
     การตรวจสญัชาติ 

   ตรวจลงตรา (Visa) 

 

 มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 ต.ค. 59 
 

   อนุญาตท างาน    



กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวท่ีจดทะเบียนบัตรสีชมพู  

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา  
ที่จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 59 – 29 ก.ค. 59  

ซึ่งได้รับบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาตไิทย (บัตรสีชมพู)  
ใบอนุญาตท างาน ระบุวันหมดอายุ 31 ม.ีค. 61 

 



1. ช าระค่าบริการ  
ณ Counter Service 

(CI 300 บาท  
ค่าบริการ 10 บาท) 

3. ตรวจสัญชาติ  
ณ ศูนย์บริการตรวจสัญชาติ 

(ตาก ระนอง เชียงราย 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ)  

4. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa)  
ณ สตม.ในจังหวัดที่เป็นสถานที่

ท างานของแรงงาน  
(ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 

5. ขออนุญาตท างาน 
ณ สจจ./สจก.1-10 

(ค่ายื่นค าขอ 100 บาท และยกเว้นค่า
ใบอนุญาตท างาน ถึง 31 มี.ค. 61) 

2. ขอหนังสือรับรองการ
ออกนอกเขตพื้นที่  

 ณ สจจ./สจก.1-10 
 

สัญชาติเมยีนมา 



เปิดให้บริการใน 5 จังหวัด 6 แห่ง ดังนี้ 
1. อาคารเลขที่ 67/30 หมู่ที่ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 08 3333 3795 
2. สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาลต าบลท่าจีน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0 3441 3830 
3. อาคารเลขที่ 1467 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โทรศัพท์ 08 1554 3216 
4. อาคารเลขที่ 889/6 และ889/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 09 1813 2217 
5. อาคารเลขที่ 298 หมู่ที่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0 5550 8699, 08 1490 9678 
6. อาคารเลขที่ 89/150 ต.ปากน า้ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 08 6280 2537 
 
 

เปิดให้บริการ 
3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  

ศนูยบ์รกิารตรวจสญัชาตแิรงงานเมยีนมา  



1. แรงงานได้จัดท าหนังสือเดินทางแล้ว 
     นายจ้าง/สถานประกอบการมแีรงงานมากกว่า 80 คน 
      นายจ้าง/สถานประกอบการมแีรงงานน้อยกว่า 80 คน 
 
 2. แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสัญชาติ  
 

 

สัญชาตกิมัพูชา 



1. ทางการกัมพูชา 
มีหนังสือแจ้งจ านวนและรายชื่อ

แรงงานต่างด้าวให้นายจ้าง 

3. ทางการกัมพูชา แจ้งวันเวลา 
ส่งมอบหนังสือเดินทางฯ 

 

6. ขออนุญาตท างาน 
ณ สจจ./สจก.1-10 

(ค่าค าขอ 100 บาท ยกเว้นค่าใบอนุญาต
ท างาน ถึง 31 มี.ค. 61 

 
 
 
 

2. นายจ้าง/สถานประกอบการ 
ตรวจสอบบญัชีรายชื่อแรงงานต่างดา้ว 

และส่งกลับให้ทางการกัมพูชา 

5. สตม.จัดเจ้าหนา้ที่ให้บริการตรวจ
ลงตรา (Visa)  

ณ สถานประกอบการ 
(ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 

4. ส่งมอบหนังสือเดินทาง  
ณ สถานประกอบการ  

(ค่าธรรมเนียม 950 บาท) 

สัญชาตกัิมพูชาต่อ กรณี แรงงานได้จัดท าหนงัสือเดินทางแล้ว 
นายจ้าง/สถานประกอบการมีแรงงานมากกว่า 80 คน 



