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CÔNG HÀM THÔNG TIN NHẬP CẢNH 
Phát hành s� 27 – tháng 5 năm 2015 

Công hàm thông tin nhập cảnh (MIN) lần này nêu bật quy trình đổi mới giấy phép cư trú/lao động của 
người lao động nhập cư và những thân nhân của họ thực hiện tại các Trung tâm Dịch vụ một cửa 
(OSSCs). Công hàm cũng bao gồm thông tin về thủ tục đăng kí của người lao động nhập cư trong 
ngành đánh bắt cá tại các Trung tâm Dịch vụ một cửa, và các dữ liệu cập nhật về lao động nhập cư. 

1.  Quy trình đổi mới giấy tờ tùy thân và Giấy phép lao động của người lao động nhập cư tại 
các Trung tâm Dịch vụ một cửa (OSSCs)  

Những người lao động nhập cư và thân nhân có giấy phép cư trú/lao động do OSSCs cấp mà 
hết hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2015 vẫn chưa nhận được hộ chiếu hoặc giấy tờ du lịch có dấu 
thông hành cần phải trình báo về bản thân, chủ lao động hoặc đại diện của chủ lao động, nếu muốn 
nộp đơn xin cấp giấy phép lao động mới tại trung tâm dịch vụ một cửa thời gian từ ngày 1 tháng 4 
đến 30 tháng 6 năm 2015. Chỉ có những người người lao động nhập cư và thân nhân hiện đang 
giữ giấy phép cư trú/lao động (thẻ màu hồng) mới có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mới. 
Giấy phép mới được dùng cho cả hai đối tượng là những người người lao động nhập cư vẫn đang 
làm việc cho chủ lao động đã được đề cập trong giấy phép lao động mới nhất và những người người 
lao động nhập cư đang làm việc với những người chủ lao động mới.  Giấy phép lao động mới sẽ có 
tên các bệnh viện nơi cung cấp dịch vụ y tế cho người có giấy phép lao động.  

Những giấy tờ cần để xin cấp mới giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động 

Để xin được giấy phép cư trú/lao động mới cho người lao động nhập cư, người sử dụng lao động và 
những người đại diện của họ cần phải trình báo cho trung tâm dịch vụ một cửa về người lao động 
nhập cư và nộp đơn kèm theo các giấy tờ sau: 

1) Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (Tor Tor 8 / ต.ท.8) 
2) Danh sách tên những người lao động nhập cư trong quá trình xác minh quốc tịch (nếu đã 

nộp đơn, sử dụng một bản sao)  
3) Thẻ ID ngoại kiều (thẻ màu hồng) đi kèm với 1 bản photo, hoặc một bản photo của Tor 

Ror38/1 (ท.ร.38/1) 
4) Giấy chứng nhận lao động (nếu số người lao động quá một người, chỉ cần cung cấp 1 giấy 

chứng nhận và ghi rõ dưới cùng là “giấy chứng nhận lao động của những người lao động 
nhập cư có tên trong văn bản đính kèm để tham gia quá trình xác minh quốc tịch”)  

5) Thủ tục giấy tờ của chủ lao động chẳng hạn như giấy chứng minh nhân dân/đăng kí hộ 
khẩu trong trường hợp là người lao động cá nhân hoặc giấy tờ đăng kí trong trường hợp là 
những người có trách nhiệm pháp lý. 

6) Sơ đồ của cơ sở lao động. 
7) Ba (3) ảnh chân dung cỡ 3x43x4 cm.  
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Lệ phí 

1) Thẻ chứng minh nhân dân ngoại kiều   60 bạt 
2) Lệ phí đơn xin giấy phép lao động   100 bạt 
3) Lệ phí phép lao động thời hạn 1 năm   900 bạt 
4) Lệ phí kiểm tra sức khỏe     500 bạt* 
5) Bảo hiểm y tế 1 năm     1,600 bạt 

Tổng số       3,160 bạt 
Ghi chú: Người lao động nhập cư phải thực hiện kiểm tra y tế vào ngày và thời gian tại các bệnh viện được chỉ định trên thẻ 
ngoại kiều (thẻ màu hồng) 

2. Qui trình đăng ký của người lao động nhập cư trong ngành ngư nghiệp 

Những người lao động quốc tịch Myanmar, Lào, Căm pu chia trong ngành ngư nghiệp, gồm những 
người trước đó chưa đăng kí và những người đã đăng kí mà có thẻ hồng mãn hạn ngày 31 tháng 3 
năm 2015, buộc phải đăng kí, thực hiện kiểm tra sức khỏe để xin giấy phép lao động mới tại OSSCs 
có ở 22 tỉnh thành ven biển trước 29 tháng 6 năm 2015. Giấy phép mới dành cho những người lao 
động tiếp tục làm việc cho những người chủ hiện tại cũng như những người đang làm việc cho những 
người chủ mới.  

