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ບນັທຶກຂໍມ້ນູຂອງຄນົຕາ່ງດາ້ວ 
 

ອອກໃຫ ້# 27 – ພຶດສະພາ 2015 

ປະເດັນການບນັທຶກຂໍມ້ນູຂອງຄນົຕາ່ງດາ້ວ (MIN) ໃນIOM ນີ ້ແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັລະບຽບການເພ່ືອຕ່ໍ

ອາຍໃຸບອະນຍຸາດພກັເຊົາ/ເຮັດວຽກຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວແລະຜູຕ້ດິຕາມຂອງເຂົາເຈົາ້ຢູທ່ີ່ສນູບໍລິການທກຸຢາ່ງໃນ

ບອ່ນດຽວ (OSSCs), ການຈດົທະບຽນຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວໃນອດຸສາຫະກາໍປະມງົໃນOSSCs, ແລະການປບັປງຸ

ສະຖຕິກິານເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານ. 

1. ການຕ່ໍອາຍຂຸອງເອກະສານປະຈາໍຕວົ ແລະໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທ່ີສນູບໍລິການທກຸຢາ່ງໃນ

ບອ່ນດຽວ (OSSCs) 

ກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວແລະຜູຕ້ິດຕາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ທ່ີມໃີບການອະນຍຸາດໃຫ້ອາໃສ/ເຮັດວຽກທ່ີອອກໂດຍ OSSCs 

ແລະ ຫມດົອາຍຸໃນວນັທີ 31 ມນີາ2015ແລະຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຫນງັສືຜ່ານແດນຫືຼ ເອກະສານປະກອບການການ

ເດນີທາງ ແລະ ວີຊາ່ ແມນ່ຈະຕອ້ງລາຍງານດວ້ຍຕນົເອງ, ພອ້ມກນັກບັນາຍຈາ້ງຫືຼຜູຕ້າງຫນາ້ຂອງນາຍຈາ້ງຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ, ເພ່ືອທ່ີຈະສະຫມກັເອົາໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກໃໝທ່ີ່ OSSCs ໃນຊວ່ງວນັທີ1 ເມສາ2015 ຫາ30 ມຖິນຸາ

2015. ກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວ ແລະຜູຕ້ິດຕາມຂອງເຂົາເຈົາ້ ທ່ີປດັຈບຸນັນີມ້ໃີບອະນຍຸາດພກັເຊົາ / ການເຮັດວຽກ (ບດັສີ

ບວົ) ເທ່ົານ ັນ້ແມນ່ມສີດິສະຫມກັເອົາການຕ່ໍອາຍ.ຸ ນີລ້ວມທງັກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວຜູທ່ີ້ຍງັເຮັດວຽກກບັນາຍຈາ້ງຄນົເກົ່ າທ່ີ

ລະບໄຸວໃ້ນໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກຫລາ້ສດຸແລະຜູທ່ີ້ກາໍລງັເຮັດວຽກຮວ່ມກບັນາຍຈາ້ງຄນົໃຫມ.່ ໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ

ໃຫມປ່ະກອບມຊີື່ ຂອງໂຮງຫມ ໍທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການສຂຸະພາບແກຜູ່ຖ້ໃືບອະນຍຸາດນີດ້ວ້ຍ. 

ເອກະສານຕາ່ງໆທ່ີໃຊດ້າໍເນກີານຕ່ໍເອກະສານປະຈາໍຕວົ ແລະໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ 

ເພ່ືອສະຫມກັຂໍໃບອະນຍຸາດພກັເຊົາ/ເຮັດວຽກໃຫມຂ່ອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວ, ນາຍຈາ້ງຫືຼຕວົແທນຂອງເຂົາເຈົາ້ແມນ່

ຕອ້ງການລາຍງານໃຫ ້OSSCs ພອ້ມກນັກບັກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວ ແລະສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງສະຫມກັໂດຍປະກອບມເີອກະສານ

ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ແບບຟອມສະຫມກັເອົາໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ (Tor Thor 8 / ต.ท.8) 
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2) ບນັຊລີາຍຊື່ ຊື່ ຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວເພ່ືອລງົທະບຽນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດ (ຖາ້ສ ົ່ງໄປແລວ້, ໃຫນ້າໍໃຊສ້າໍ

ເນົາ) 

3) )ບດັປະຈາໍຕວົສາໍລບັພນົລະເມອືງບ່ໍແມນ່ຄນົໄທ (ບດັສບີວົ) ຮວ່ມກບັສາໍເນົາ, ຫືຼສາໍເນົາຂອງ TorRor38 / 

1 (ท.ร. 38/1) 

4) ໃບຢັງ້ຢືນການຈາ້ງງານ (ໃນກລໍະນທ່ີີມກີາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວຫລາຍກວາ່ໜ່ຶງຄນົ, ໃຫສ້ະແດງໃບຢັງ້ຢືນໜ່ຶງ