1. ให้ไปติดต่อขอรับหนังสือเดินทาง ณ ศูนย์ส่งมอบหนังสือเดินทาง 
 กรุงเทพมหานคร    สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจ าประเทศไทย  
 ปทุมธานี     ห้างสรรพสินค้า เซียร์รังสิต 
 ชลบุรี     ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส 
 ฉะเชิงเทรา  
 ระยอง                        อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ 
 สมุทรปราการ 
     เร่ิมเปิดให้บริการประมาณปลายเดอืนมีนาคม และหยุดให้บริการทุกวันศุกร์ 
2. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ณ สตม.ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท างานของแรงงาน  
3. ขออนุญาตท างาน ณ สจจ./สจก.1-10 

สัญชาตกัิมพูชาต่อ กรณี แรงงานได้จัดท าหนงัสือเดินทางแล้ว 
นายจ้าง/สถานประกอบการมีแรงงานน้อยกว่า 80 คน 



กรณี แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสัญชาติ 

ทางการกัมพูชาแจ้งว่าจะเข้ามาด าเนินการตรวจสัญชาต ิ
ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 

    

สัญชาตกัิมพูชาต่อ 



อยู่ระหว่างรอรัฐบาลลาวอนุมัติการเข้ามาตรวจสัญชาติ 
คาดว่าจะด าเนินการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560  

 

สัญชาตลิาว 



   1. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa)  
   ณ สตม. ในจังหวัด (ค่าธรรมเนียม 500 บาท)  

   2. ขอรับอนุญาตท างาน  
   ณ สจจ./สจก.1-10  

(ค่าย่ืนค าขอ 100 บาท ยกเว้นค่าใบอนุญาตท างาน ถึง 31 มี.ค. 61 
 

กรณีแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  

ที่จดทะเบียนบัตรสีชมพู  
และหนังสือเดินทางมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 



กลุ่มท่ี 2  แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้จดทะเบียนบัตรสีชมพู  

 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา  
ที่ไม่ได้จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 59 - 29 ก.ค. 59  
แต่เคยผ่านการตรวจสัญชาติแล้วและถือหนังสือเดินทาง  
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
และเคยได้รับอนุญาตท างาน  

Visa หมดอายุระหว่าง 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561  
 



1. ขอรับหนังสือรับรองการท างานหรือเคยท างานกับนายจ้าง  
ณ สจจ./สจก.1-10  

2. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa)  
ณ สตม.ในจังหวัด (ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 

3. ขอรับอนุญาตท างาน  
ณ สจจ./สจก.1-10 (ค่าค าขอ 100 บาท ค่าธรรมเนียมคิดตามระยะเวลาท่ีขอ) 

 
 

การด าเนินการ 
ด าเนินการก่อน 
Visa เดมิสิน้สุด 



กลุ่มท่ี 3 บุตรของแรงงานต่างด้าว 

 
บุตรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  

ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
ต่อมามีอายุเกิน 18 ป ี

 
 



 
1. ด าเนินการยกเลกิรอยตราประทับ รหัส O (L-A)  

และให้ประทับตรา  อนุญาตประเภทคนอยู่ช่ัวคราว รหัส L-A  
 ภายใน 30 วัน ก่อนมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  

2. ขอรับใบอนุญาตท างาน 

การด าเนินการ 



การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ 

1.  ไปทศันศึกษา หรือสนัทนาการ 

  แจ้งนายทะเบยีนอ าเภอ/ท้องถ่ิน – ไปได้ครัง้ละไม่เกิน 7 วนั 
2. ไปท างาน 
   ขออนุญาตเปล่ียน/เพ่ิม ท้องท่ี/สถานท่ีท างาน จากจดัหางานจงัหวดั 
3. ไปตรวจสญัชาติ / ไปรบัหนังสือเดินทาง 

  ขออนุญาตจดัหางานจงัหวดั 
 
 



