทางในการพิจารณาขยายเวลาการอนุญาตทํางานใหแรงงานตางดาวท่ีผาน   

การพิสูจนสัญชาติและแรงงานท่ีนําเขาอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

และไมสงผลกระทบตอความม่ันคง เชน อาจพิจารณาขยายเวลาการอนุญาตทํางานใหแรงงานตาง

ดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติเปน ๓ ป ตอไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ ป เปนตน แตท้ังนี้แรงงานตางดาว

จะตองกลับประเทศตนทางอยางนอย ๑ เดือน จึงจะสามารถกลับมาทํางานไดใหม เพ่ือปองกันการตั้ง

รกรากในประเทศไทย 

 

๕) พิจารณาใหมีการแลกเปลี่ยนแรงงานประเภทเดียวกันในสาขาท่ีมีความขาดแคลนอยางแทจริง 

ไดแก สาขากอสรางและสาขาประมง เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายเขาทํางานในแหลงหรือ

บริษัทอ่ืนในสาขาเดียวกันท่ีมีความตองการแรงงานไดอยางเปนระบบโดยมีมาตรการควบคุมท่ีรัดกุม

ตามระเบียบท่ีกําหนด 

 

๖) ควบคุมใหนายจางตองทําสัญญาจางแรงงานตางดาว ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการจางงาน อัตรา

คาจางและการใหสวัสดิการแกแรงงานตางดาวอยางชัดเจน และใหนายจางรับผิดชอบจัดหาท่ีอยู

อาศัยใหกับแรงงานตางดาวและแจงเจาหนาท่ีทราบตามกฎหมาย เพ่ือการตรวจสอบและคุมครอง

ดูแล 

รง. มท. / สธ. / กต. /

ต ร .  /  ส ม ช .  /      

กอ.รมน. 

รับผิดชอบท้ัง              

๙ ประเด็นกลยุทธ 



- ๙ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา)  

กลยุทธท่ี ๒     การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ เพ่ือการจางงานอยางถูกกฎหมาย 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๗) พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาแรงงาน เพ่ือปองกันปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และการคามนุษย การควบคุมและจัดระเบียบแรงงานประมงท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานเปน

การเฉพาะ โดยใหผูประกอบการรวมรับผิดชอบ 

 

๘) แรงงานตางดาวท่ีไมผานการพิสูจนสัญชาติในครั้งแรก เนื่องจากกรอกขอมูลไมถูกตอง              

ใหเจรจากับประเทศตนทางใหพิสูจนสัญชาติอีกครั้ง ในระหวางนั้น แรงงานดังกลาวรวมท้ังกลุมท่ีอยู

ระหวางกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ใหถือวามีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองท่ีไดรับการผอนผันใหอยู

ชั่วคราว เพ่ือทํางานไดจนถึงระยะเวลาท่ีกําหนด สวนกลุมท่ีสุดทายแลวไมผานการพิสูจนสัญชาติ ให

ดําเนินการสงกลับตามกฎหมาย 

 

๙) แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจดทะเบียนท่ีไมย่ืนขอพิสูจนสัญชาติหรือไมไปพิสูจนสัญชาติ 

ใหดําเนินการผลักดันและสงกลับตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไมใชความรุนแรง โดยมีระบบ

การสงกลับท่ีชัดเจนและโปรงใส บนพ้ืนฐานความปลอดภัย และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และสิทธิมนุษยชนของแรงงาน 

 

รง. มท. / สธ. / กต. /

ต ร .  /  ส ม ช .  /      

กอ.รมน. 

รับผิดชอบท้ัง              

๙ ประเด็นกลยุทธ 



- ๑๐ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 

กลยุทธท่ี ๓    การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ ในระบบผอนผัน 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) สิทธิดานการศึกษา ใหเปนไปตาม มติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมท้ังใหพิจารณาให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเขามีสวนรวม 

 

๒) สิทธิดานการสาธารณสุข ใหเปนไปตามระบบประกันสุขภาพท่ีกําหนด  ท้ังนี้ อาจกําหนดให

แรงงานซ้ือบัตรประกันสุขภาพใหแกบุตร ตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

๓) สิทธิในการเดินทาง พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเปนระดับจังหวัด การกําหนดพ้ืนท่ี                

และการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 

๔) สิทธิอ่ืนๆ อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

๕) กรณีท่ีพิสูจนไดวาแรงงานตางดาวเปนผูเสียหายจากการกระทําผิดฐานคามนุษย ใหดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

ศธ. 

