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 ข่าวแรงงานข้ามชาต ิ

ฉบบัที่ 25 – ธันวาคม  2557 

       ข่าวแรงงานข้ามชาติ ฉบับนีน้ าเสนอข้อมลูเก่ียวกับการตรวจสัญชาติแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว 

และ กัมพูชาท่ีได้จดทะเบียนแรงงานแล้ว รวมท้ังสถิติการจดทะเบียนแรงงานและผู้ติดตาม ณ ศูนย์บริการเบด็เสร็จ  

การตรวจสัญชาตแิรงงานข้ามชาตสัิญชาตเิมยีนมา ลาว และ กมัพูชา   

  มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตรวสััชาาติรรงงานตาางด้าวััชาาติ                

เมียนมา ลาว รละกมัพาูา เห็นาอบตามท่ีกระทรวงรรงงานเันอรนวทางการตรวสััชาาติรรงงานตาางดา้ว ท่ีไดรั้บ

อนุชาตท างานาัว่คราวสากศนูยบ์ริการสดทะเบียนรรงงานตาางดา้วรบบเบ็ดเัร็ส (One Stop Service) ดงัน้ี 

1. ใหห้นาวยงานตาาง ๆ เร่ิมด าเนินการตรวสัชัาาติรรงงานตาางดา้วไดท้นัทีนับรตาวนัท่ีคณะรัฐมนตรี           

มีมติเห็นาอบ (28 ตุลาคม 2557) รละให้ั ิ้นัุดการด าเนินการในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

2. ให้รรงงานตาางดา้วท่ีไดรั้บอนุชาตท างานในกิสการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี                 

6 ัิงหาคม 2556 ท่ีเห็นาอบให้มีการสดทะเบียนปีละ 2 คร้ัง รละั้ินัุดการผาอนผนัคร้ังรรก                   

เมื่อว ันท่ี 24 กันยายน 2557 ด าเนินการสดทะเบียนรรงงานตา างด้าว ณ  ศูนย์บริการ                                           

สดทะเบียนรรงงานตาางดา้วรบบเบ็ดเัร็ส รละเขา้ัูากระบวนการตรวสััชาาติตาอไป าัวนรรงงาน

ตาางด้าวท่ีได้รับอนุชาตท างานในกิสการประมงตามการสดทะเบียนคร้ังท่ีัอง โดยั้ินัุด                          

การผาอนผนัในวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ใหเ้ขา้ัูากระบวนการตรวสัชัาาติตามมาตรการน้ี 
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 ขั้นตอนการด าเนินการตรวสัชัาาติ  

ขั้นตอนการด าเนินการตรวสัชัาาติรรงงานขา้มาาติ (อา้งอิง หนงััือเวียนกรมการสดัหางาน ลงวนัท่ี 

29 กนัยายน 2557)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสา้งยืน่เอกัารตาอ ั านกังานสดัหางานสงัหวดั/                

กรุงเทพเขตพื้นท่ี หรือั านกับริหารรรงงานตาางดา้ว 

ั านกังานสดัหางาน าังเอกัารให ้                 

กรมการสดัหางาน 

กรมการสดัหางานสดั าังเอกัารไปท่ี ทางการพมาา           

กมัพูาา หรือลาว 

ทางการพมาา กมัพูาา หรือลาว รสง้ทางการไทยใหท้ราบวาา

ัามารถออกเอกัารหนงััือเดินทางใหก้บัรรงงาน  

ส าหรับแรงงานพม่า:  

