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ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသတင္းမွတ္တမ္း 
အမွတ္စဥ္# ၂၇ - ေမလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ယခုထုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသတင္းမွတ္တမ္းကုိတေနရာတည္းအၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား 

(One-stop Service Centers-OSSCs)၌ျပဳလုပ္ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္၎တုိ႔ကုိမွီခုိသူမ်ား၏ 

ေနထုိင္ခြင့္/အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (stay/work permits) သက္တမ္းတုိးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ OSSC စင္တာမ်ား၌ 

ငါးလုပ္ငန္းမ်ားရိွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။  

၁. တေနရာတည္းအၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား (One-stop Service Centers-

OSSCs)၌ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္ (Identity Document) ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (Work 

Permit) သက္တမ္းတိုးျခင္း 

OSSCစင္တာမ်ားမွ ထုတ္ေပးထားေသာမိမိတို႔၏ ေနထိုင္ခြင့္/အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ (stay/work permit) သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ 

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ ဆံုးခ့ဲၿပီးဗီဇာ (visa) ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (passport) သုိ႔မဟုတ္ 

ခရီးသြားလက္မွတ္ မရရွိေသးေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မီွခိုသူမ်ားသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွ 

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ အတြင္း OSSC စင္တာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ အသစ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ 

အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ႏွင့္အတူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္သတင္းပုိ႔ရနလ္ုိအပ္ပါသည္။  

ေနထိုင္ခြင့္/အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္(ပန္းေရာင္ကတ္ျပား)လက္ရိွကုိင္ေဆာင္ထားေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

မီွခိုသူမ်ားသာသက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႕အနက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေပၚတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာအလုပ္ရွင္မ်ားထံ၌ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ 

အလုပ္ရွင္အသစ္ထံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးပါ၀င္သည္။ 

အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္အသစ္တြင္ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ 

ေဆးရုံနာမည္မ်ားလည္းပါရွိလိမ့္မည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ သက္တမ္းတုိးျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္/အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားရန္အလုပ္ရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

၎တုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ  OSSC စင္တာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သတင္းပုိ႔ 

ၿပီးေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

၁) အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (ေထာ့ေထာ့၈ / ต.ท.8) 
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၂) ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔စာရင္းသြင္းရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ နာမည္စာရင္း (အကယ္၍ ရုံးသုိ႔ 
ေပးပို႕ထားၿပီးပါက မိတၱဴတစ္ေစာင္ အသုံးျပဳရန္) 

၃) ေထာ့ေရာ့ ၃၈/၁ (ท.ร.38/1)တစ္ေစာင္ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏မိတၳဴတစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ 
ထုိင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူအတြက္မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား (ပန္းေရာင္ကတ္ျပား) 

၄) အလုပ္ခန္႔ထားမႈ လက္မွတ္ (အကယ္၍ အလုပ္သမားတစ္ဦးထက္ပုိရွိခဲ့လွ်င္ လက္မွတ္တစ္ခုကုိေအာက္ေျခ၌ 
“ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ေပးပုိ႔ေသာပူးတဲြစာရြက္ပါစာရင္းရိွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ လက္မွတ္” (“certificate for the employment of 
the migrant workers listed in the attachment to enter the nationality verification process”) 
ဟုေဖာ္ျပထားရမည္) 

၅) အလုပ္ရွင္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကဒ္ျပား (သုိ႔)အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္စာရြက္ ကဲ့သို႔ 
အလုပ္ရွင္၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တရား၀င္လဲႊအပ္ထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

၆) လုပ္ငန္းခြင္ေနရာျပေျမပံု 
၇) ၃ x ၄ cm. (စငတ္ီမီတာ) ဓာတ္ပုံသုံးပုံ 

ကုန္က်စာရိတ္ 

၁) ထုိင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား   ၆၀ ဘတ္ 
၂) အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာ ခ    ၁၀၀ ဘတ္ 
၃) တစ္ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ ဖုိး    ၉၀၀ ဘတ္ 
၄) က်န္းမာေရးေဆးစစခ္      ၅၀၀ ဘတ္* 
၅) ၁ ႏွစ္က်န္းမာေရးအာမခံ     ၁၆၀၀ ဘတ္ 

 စုစုေပါင္း        ၃၁၆၀ ဘတ္ 
မွတ္ခ်က္* - ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိင္းလူမ်ဳိးမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေန႕ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္၊ ႏွင့္ 

ေဆးရုံတုိ႔တြင္ က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈ တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

၂။ ငါးလုပ္ငန္းရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းျခင္း 

ငါးလုပ္ငန္းရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ယခင္ 
မွတ္ပုံတင္စာရင္းမသြင္းရေသးေသာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ 
ပန္းေရာင္ကတ္ျပားကုိင္ေဆာင္ထားေသာမွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းၿပီးအလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ 

၂၉ရက္ေန႔တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ OSSC စင္တာမ်ား၌ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းရန္၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ 

ျပဳလုပ္ရန္၊ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ အသစ္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ လက္ရွိအလုပ္ရွင္ထံတြင္ 
ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  အလုပ္ရွင္အသစ္ထံတြင္ 

ေျပာင္းေရႊ႕အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
 

အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း ႏွင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

၁) အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (ေတာ့ေထာ္၈ / ต.ท.8) 
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၂) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားခန္႔ထားခြင့္ ေတာင္းခံလႊာ 