ໃບ ແລະຊີບ້ອກກາໍກບັຢູໃ່ນສວ່ນລຸມ່ວາ່ "ໃບຢັງ້ຢືນການຈາ້ງງານຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທງັໝດົທ່ີລະບຸ

ໄວໃ້ນສິ່ ງທ່ີແນບເພ່ືອລງົທະບຽນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດ") 

5) ເອກະສານຂອງນາຍຈາ້ງເຊ່ັນ: ບດັປະຈາໍຕວົ/ທະບຽນບາ້ນຂອງນາຍຈາ້ງ ໃນກລໍະນນີາຍຈາ້ງສວ່ນບກຸຄນົ

ຫືຼເອກະສານການຈດົທະບຽນໃນກລໍະນຂີອງບກຸຄນົນຕິບິກຸຄນົ 

6) ແຜນທ່ີຂອງສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ 

7) ຮບູພາບ3x4 ຈາໍນວນ 3 ໃບ. 

ລາຄາ 

1) ບດັປະຈາໍຕວົທ່ີບ່ໍແມນ່ຄນົໄທ   60 ບາດ 

2) ຄາ່ທາໍນຽມສະຫມກັໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ  100 ບາດ 

3) ຄາ່ທາໍນຽມໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ 1 ປີ  900 ບາດ 

4) ການກວດສຂຸະພາບ     500 ບາດ * 

5) ການປະກນັສຂຸະພາບ 1 ປີ   1,600 ບາດ 

ຈາໍນວນທງັຫມດົ  3,160 ບາດ 

ຫມາຍເຫດ * ກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວຕອ້ງເຂ້ົາກວດສຂຸະພາບໃນວນັທີແລະເວລາໃນໂຮງຫມທ່ີໍລະບໄຸວໃ້ນບດັປະຈາໍຕວົທ່ີບ່ໍແມນ່ຄນົໄທ (ບດັສບີວົ) 

2. ການຈດົທະບຽນຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວໃນອດຸສາຫະກາໍປະມງົ 

ກາໍມະກອນສນັຊາດພະມາ້, ລາວ ແລະ ກາໍປເູຈຍ ທ່ີຢູໃ່ນອດຸສາຫະກາໍປະມງົ, ລວມທງັຜູທ່ີ້ໄດຈ້ດົທະບຽນໃນເມື່ອກອ່ນ

, ຜູໄ້ດລ້ງົທະບຽນມບີດັສບີວົເຊິ່ ງມວີນັຫມດົອາຍໃຸນວນັທີ 31 ມນີາ 2015 ແມນ່ຕອ້ງໄປລງົທະບຽນໃຫມໂ່ດຍມກີານ

ກວດສຂຸະພາບແລະສະຫມກັເອົາໃບອະນຍຸາດການເຮັດວຽກໃໝທ່ີ່ OSSCs ເຊິ່ ງຕ ັງ້ຢູໃ່ນ22 ແຂວງທ່ີມຊີາຍທະເລ 

ພາຍໃນວນັທີ29 ມຖິນຸາປີ 2015. ໃນຄ ັງ້ນີປ້ະກອບມກີາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທ່ີສບືຕ່ໍເຮັດວຽກຮວ່ມກບັນາຍຈາ້ງຄນົເດມີ 

ແລະ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັຜູທ່ີ້ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັນາຍຈາ້ງໃຫມ.່ 
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ເອກະສານສາໍລບັການຈດົທະບຽນແລະ ການສະຫມກັເອົາໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ 

1) ແບບຟອມສະຫມກັຂອໍະນຍຸາດເຮັດວຽກ (Tor Thor 8 / ต.ท.8) 

2) ສະແດງຄວາມຕອ້ງການຈາ້ງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວ 

3) ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທ່ີຍື່ ນລງົທະບຽນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດ 

4) ໃບຢັງ້ຢືນການຈາ້ງງານ (ໃນກລໍະນທ່ີີມກີາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວຫລາຍກວາ່ໜ່ຶງຄນົ, ໃຫສ້ະແດງໃບຢັງ້ຢືນໜ່ຶງ

ໃບ ແລະຊີບ້ອກກາໍກບັຢູໃ່ນສວ່ນລຸມ່ວາ່ "ໃບຢັງ້ຢືນການຈາ້ງງານຂອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທງັໝດົທ່ີລະບຸ

ໄວໃ້ນສິ່ ງທ່ີແນບເພ່ືອລງົທະບຽນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດ") 