 

 

สธ. 

 

 

มท. 

 

 

ยธ. 

 

พม. 

ตร. / รง. /         

กอ.รมน. / สมช. 

 



- ๑๑ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๒   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) 

กลยุทธท่ี ๔   การใชกระบวนการชุมชนและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการแกปญหา 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) ส ง เสริ มให แรงงานต างด าวร วมมือกับชุ มชนไทยในการจั ดระเบี ยบและดู แลชุ มชน                       

รวมกันเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และการรักษาความม่ันคง 

 

๒) เสริมสรางจิตสํานึก ทัศนคติท่ีดี และความรับผิดชอบของแรงงานตางดาวตอชุมชนสังคมไทยและ

ประเทศไทย เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบในเชิงสังคมจิตวิทยา และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยาง  

ปกติสุข 

 

๓) ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจตอสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอชุมชน นายจาง 

และผูประกอบการในพ้ืนท่ี ใหตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและ

การจางแรงงานผิดกฎหมาย เพ่ือสรางจิตสํานึกสาธารณะในการสอดสอง เฝาระวัง และรับผิดชอบ

แกปญหารวมกับภาครัฐ 

 

๔) นายจาง/ผูประกอบการ แรงงานท่ีฝาฝนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดในการจางแรงงาน

ตางดาว รวมท้ังเจาหนาท่ีรัฐท่ีทุจริตประพฤติมิชอบใหไดรับโทษอยางเฉียบขาด จริงจัง 

รง. 

 

มท. / กอ.รมน. / 

ศธ. / ตร. 

รับผิดชอบท้ัง               

๔ ประเด็นกลยุทธ 



- ๑๒ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๓   กลุมท่ีมีนโยบายเฉพาะ อาทิ ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา ชาวเกาหลีเหนือ   

กลยุทธท่ี ๑   การควบคุมท่ัวไป 

 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) ผอนปรนสถานภาพบุคคลเหลานี้ใหเปนผูท่ีไดรับการผอนผันใหอยูชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม 

เพ่ือรอการเดินทางกลับหรือไปประเทศท่ีสาม แลวแตกรณี 
 

๒) ปรับปรุงฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมืองทุกกลุมท่ีมีนโยบายดูแลเปนการเฉพาะใหมีความถูกตอง 

เปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลอ่ืนๆ 
 

๓ )  กํ าหนดมาต รการล ง โทษต อ ผู ท่ี เ คลื่ อ น ไหว ซ่ึ ง ส ร า งผ ลกระทบต อประ เทศ ไทย                        

และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงสงผลตอภาพลักษณของไทยตอประชาคมโลก 
 

๔) ใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานการรักษาพยาบาลและการศึกษาตามหลักมนุษยธรรม 
 

๕) สรางความเขาใจกับภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางชัดเจนเก่ียวกับผลกระทบท่ีไทยไดรับและนโยบายของ

ไทย ไมมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับผูหนีภัยการสูรบและผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืน ๆ อีก 
 

๖) พิจารณาเจรจากับประเทศตนทางและประเทศทางผานในระดับทวิภาคีและพหุภาคี                       

เพ่ือปองปรามและสกัดก้ันการเดินทางเขาสูประเทศไทย 
 

๗) เจรจากับองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ เพ่ือรวมมือในการฝก

อาชีพรองรับการเดินทางกลับประเทศ การสงไปประเทศท่ีสามและการสงกลับอยางปลอดภัย 

สมช. 

 

มท. / สธ. / ศธ. / 

กต. / กห. / ตร. / 

กอ.รมน. 

