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 กระทรวงตางประเทศ 

• มอบอํานาจใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีอํานาจในการตรวจลงตรา 

 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

• ตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตใหอยู     
ในราชอาณาจักรเปนเวลาเทากับอายุที่เหลืออยูของหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว 
หรือ เอกสารรับรองบุคคล  

• จัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอัตรา 500 บาท 

 กระทรวงสาธารณสุข 

• รับตรวจสุขภาพ และรับประกันสุขภาพแรงงานขามชาติท่ีทํางานในกิจการที่ไดรับการยกเวน
ไมตองข้ึนทะเบียนประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน 

• จัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับ          
การตรวจลงตรา และยื่นคําขออนุญาตทํางาน 

• รับแบบคํารองขอนําเขาแรงงานขามชาติ และเอกสารหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เพ่ือแจงให
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดําเนินการตรวจลงตรา และประทับตราอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักร และรับคําขออนุญาตทํางานแกแรงงานขามชาติ 

• สงเอกสารประกอบคํารองขอนําเขาใหประเทศตนทางเพ่ือดําเนินการออกหนังสือเดินทาง
ใหกับแรงงานขามชาติ และดําเนินการตามกระบวนการนําเขาตาม MOU 

สํานักงานประกันสังคม 

• ข้ึนทะเบียนประกันสังคมใหกับแรงงานท่ีสามารถเขาสูระบบประกันสังคม สําหรับแรงงาน
ท่ีไมสามารถเขาสูระบบประกันสังคมไดนั้น นายจางสามารถเลือกซ้ือประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน 
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• ผอนผันการดําเนินการปราบปราม จับกุม ดําเนินคดีกับนายจาง แรงงานขามชาติซ่ึงอยู
ระหวางดําเนินการขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
และยื่นคําขออนุญาตทํางาน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2557 

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จเพ่ือการตอวีซา 

เ ม่ือวัน ท่ี  11  กุมภาพันธ  2557 กรมการจัดหางานมีคํา ส่ัง จัด ต้ัง ศูนยบริการเบ็ด เสร็จ                        
(หรือ ที่เรียกวา “ดานตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา”) สําหรับ
แรงงานขามชาติท่ีวาระการจางงานในประเทศไทยจะครบ 4 ป แตวีซาและหนังสือเดินทางช่ัวคราวยังไม
หมดอายุ เพื่อขอวีซาใหมและการจางงานตอ  

ตามที่ไดกรมการจดัหางานไดออกหนังสือเวียน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 นั้น แรงงานขามชาติ
ชาวพมาที่ถือหนังสือเดินทางช่ัวคราวท่ีมีอายุเหลือนอยกวา 2 ป จะไดรับหนังสือเดินทางปกติ (ordinary 
passport) แทนที่หนังสือเดินทางช่ัวคราว จากทางการพมา   

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จน้ีไดเปดดําเนินการแลวเม่ือกลางเดือนกุมภาพันธ 2557 ที่จังหวัดเชียงราย 
ตาก และระนอง โดยมีรายเอียดที่ต้ังศูนยดังตอไปนี้  

• 100/262 หมู 5 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

• 393/2-4 หมู 2 ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

• 89/227 หมู 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  
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กระบวนการตออายุวีซา ณ ศูนยบริการเบด็เสร็จ (อางอิง หนังสือเวียนกรมการจดัหางาน ลงวันที่ 

11 กุมภาพนัธ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสารที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัด/กรุงเทพเขตพื้นที่ 

หรือสํานักบริหารแรงงานตางดาว 

เอกสารท่ีตองใช:   

1. หนังสือแสดงความตองการแรงงาน  (Demand 

Letter) 

2. หนังสือแตงตั้ง พรอม สําเนาใบอนุญาต 

3. สัญญาจางแรงงาน 

4. บัญชีรายชื่อแรงงาน (Name List) 

5. แบบฟอรมทางการเมียนมา 

6. สําเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หนาที่มีรูปถายและ

หนาท่ีมีตราประทับ 

7. สําเนาหนังสือแจงผลการอนุญาตใหจางคนตางดาว 

(Quota) โดยใหนายจางลงลายมือชื่อรับรอ 

8. หลักฐานนายจาง เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

9. หลักฐานการมอบอํานาจ เชน หนังสือมอบอํานาจ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนบริษัท สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน 

สําเนาบัตรลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน  

สํานักงานจัดหางานจังหวัด  /

กรุงเทพเขตพื้นท่ี สงเอกสารให        

กรมการจัดหางาน 

กรมการจัดหางานจัดสงเอกสารไปท่ี

ทางการพมา 

ทางการพมา ตรวจสอบเอกสารและ

แจงยืนยันรายช่ือแรงงานให       

ทางการไทยทราบ 

กรมการจัดหางานแจงนายจางเพ่ือ

พาแรงงานไปดําเนินการ              

ณ ศูนยบริการฯ 

ณ ศูนยบริการฯ 

• เจาหนาท่ีกรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสาร 

• เจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองประทับตราให

แรงงานออกนอกราชอาณาจักร 

• เจาหนาท่ีทางการพมา ประทับตรารับเขาประเทศ 

และประทับตราออกนอกประเทศ 

• เจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองตรวจลงตรา  

เพ่ืออนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

• เจาหนาท่ีกรมการจัดหางานรับแบบคําขออนุญาต

ทํางาน  และจัดเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 

นายจางรับใบอนุญาตทํางานใหกับแรงงาน  ท่ี สํานักงาน    

จัดหางานจังหวัด/กรุงเทพเขตพื้นท่ี 

เอกสารที่ใช: รูปถายขนาด 5x6 เซนติเมตร    

จํ า น ว น  3  รู ป   ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย    

ใบ รับคํ าขออนุญาตทํ า งาน  หนังสื อ เดิ นทาง    

สําเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีตราประทับทุกหนา 

และสําเนาใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตทํางาน 
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สถิติ 

ตาราง 1. จํานวนแรงงานขามชาติท่ีไดรับ ท.ร. 38/1 และ ใบอนุญาตทํางาน ตามมติคณะรัฐมนตรี                            

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

 

สัญชาติ  

กจิการ 

รวม      ประมง 
    ใน 22 จังหวัด1 

อื่นๆ 

กัมพูชา 4,637 48,299 52,936 

ลาว 136 35,773 35,909 

พมา 2,091 9,794 11,885 

Total 6,864 93,866 100,730 
             

ท่ีมา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน 

 

ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดย แผนกแรงงานขามชาติ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ฐาน       

(International Organization for Migration-IOM) สํานักงานประเทศไทย 

หากทานตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
โทรศัพท 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int 

หรือทานสามารถอานขาวแรงงานขามชาติทุกฉบับไดที ่
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 

                                                            
1 จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต 

ระนอง ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎรธานี สงขลา และ สตูล   