นายส้างพารรงงานไปท าหนังัือเดินทางที่ัถานฑูตเมียนมา หรือ 

ัถานท่ีออกหนังัือเดินทางทาาข้ีเหล็ก (ตรงขา้มสังหวดัเาียงราย),  

เมียวดี (ตรงข้ามสังหวัดตาก), รละ เกาะัอง (ตรงข้ามสังหวัด

ระนอง) โดยให้รรงงานถือบตัรประส าตวัคนซ่ึงไมามีััชาาติไทย /

ใบอนุชาตท างาน (บตัรัีามพู) เป็นเอกัารผาาน เขา้-ออก ประเทศ 

ส าหรับแรงงานลาวและกัมพูชา 

นายสา้งพารรงงานไปตรวสัอบประวติั ณ หนาวยงานบริการ

เคลื่อนที่ของทางกมัพูาา/ลาว ที่ออกใหบ้ริการราวมกบัทางการไทย 

ั าห รับรรงงานพมา าที่ ไมา มี เ อกัารรัดงตนสาก          

ประเทศต้นทาง เาาน บัตรประาาาน /ทะเบียนบ้าน 

นายสา้งสะตอ้งน าั าเนาบชัาีรายา่ือพร้อมเอกัารที่ไดรั้บ

คืนสากั านักงานสัดหางาน รละ บัตรประส าตัวคนซ่ึง            

ไมามีััชาาติไทย/ใบอนุชาตท างาน  (บตัรัีามพู ที่ทาง

ราาการไทยออกให้)ไปติดตาอขอรับหนังัือรับรอง              

การ เ ดินทางพมาา  ณ ัถานฑูตพมาา  เพื่อไปท าบัตร

ประาาาน/ทะเบียนบา้น ที่พมาา 

ั านกังานสดัหางานรสง้ใหน้ายสา้งพารรงงานไปตรวสััชาาติ 
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เอกัาร ท่ีนายส้างต้องใา้ยื่นตา อั านักงานหางานสังหวัด  ั านักงานหางานกรุง เทพเขตพ้ืนท่ี 1-10                                  

หรือ ั านกับริหารรรงงานตาางดา้ว  

1. บชัาีรายา่ือรรงงานตาางดา้วเพื่อเขา้รับการตรวสัชัาาติ  

2. บชัาีรายา่ือผูติ้ดตามรรงงานตาางดา้ว (ถา้มี) 

3. ั าเนาบตัรประส าตวัคนซ่ึงไมามีัชัาาติไทย หรือใบอนุชาตท างาน (บตัรัีามพ)ู 

4. รบบฟอร์มประวติั าัวนบุคคล (กรณีัชัาาติพมาา) หรือ รบบกรอกขอ้มลู (กรณีัชัาาติกมัพาูา)  

5. ั าเนาบตัรประาาาน/ั าเนาทะเบียนบา้นรรงงาน (ั าหรับััชาาติเมียนมา) หรือใบเกิด (ั าหรับ

กมัพาูา) หรือ เอกัารรัดงตน (กรณีัชัาาติลาว) (ถา้มี)  

6. รูปถาายขนาด 1 น้ิว ส  านวน 4 รูป (กรณีััชาาติพมาา) หรือ ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ส  านวน 4 รูป (กรณี

ัชัาาติกมัพาูา)   

7. ัชัชาสา้ง 1 ฉบบั (กรณีัชัาาติพมาา รละกมัพาูา) 

นายสา้งพารรงงานไปขอรับการตรวสลงตรา (Visa) รละขออนุชาตท างาน ที่ศูนยบ์ริการตรวสลงตรารละ

พิสารณาอนุชาตท างานฯ 1. อ าเภอพระประรดง สงัหวดััมุทรปราการ, 2. อ  าเภอรมาัาย สังหวดัเาียงราย 

3. อ าเภอรมาัอด สงัหวดัตาก 4.อ าเภอเมือง สงัหวดัระนอง 

ศูนยบ์ริการตรวสลงตรา รละพิสารณาอนุชาตท างานฯ  

 เสา้หนา้ที่กรมการสดัหางานตรวสัอบเอกัารรละเกบ็คาาธรรมเนียมขออนุชาตท างาน 100 บาท 

รละคาาธรรมเนียมการอนุชาตท างาน 900 บาท (อนุชาตท างานตั้งรตาวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง

วนัที่ 31 มีนาคม 2559)  

 เสา้หนา้ที่ั านกังานตรวสคนเขา้เมืองตรวสลงตรารละประทบัตราอนุชาตใหอ้ยูาในราาอาณาสกัร

ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2559  รละสดัเกบ็คาาธรรมเนียม 500 บาท  

หมายเหตุ: เสา้หนา้ที่กมัพูาา/ลาวออกหนงััือเดินทางใหก้บัรรงงานกมัพูาารละลาว ณ ศูนยบ์ริการตรวส

ลงตรารละพิสารณาอนุชาตท างานฯ อ  าเภอพระประรดง สังหวัดัมุทรปราการ หรือ ัถานที่อื่นๆ               