รับผิดชอบท้ัง               

๗ ประเด็นกลยุทธ 



- ๑๓ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๓   กลุมท่ีมีนโยบายเฉพาะ คือ ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา เกาหลีเหนือ 

กลยุทธท่ี ๒   การควบคุมเปนการเฉพาะ 

 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) มาตรการตอผูหนีภัยการสูรบจากพมา 

(๑) ใชกลไกประชาคมอาเซียนและองคกรระหวางประเทศผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยพักพิง

ชั่วคราวในเขตพมา และเจรจากับพมาใหรับผูหนีภัยการสูรบกลับประเทศ โดยมี

หลักประกันความปลอดภัย ท้ังนี้  เ พ่ือให เปนไปตามหลักการไมผลักดัน (Non-

refoulement) การใหความดูแลดานมนุษยธรรม และการเคารพในศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยตามหลักสากล 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการเดินทางกลับถ่ินฐานเดิม หรือการไปตั้งถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม

โดยสมัครใจ โดยประสานองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือดําเนินการ 

(๓) สงเสริมการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือรองรับการทํางานเม่ือเดินทางกลับถ่ินฐานหรือไปตั้ง            

ถ่ินฐานในประเทศท่ีสามและพิจารณาอนุญาตใหทํางานไดในพ้ืนท่ีพักพิงตามท่ีกําหนด 

(๔) อนุญาตใหจัดการศึกษาไดในพ้ืนท่ีพักพิงตามมติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฏาคม ๒๕๔๘ ภายใต

การควบคุมดูแลของทางการ 

 

 

 

สมช. 

 

กต. / มท. / ศธ. /

สธ. / กองทัพไทย 

รับผิดชอบท้ัง                

๔ ประเด็นกลยุทธ 



- ๑๔ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๓   กลุมท่ีมีนโยบายเฉพาะ คือ ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยา เกาหลีเหนือ 

กลยุทธท่ี ๒   การควบคุมเปนการเฉพาะ 
 

ประเด็นกลยุทธ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๒) มาตรการตอผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงยาและชาวเกาหลีเหนือ 

     (๑) เพ่ิมความเขมขนในการสกัดก้ันและปองกันการหลบหนีเขาเมืองเปนพิเศษ 

     (๒) ใหมีระบบการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวท่ีจะมีผลกระทบตอความม่ันคงและ 

ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศอยางใกลชิด  

     (๓) ประสานทําความเขาใจกับประเทศท่ีเก่ียวของและองคกรระหวางประเทศเก่ียวกับ              

การดําเนินการของฝายไทย เพ่ือไมใหเกิดภาพลักษณทางลบตอประเด็นปญหาสิทธิ

มนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมช. 

 

กต. / มท. / ศธ. /

สธ. / กองทัพไทย / 

กอ.รมน. / สขช. / 

บช.ส. / ศรภ. 

รับผิดชอบท้ัง          

๓ ประเด็นกลยุทธ 



- ๑๕ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีอยูในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ๔   กลุมผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ี ๑ (กลุมเปาหมาย ๑ – ๓) 
 

ประเด็นมาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตอผูหลบหนีเขาเมือง ผูใหท่ีพักพิง และขบวนการ

นําพา รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีทุจริตอยางเด็ดขาด จริงจัง 

 

๒) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการตรวจคนเขาเมืองใหทันสมัยและเชื่อมโยงขอมูล

สารสนเทศระหวางสวนราชการไทยท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม บุคคลตางดาวท่ีเดินทางเขา-ออก และพํานักในประเทศไทย 

 

๓) ติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิด สําหรับบุคคลจากประเทศท่ีสามท่ีขอรับการตรวจลงตราเพ่ือ

เขาประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบาน ประเทศรอบบาน และประเทศในกลุมแอฟริกา 

ซ่ึงอาจขอรับการตรวจลงตราผิดประเภทหรืออาจอยูตอในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย ท่ีเคยมี

ฐานขอมูลการเขาเมืองอยางถูกตองแตลักลอบอยูตอ และมีพฤติการณท่ีเปนภัยตอความสงบ

เรียบรอยของประเทศ 

 

 

 

 

ตร. มท. / รง. / พม. /

กต .  /  กอ .รมน .  /

สขช. / ศรภ. 