1. นายจา้งเลิกจา้ง   

    นายจา้งเสียชีวิต 

5. ลกูจา้งท างานในสภาพการท างาน     

    หรอืสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

    ท่ีอาจท าใหล้กูจา้งไดร้บัอนัตราย 

    ต่อชีวิต รา่งกาย จิตใจ หรอืสภุาพ 

    อนามยั 

4. นายจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญาจา้งงาน  

    หรอืกฎหมายค ุม้ครองแรงงาน 

3. นายจา้งกระท าทารณุกรรม    

    หรอืท ารา้ยรา่งกายลกูจา้ง 

2. นายจา้งลม้ละลาย 



 

      1. นายจา้งเลิกจา้ง/นายจา้งเสียชีวิต 
 

นายจ้างเลิกจ้าง  

             หมายความว่า การกระท าใดๆ ท่ีนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้  
อนัมิใช่เพราะเหตุส้ินสดุสญัญาจ้าง และหมายความรวมถึงกรณีท่ีลูกจ้างไม่ได้ท างาน 
และไม่ได้รบัค่าจ้างเพราะเหตุท่ีนายจ้างไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป  

           ส าหรบัการเลิกจ้างเพราะเหตุท่ีลูกจ้างทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญา 
โดยเจตนาต่อนายจ้าง จงใจท าให้นายจ้างเสียหาย ประมาทเลินเล่อ ท าให้นายจ้าง 
ได้รบัความเสียหายอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ หรือค าสัง่ 
ของนายจ้างอนัชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตกัเตือนเป็นหนังสือแล้ว  
ละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา ๓ วนัท างานติดต่อกนัไม่ว่าจะมีวนัหยดุคัน่หรือไม่  
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ซ่ึงกรณีดงักล่าวน้ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนไปท างานกบันายจ้างรายใหม่  
 



 

      2. นายจา้งลม้ละลาย 
 

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 



 

      3. นายจา้งกระท าทารณุกรรมหรือท ารา้ยรา่งกายลกูจา้ง 
 

นายจ้าง ตวัแทนนายจ้าง หรือหวัหน้างาน กระท าทารณุกรรม 
หรือท าร้ายร่างกายลกูจ้าง หมายความว่า นายจ้างกระท าการ 
หรือละเว้นการกระท าการด้วยประการใดๆ เป็นเหตใุห้เกิดอนัตราย 
แก่ร่างกาย หรือจิตใจของลกูจ้าง กระท าความผิดทางเพศต่อลกูจ้าง 
รวมทัง้ใช้ลกูจ้างให้กระท า หรือประพฤติในลกัษณะท่ีน่าจะเป็นอนัตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี  
โดยแสดงหลกัฐานรายงานประจ าวนัเก่ียวกบัคดี  
(หลกัฐานการแจ้งความ) 



      

      4. นายจา้งไมป่ฏิบติัตามสญัญาจา้งงาน หรือกฎหมายค ุม้ครองแรงงาน 
 

นายจ้างก่อนรบัแรงงานต่างด้าวเข้าท างานจะต้องตกลงท าสญัญาจ้างงาน     
  ซ่ึงเป็นไปตามแบบสญัญาจ้างท่ีก าหนด  

นายจ้างไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองสวสัดิภาพแรงงาน   
  หลงัจากท่ีมีการจ้างงานแล้ว เช่น การก าหนดอตัรา   
  ค่าจ้างขัน้ต า่ หรือให้ลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์ างานใน
ตอนกลางคืน ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวนัหยดุ เป็นต้น 



      5. ลกูจา้งท างานในสภาพการท างานหรือสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

          ท่ีอาจท าใหล้กูจา้งไดร้บัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย จิตใจ หรือสภุาพอนามยั 

ลกูจ้างท่ีได้ท างานในสภาพการท างาน หรือสภาพแวดล้อมในการท างาน
อาจท าให้ลกูจ้างได้รบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามยั 
ลกูจ้างสามารถเปล่ียนนายจ้าง ประเภทหรือลกัษณะงาน  
ท้องท่ีหรือสถานท่ีท างานได้ ตามท่ีนายทะเบยีน 
ตามพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
(นายทะเบยีนการท างานของคนต่างด้าว) พิจารณา  