Thủ tục giấy tờ để đăng kí và nộp đơn xin cấp giấy phép lao động 
 

1) Mẫu đơn xin giấy phép lao động (Tor Tor 8 / ต.ท.8). 
2) Thư yêu cầu thuê người lao động nhập cư. 
3) Danh sách tên những người lao động nhập cư tham gia quá trình xác minh quốc tịch. 
4) Giấy chứng nhận lao động (nếu số người lao động quá một người, chỉ cần cung cấp 1 giấy 

chứng nhận và ghi rõ dưới cùng là “giấy chứng nhận lao động của những người lao động 
nhập cư có tên trong văn bản đính kèm để tham gia quá trình xác minh quốc tịch”) 

5) Giấy tờ của chủ lao động chẳng hạn như chứng minh nhân dân, đăng kí hộ khẩu và giấy 
đăng kí tàu thuyền. 

6) Ba(3) ảnh chân dung cỡ 3x4 cm.  

Lệ phí 
1) ơn đăng kí vàthẻ ID ngoại kiều     60 bạt 
2) Bảo hiểm y tế 1 năm và kiểm tra sức khỏe   2,100 bạt 
3) Lệ phí thủ tục xin giấy phép lao động     100 bạt 
4) Lệ phí giấy phép lao động 1 năm     900 bạt 

Tổng số        3,160 bạt 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi đến Văn phòng Quản lý người lao động nhập cư, Sở Lao Động theo số 662-354-1730, 
662-354-1721 hoặc 662-354-1763. 

Các trung tâm dịch vụ một cửa(OSSCs) 

Để cập nhật thông tin về địa điểm các trung tâm dịch vụ một cửa tại 77 tỉnh thanh. Vui lòng kích hoạt 
đường link do Văn phòng Quản lý người lao động nhập cư, Sở Lao Động cung cấp 
http://wp.doe.go.th/wp/images/oss/pr_oss041058.pdf 
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Tại các tỉnhcó tập trung đông công nhân nhập cư như tỉnhChonburi, Samut Prakan, Samut Sakhon 
hoặc Bangkok, chủ lao động cần phải hẹn trước với các văn phòng lao động của tỉnh hoặc các Văn 
Phòng Lao Động tại thủ đô Bangkok đánh số từ 1-10 đặt tại các khu vực có cơ sở lao động của chủ 
lao động. Đồng thời, chủ lao đông phải chuẩn bị các thủ tục giấy tờ trước khi đến văn phòng. 

Bảng 1: Số người lao động nhập cư trong quá trình xác nhận Quốc tịch trước đó (có quốc tịch 
Myanmar, Lào và Campuchia) và những người lao động còn ở lại Thái Lan (tính đến tháng 4 
năm 2015) 

 
 

 
 
 

 
Nguồn: Văn phòng Quản lý lao động nước ngoài, Cục Việc làm, Bộ Lao động 

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 
Bảng 2: Số người lao động nhập cư có Giấy phép lao động hợp lệ đã nhập cư Vương quốc 
Thái Lan thông qua Quy trình biên bản ghi nhớ (tính đến tháng 4 năm 2015) 

 
 
 
 
 
 

Ngu�n: Văn phòng Qu�n lý lao đ�ng n��c ngoài, C�c Vi�c làm, B� Lao đ�ng 
  http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf  

 
Bảng 3: Số người lao động nhập cư có Giấy phép làm việc hợp lệ được bảo hiểm theo Quỹ An 
sinh Xã hội (tính đến tháng 4 năm 2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nguồn: Văn phòng An sinh xã hội, Bộ Lao động 
 

The Migrant Information Note is produced by the Labour Migration Programme, IOM Thailand Office 
For more information, please contact us by tel: 02-3439300, Fax: 02-3439399 or e‐mail: migrantnews@iom.int 

The Migrant Information Note is availabe online at 
Công hàm thông tin nh�p c�nh đ��c th�c hi�n b�i ch��ng trình nh�p c� lao đ�ng,  

Văn phòng t�i Thái lan c�a T� ch�c di dân qu�c t�. 
Đ� bi�t thêm thông tin hãy liên l�c v�i chúng tôi qua s� đi�n tho�i: 662‐3439300, fax: 662‐3439399,  

or e‐mail: migrantnews@iom.int 

Công hàm thông tin nh�p c�nh trên m�ng trang web  

Quốc gia Số lượng 
Miên ma 841,720 
Lào 32,545 
Campuchia 107,303 
Tổng số 981,568 

Quốc gia Số lượng 
Miên ma 139,273 
Lào 29,979 
Campuchia 97,596 
Tổng số 266,848 

Quốc gia Số lượng 
Miên ma 301,103 
Lào 12,114 
Campuchia 89,137 
Nước khác 83,382 
Tổng số 485,736 
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http://th.iom.int/index.php/migration‐resources/facilitating‐migration/migration‐information‐notes/orderby,2/ 
 
 