 

รับผิดชอบท้ัง               

๓ ประเด็นมาตรการ 



- ๑๖ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   ยุทธศาสตรการปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม 

กลุมเปาหมาย   กลุมท่ีจะลักลอบเขามาใหม 
 

ประเด็นมาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) เพ่ิมความเขมงวดในการปองกันและสกัดก้ันการลักลอบเขาเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง พัฒนา

ระบบสารสนเทศการตรวจคนเขาเมืองใหทันสมัย เชื่อมโยงทุกดานและสามารถติดตามตรวจสอบตัว

บุคคลและการเดินทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒) บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังกับผูหลบหนีเขาเมืองท่ีลักลอบเขามาใหม นายจาง ผูประกอบการ ผูใหท่ี

พักพิงรวมท้ัง ขบวนการนําพา ขบวนการคามนุษย และเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

๓) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมายใหมีบทลงโทษท่ีชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเปนการปองกันและปองปราม

การกระทําผิด และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
 

๔) เผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเจาหนาท่ีรัฐท่ี

เก่ียวของ 

 

๕) จัดทําแนวทางในการจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคล พรอมลายพิมพนิ้วมือและรูปถายของผูหลบหนี

เขาเมือง (ขอมูลชีวภาพ) เพ่ือตรวจสอบการกลับเขามาใหมและดําเนินการตามกฎหมาย โดยให

สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ รวมถึงการปรับปรุง

ขอมูลใหเปนปจจุบันตามหวงเวลา 

 

กองทัพไทย 

 

ตร. / มท. / พม. /

กต. / กอ.รมน. / รง. 

รับผิดชอบท้ัง              

๗ ประเด็นมาตรการ 



- ๑๗ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   ยุทธศาสตรการปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม 

กลุมเปาหมาย   กลุมท่ีจะลักลอบเขามาใหม 
 

ประเด็นมาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๖) พัฒนาระบบการเขา - ออกบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการใชบัตรผานแดน (Border pass) หรือ

เอกสารผานแดนอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบตัวบุคคลและตรวจสอบการเดินทางกลับได

อยางชัดเจน 

 

๗) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝง    

ทะเลในการรวมมือกับภาครัฐ เพ่ือปองกันและสกัดก้ันการลักลอบเขาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทัพไทย 

 

ตร. / มท. / พม. /

กต. / กอ.รมน. / รง. 

รับผิดชอบท้ัง               

๗ ประเด็นมาตรการ 



- ๑๘ - 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓   ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

ประเด็นมาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานรวม หมายเหตุ 

๑) ประสานความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการใชกลไกระดับภูมิภาค ท้ังระดับพหุภาคี และระดับ           

ทวิภาคี ในระดับชาติ และระดับทองถ่ินท่ีมีอยู เพ่ือปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

 

๒) สงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือดานการขาว และการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีระดับ

ทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

 

๓) สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และทรัพยากรมนุษยของประเทศ           

เพ่ือนบานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชากรของประเทศเพ่ือนบานดํารงชีวิตอยูไดในถ่ินกําเนิด โดยไม

จําเปนตองอพยพเขามาในประเทศไทย 

 

๔) รวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ใหความชวยเหลือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชากรและสภาพแวดลอมในประเทศตนทางอยางเหมาะสม เพ่ือแกไขปญหา

แรงงานยายถ่ิน และปองกันการโยกยายถ่ินฐานท่ีไมปกติเขามาในประเทศไทย 

 

๕) ชี้แจงและสรางความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจนแกประเทศเพ่ือนบาน ประชาคมอาเซียน ประชาคม

ระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชนท้ังในและตางประเทศ เก่ียวกับปญหาและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากผูหลบหนีเขาเมือง รวมถึงการดําเนินการของประเทศไทย เพ่ือไมใหสงผลกระทบในเชิง

ลบตอภาพลักษณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

กต. กองทัพไทย / มท. / 

ส ศ ช .  /  ส ม ช .  /        

กอ.รมน. / สขช. / 

ศรภ. / บช.ส. / รง. / 

พม. / สธ. 

รับผิดชอบท้ัง                

๕ ประเด็นมาตรการ 
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