5) ເອກະສານຂອງນາຍຈາ້ງເຊ່ັນບດັປະຈາໍຕວົ, ໃບທະບຽນບາ້ນແລະໃບທະບຽນເຮອື 

6) ຮບູພາບ3x4 ຈາໍນວນ 3 ໃບ. 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ 

1) ບດັປະຈາໍຕວົທ່ີບ່ໍແມນ່ຄນົໄທ      60 ບາດ 

2) ການກວດສຂຸະພາບແລະປະກນັສຂຸະພາບ ສາໍລບັ 1 ປີ   2,100 ບາດ 

3) ຄາ່ທາໍນຽມສະຫມກັເອົາໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ    100 ບາດ 

4) ຄາ່ທາໍນຽມໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ 1 ປີ     900 ບາດ 

ຈາໍນວນທງັຫມດົ       3,160 ບາດ 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມ, ກະລນຸາໂທຫາຫອ້ງການປກົຄອງກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວ, ພະແນກການຈາ້ງງານ ທ່ີ02-354-1730, 02-354-1721 ຫືຼ 02-

354-1763. 

ສນູບໍລິການທກຸຢາ່ງໃນບອ່ນດຽວ (OSSCs) 

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີຂອງສນູບໍລິການທກຸຢາ່ງໃນບອ່ນດຽວ ທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ນທງັຫມດົ 77 ແຂວງສາມາດເຂ້ົາເຖງິໂດຍຜາ່ນ

ລີ້ງຂອງຫອ້ງການປກົຄອງກາໍມະກອນຕາ່ງປະເທດ, ພະແນກຈາ້ງງານ. 

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

.ໃນບນັດາແຂວງທ່ີມກີາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວຈາໍນວນຫລາຍ ເຊ່ັນ: ຊນົບລຸີ, ສະມດຸປຮະການ, ສະມດຸສາຄອນຫືຼກງຸເທບ, 

ນາຍຈາ້ງຈະຕອ້ງນດັໝາຍກອ່ນລວ່ງໜາ້ກບັທາງຫອ້ງການຈາ້ງງານຂອງແຂວງ ຫລື ນດັກບັຫອ້ງການຈາ້ງງານຂອງກງຸ

ເທບ1-10 ອງີຕາມສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້, ເຊ່ັນດຽວກນັແມນ່ຕອ້ງກະກຽມເອກະສານທກຸຢາ່ງໄວລ້ວ່ງຫນາ້. 
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ຕາຕະລາງ 1: ຈາໍນວນກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວຈາກການຢັງ້ຢືນສນັຊາດທ່ີຜາ່ນມາ (ຈາກປະເທດພະມາ້, ສປປ ລາວ ແລະ

ກາໍປເູຈຍ) ທ່ີຍງັເຫືຼອຢູໃ່ນລາດຊະອານາຈກັ (ໃນເດອືນເມສາ 2015) 

 

 
 
 
 

 
ທ່ີມາ: ສາໍນກັງານບໍລິຫານແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ, ພະແນກການຈາ້ງງານ, ກະຊວງແຮງງານ 

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

 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທ່ີມໃີບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ ເຊິ່ ງໄດເ້ຂ້ົາລາດຊະອານາຈກັໄທ ໄດໂ້ດຍຜາ່ນ

ຂະບວນການ MOU (ໃນເດອືນເມສາ 2015) 

 

 

 

 

 

ທ່ີມາ: ສາໍນກັງານປກົຄອງແຮງງານຕາ່ງປະເທດ, ພະແນກການຈາ້ງງານ, ກະຊວງແຮງງານ 
 

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

 

ຕາຕະລາງ 3: ຈາໍນວນກາໍມະກອນຕາ່ງດາ້ວທ່ີມໃີບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ ເຊິ່ ງປະກນັໂດຍກອງທຶນປະກນັສງັຄມົ (ໃນ

ເດອືນເມສາ 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ີມາ: ຫອ້ງການປະກນັສງັຄມົ, ກະຊວງແຮງງານ 

 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 841,720 

ສປປ ລາວ 32,545 

ກາໍປເູຈຍ 107,303 

ທງັໝດົ 981,568 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 139,273 

ສປປ ລາວ 29,979 

ກາໍປເູຈຍ 97,596 

ທງັໝດົ 266,848 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 301,103 

ສປປ ລາວ 12,114 

ກາໍປເູຈຍ 89,137 

ອື່ ນໆ 83,382 

ທງັໝດົ 485,736 
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ບນັທຶກຂໍມ້ນູຄນົຕາ່ງດາ້ວແມນ່ເກບັກາໍໂດຍໂປຣແກມການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ (Labour Migration Programme), 

ຫອ້ງການ IOMປະເທດໄທ 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ກະລນຸາຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົາ ໂທຣ: 02-3439300, ແຟັກ: 02-3439399, ຫືຼອເີມວ:໌ migrantnews@iom.int 

ບນັທຶກຂໍມ້ນູຄນົຕາ່ງດາ້ວມຢີູທ່າງອອນໄລນ ໌

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

 