ท่ีสะสดัตั้งข้ึนตามความเหมาะัม 
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8. ั าเนาบตัรประาาาน หรือั าเนาทะเบียนบา้นนายสา้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ ั าเนาหนังัือ

รับรองการสดทะเบียนนิติบุคคล รละั าเนาบตัรประส าตวัประาาานของกรรมการผูม้ีอ  านาสลงนาม 

(กรณีนายสา้งเป็นนิติบุคคล) 

9. หนงััือมอบอ านาสติดอากรรัตมป์ 10 บาท (กรณีนายสา้งมอบอ านาสใหย้ืน่รทน) 

10. ั าเนาบตัรประส าตวัประาาานผูม้อบอ านาส รละผูรั้บมอบอ านาส กรณีบุคคลทัว่ไป 

11. ั าเนาใบอนุชาตสดัหางานใหค้นหางานท างานในประเทศ (สง. 3) กรณีบริษทัสดัหางาน 

เอกัารท่ีตอ้งใา ้ณ ศนูยบ์ริการตรวสลงตรารละขออนุชาตท างาน 

1. หนงััือรับรองการสา้งของผูเ้ป็นนายสา้ง 

2. ั าเนาบตัรประาาาน / ั าเนาทะเบียนบา้นนายสา้ง (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ ั าเนาหนังัือรับรอง 

การสดทะเบียนนิติบุคคล รละั าเนาบตัรประส าประาาานของกรรมการผูม้ีอ  านาสลงนาม (กรณีนายสา้ง

เป็นนิติบุคคล) 

3. ั าเนาบตัรประส าตวัคนซ่ึงไมามีัชัาาติไทย / ใบอนุชาตท างาน (บตัรัีามพ)ู 

4. รผนท่ีรัดงท่ีตั้งัถานท่ีท างานของรรงงาน 

5. รบบ ตท.2 ท่ีกรอกขอ้มลูเรียบร้อยรลว้ผาานทางระบบอิเลค็ทรอนิคั์ รลว้สึงพิมพร์บบออกมา  

คาาใาส้าายในการตรวสัชัาาติรละอนุชาตท างานของรรงงานัชัาาติพมาา กมัพาูา รละลาว 

ฝ่ายไทย ฝ่ายพม่า ฝ่ายกมัพูชา ฝ่ายลาว 
1.ตรวสลงตรา 500 บาท 
2. ค าขอรับใบอนุชาต 100 บาท 
3. ใบอนุชาตท างาน 900 บาท 

1. สัดท าหนังัือเดินทาง 
1,600 บาท 

1. สัดท าหนังัือเดินทาง 
1,400 บาท 

1. สดัท าหนงััือเดินทาง 
1,500 บาท 

รวมคาาใาส้าายของรตาละฝา าย 
รวมคาาใาส้าายฝา ายไทย 

1,500 บาท 
1,600 บาท 1,400 บาท 1,500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายกบัฝ่ายไทย 
3,100 2,900 3,000 

*หมายเหต:ุ ตารางข้างบนยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในไทย 
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ตาราง 1. จ านวนการจดะทะเบียนคนข้ามชาตทิี่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ช่วงวนัที่ 26 มถุินายน ถึง 31 ตุลาคม 2557 

(ข้อมูล ณ วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2557)   

 

สัญชาติ  
จ านวนการจดทะเบียน 

แรงงาน ผู้ติดตาม รวม 
พมาา 623,648 40,801 664,449 
กมัพูาา 696,338 42,609 738,947 
ลาว  213,689 9,150 222,839 
รวมทั้งหมด 1,533,675 92,560 1,626,235 

 

ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

       ตาราง 2. จ านวนแรงงานข้ามชาตทิี่น าเข้าตามข้อตกลงด้านการจ้างงาน (MOU) ที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ              

     ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจกิายน 2557) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

ขาาวรรงงานขา้มาาติสดัท าโดย รผนกรรงงานขา้มาาติ องคก์ารระหวาางประเทศเพ่ือการโยกยา้ยถ่ินฐาน       

(International Organization for Migration-IOM) ั านกังานประเทศไทย 

หากทาานตอ้งการัอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 
โทรศพัท ์02-3439300 โทรัาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int 

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

สัญชาติ จ านวน 

พมาา 141,963 
กมัพูาา 90,757 
ลาว  21,289 
รวมทั้งหมด 254,009 

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