၃) ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ နာမည္စာရင္း 

၄) အလုပ္ခန္႔ထားမႈ လက္မွတ္ (အကယ္၍ အလုပ္သမားတစ္ဦးထက္ပုိရွိခဲ့လွ်င္ လက္မွတ္တစ္ခုကုိေအာက္ေျခ၌ 
“ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ေပးပို႔ေသာပူးတဲြစာရြက္ပါ 
စာရင္းရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ လက္မွတ္” (“certificate for the 
employment of the migrant workers listed in the attachment to enter the nationality 
verification process”) ဟုေဖာ္ျပထားရမည္) 

၅) မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကတ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္စာရြက္၊ ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္စာရြက္ ကဲ့သုိ႔ အလုပ္ရွင္၏ 
စာရြက္စာတမ္း 

၆) ၃ x ၄ cm. (စင္တီမီတာ) ဓာတ္ပုံသုံးပုံ 

ကုန္က်စရိတ္ 

၁) မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာကတ္၆၀ ဘတ္ 

 ၂) က်န္းမာေရးေဆးစစခ္ ႏွင့္ ၁ ႏွစ္က်န္းမာေရးအာမခံ ၂၁၀၀ ဘတ္ 

၃) အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာခ၁၀၀ ဘတ္ 

၄) တစ္ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ ဖုိး ၉၀၀ ဘတ္ 

စုစုေပါင္း၃၁၆၀ ဘတ္ 

ေနာက ္ထပ ္သ ိလ ု ိေသာသတင ္ းအခ ်က ္အလက္မ ်ာ းအတြက ္  အလုပ ္ခန ္ ႔ထားေရဥ ီ းစ ီဌာန (Department of  Employment )၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရးရုံး(Office of Migrant Workers Administration)ရွိဖုန္းနံပတ္ 02-354-1730, 02-354-1721 02-354-
1763တစ္ခုခုသုိ႔ ေခၚဆုိေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္၊ 

တေနရာတည္းအၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား (OSSC စင္တာမ်ား) 

အားလုံးေသာျပည္နယ္ ၇၇ ခုရွိတေနရာတည္းအၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား (One-Stop Service 

Centers) ၏ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအလုပ္ခန္႔ထားေရးဦးစီဌာန (Department of 

Employment)၊ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရးရုံး(Office of Foreign Workers Administration)မ ွ

တင္ထားေသာေအာက္ပါလင့္ မွတဆင့္ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္၊ 

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

ခ်ံဳဘူရီ၊စမုပရာကန္၊စမုစရာခြန္သို႔မဟုတ္ ဘန္ေကာက္ကဲ့သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားအျပားရိွေသာ  ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တည္ရွိရာေနရာေပၚမႈတည္၍ ျပည္နယ္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးရုံးမ်ား (provincial 

employment offices) သုိ႔မဟုတ္ ဘန္ေကာက္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးရုံးနံပတ္ ၁-၁၀ (1-10 Bangkok Employment 

Offices)တုိ႔တြင္ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆုိ၍ အခ်ိန္ရက္သတ္မွတ္မႈျပဳလုပ္ၿပီးလုိအပ္ေသာစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

http://wp.doe.go.th/wp/images/oss/pr_oss041058.pdf
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ဇယား၁၊ ယခင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (ျမန္မာ၊ လာအုိဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတို႔မွ)မွ 

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းဆက္လက္က်န္ရိွေနေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအရ) 

 

 

 

 

 
 

ပင္းရင္း၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ဦးစီဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးရံုး 
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 

ဇယား၂၊ MOUလုပ္ငန္းစဥ္ အရထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ 

လက္မွတ္ရိွေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအရ) 

 
 
 
 
 
 

ပင္းရင္း၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ဦးစီဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးရံုး 
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 

ဇယား၃၊ လူမႈဖုလံုေရးရန္ပုံေငြ အရအာမခံရိွသည့္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ 

လက္မွတ္ရိွေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအရ) 

 

 
 
 
 
 
 

 

ပင္းရင္း၊ လူမႈဖူလံုေရးရံုး၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊  
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသတင္းမွတ္တမ္းကုိ IOM ထုိင္းႏိုင္ငံရုံး၊ အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႔ေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္ မွ ထုတ္ေ၀သည္။ 

ထက္မံသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္အတြက္ ဖုန္း ၀၂-၃၄၃၉၃၀၀၊ ဖက္စ္ ၀၂-၃၄၃၉၃၉၉ သုိ႔မဟုတ္ e-mail: migrantnews@iom.int 

ထုိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသတင္းမွတ္တမ္းကုိေအာက္ပါ online link ေနရာမွရရိွႏိုင္ပါသည္ 
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 

ႏုိင္ငံသား အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၈၄၁၇၂၀  

လာအို ၃၂၅၄၅  

ကေမာၻဒီးယား ၁၀၇၃၀၃  

စုစုေပါင္း ၉၈၁၅၆၈  

ႏုိင္ငံသား အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၁၃၉၂၇၃  

လာအို ၂၉၉၇၉  

ကေမာၻဒီးယား ၉၇၅၉၆  

စုစုေပါင္း ၂၆၆၈၄၈  

ႏုိင္ငံသား အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၃၀၁၁၀၃ 

လာအို ၁၂၁၁၄  

ကေမာၻဒီးယား ၈၉၁၃၇  
အျခား ၈၃၃၈၂  

စုစုေပါင္း ၄၈၅၇၃၆  

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf
mailto:migrantnews@iom.int
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/

