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ข่าวแรงงานขา้มชาต ิ

ฉบับท่ี 27 –  พฤษภาคม 2558 

ข่าวแรงงานข้ามชาติฉบับนี้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัวแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามเพื่อขอรับบัตร

ใหม่พร้อมขออนุญาตท างาน การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และสถิติการน าเข้าแรงงานข้ามชาติ 

1.  แรงงานต่างชาติรายงานตัวเพ่ือขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตท างาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่าง

ด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 

 แรงงานต่างชาติท่ีถือใบอนุญาตท างานท่ีออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 

ใบอนุญาตท างานก าหนดหมดอายุในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และยังไม่ได้รับเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้

แทนหนังสือเดินทาง ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ไปรายงานตัว รวมทั้ง

ผู้ติดตาม พร้อมกับนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้าง เพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตท างาน ณ ศูนย์บริการจด

ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เฉพาะแรงงาน

ต่างชาติท่ีถือบัตรใบอนุญาตท างาน (บัตรชมพู) อยู่เดิมเท่านั้น ทั้งแรงงานต่างชาติที่อยู่กับนายจ้างรายเดิมตรงตาม

ใบอนุญาตท างาน และแรงงานต่างชาติที่อยู่กับนายจ้างรายใหม่ โดยใบอนุญาตท างานใหม่จะระบุสถานพยาบาลของผู้

ถือบัตร 

เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อขอมีบัตรใหม่และขออนุญาตท างาน 

 ในการยื่นขอมีบัตรใหม่และขออนุญาตท างานของแรงงานต่างชาติ นายจ้างหรือตัวแทนต้องไปรายงานตัว

พร้อมแรงงานต่างชาติ พร้อมเตรียมเอกสารส าหรับยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
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1) แบบค าขออนุญาตท างาน (ต.ท.8) 

2) แบบบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ (กรณียื่นไว้แล้วใช้ส าเนา) 

3) บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) พร้อมส าเนา หรือส าเนา ท.ร.38/1 

4) หนังสือรับรองการจ้าง (กรณีมีแรงงานมากกว่า 1 คน ให้จัดท าเพียง 1 ฉบับ โดยระบุไว้ท้ายหนังสือรับรอง

การจ้างว่า “รับรองการจ้างตามรายช่ือที่ปรากฏในแบบบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจ

สัญชาติ)  

5) เอกสารนายจ้าง เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรอง

การจดทะเบียน กรณีนิติบุคคล 

6) แผนที่ตั้งสถานที่ท างาน 

7) รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จ านวน 3 รูป 

ค่าใช้จ่าย 

1) ค่าจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 60 บาท 

2) ค่าย่ืนค าขออนุญาตท างาน   100 บาท 

3) ค่าอนุญาตท างาน 1 ป ี   900 บาท 

4) ค่าตรวจสุขภาพ    500 บาท* 

5) ค่าประกันสุขภาพ 1 ป ี   1,600 บาท 

รวม     3,160 บาท 

หมายเหตุ* แรงงานต่างชาติต้องไปตรวจสุขภาพตามวัน เวลา และสถานพยาบาลที่ก าหนดไว้ในบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่

มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)  

2. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล 

 นายจ้างในกิจการประมงทะเล ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งที่ไม่ได้จด

ทะเบียน และที่เคยจดทะเบียนได้รับบัตรชมพู ซึ่งหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ไปจัดท าทะเบียนประวัติ ตรวจ

สุขภาพ และขออนุญาตท างาน ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน 22 จังหวัด

ที่มีพื้นที่ติดทะเล ทั้งในกรณีที่ท างานกับนายจ้างรายเดิม และนายจ้างรายใหม่ในกิจการประมงทะเล  
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เอกสารประกอบการจัดท าทะเบียนประวัติ และขออนุญาตท างาน 
1) แบบค าขออนุญาตท างาน (ต.ท.8) 
2) แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3) บัญชีแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ 
4) หนังสือรับรองการจ้าง (กรณีที่มีแรงงานมากกว่า 1 คน ให้จัดท าเพียง 1 ฉบับ โดยระบุไว้ท้ายหนังสือ

รับรองการจ้างว่า “รับรองการจ้างตามรายช่ือที่ปรากฏในแบบบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการ
ตรวจสัญชาติ”) 

5) เอกสารนายจ้าง เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนเรือ 
6) รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จ านวน 3 รูป 

ค่าใช้จ่าย 
1) ค่าจัดท าทะเบียนประวัติ และบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  60 บาท 
2) ค่าตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ 1 ปี    2,100 บาท 
3) ค่าย่ืนค าขออนุญาตท างาน       100 บาท 
4) ค่าอนุญาตท างาน 1 ป ี      900 บาท 

รวม         3,160 บาท 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-
354-1730 02-354-1721 หรือ 02-354-1763 
 
3. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

รายละเอียดสถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จในทั้งหมด 77 จังหวัดปรากฏอยู่

ตามลิงค์ของส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

http://wp.doe.go.th/wp/images/oss/pr_oss041058.pdf  

ในจังหวัดทีม่ีแรงงานต่างชาติเป็นจ านวนมาก เช่น จงัหวัดชลบรุี สมุทรปราการ สมทุรสาคร หรือ

กรุงเทพมหานคร ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ นัดหมายกบัส านักงานจัดหางานจงัหวัด หรือส านักจัดหางานกรุงเทพเขต

พื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการของนายจ้างก่อน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร หลกัฐานให้ครบถ้วน เพื่อความ

สะดวกในการใช้บริการ 

 

http://wp.doe.go.th/wp/images/oss/pr_oss041058.pdf
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ตารางท่ี 1. จ านวนแรงงานขา้มชาติพิสูจนส์ัญชาติเดิม (เมียนมา ลาว กัมพพูชา) คงเหลือท่ัวราชอาณาจักร 

(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2558) 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 

 

ตาราง 2. จ านวนแรงงานขา้มชาติท่ีน าเขา้ตามข้อตกลงดา้นการจา้งงาน (MOU) ท่ีได้รบัอนุญาตท างานคงเหลือ

ท่ัวประเทศ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2558) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 

 

 

 

 

 

สัญชาต ิ จ านวน 

เมียนมา 841,720 
ลาว 32,545 
กัมพูชา  107,303 
รวมท้ังหมด 981,568 

สัญชาต ิ จ านวน 

เมียนมา 139,273 
ลาว 29,979 
กัมพูชา 97,596 
รวมท้ังหมด 266,848 

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf
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ตาราง 3. จ านวนแรงงานขา้มชาติท่ีถือใบอนุญาตท างานและขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 

2558) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

ข่าวแรงงานข้ามชาติจัดท าโดย แผนกแรงงานข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน       

(International Organization for Migration-IOM) ส านักงานประเทศไทย 

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

หรือท่านสามารถอ่านข่าวแรงงานข้ามชาติทุกฉบับได้ที่ 
http://th.iom.int/index.php/migration-resources/facilitating-migration/migration-information-notes/orderby,2/ 

 

 

สัญชาต ิ จ านวน 
เมียนมา 301,103 
ลาว 12,114 
กัมพูชา 89,137 
อื่น ๆ 83,382 

รวม 485,736 

mailto:migrantnews@iom.int
http://th.iom.int/index.php/migration-resources/facilitating-migration/migration-information-notes/orderby,2/

