ขั้นตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชาที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง
1. คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ทางการกัมพูชากําหนดใหไปดําเนินการตรวจสัญชาติ
ในประเทศไทย ณ ศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา/ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) จั งหวั ดระยอง สงขลา และ กรุ งเทพมหานคร เพื่ อ ออกเอกสารเดิ น ทาง
(Travel Document :TD)ใหกับแรงงานกัมพูชา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 คนต างด าวสั ญ ชาติกัมพู ชาไปชําระคาคํ าขอและค าธรรมเนียมใบอนุ ญาต
ทํางานจํานวน 550 บาท และคาบริการ 10 บาท รวมเปนเงิน 560 บาท ณ เคานเตอร เซอรวิส โดยใช
หนังสือรับรอง ยื่นใหพนักงานตรวจสอบขอมูล
1.2 คนตางด าวสั ญ ชาติ กัมพู ชาเลื อ กศูน ย OSS และวั น เวลาที่จ ะเดิน ทางไป
เขารับการตรวจสัญชาติ โดยในกรณีปกติศูนย OSS ที่เลือกจะตรงตามที่ไดแจงไวในหนังสือรับรอง
แตหากศูนย OSS ที่ไดแจงไวในหนังสือรับรองมีปริมาณการขอใชบริการเปนจํานวนมาก เพื่อเปน
การอํ า นวยความสะดวกคนต า งด า ว สามารถเลื อ กศู น ย OSS อื่น ๆ ที่ ไม ต รงกั บ ที่ ได แ จ งไว ใน
หนังสือรับรองได
1.3 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ขั้ น ตอนพนั กงานบริ ษั ท เคาน เตอร เซอร วิ ส จะพิ ม พ ส ลิ ป
การชําระคาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานใหกับคนตางดาวเพื่อใชเปนหลักฐาน
1.4 คนตางดาวสั ญ ชาติกัมพู ชาเดิน ทางไปยังศูนย OSS ตามวันเวลาที่ ปรากฏ
ในสลิปและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขอรับการตรวจสัญชาติ จากเจาหนาที่ทางการกัมพูชา เมื่อผานการตรวจ
สัญชาติแลวจะไดรับเอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) จากทางการกัมพูชา พรอมชําระ
คาธรรมเนียม 2,350 บาท
2) ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant
L-A) และประทั บตราให อยู ในราชอาณาจั กรถึงวั นที่ 31 มี นาคม 2561 จากเจ าหนาที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองพรอมชําระคาธรรมเนียม 500 บาท
3) ขอรับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ จากเจาหนาที่กระทรวง
สาธารณสุ ข พร อมชํ าระค าตรวจสุ ขภาพ 500 บาท และค าประกันสุ ภาพ 500 บาท รวมเป นเงิ น
1,000 บาท
4) ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตทํ า งานจากเจ า หน า ที่ ก รมการจั ด หางาน
โดยใชสลิปการชําระคาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานจากเคานเตอร เซอรวิส เปนหลักฐาน
เอกสารที่ใช
4.1) หนั งสื อรั บรอง (หนั งสื อฉบั บที่ นํ าไปชํ าระค าธรรมเนี ยม ณ เคาน เตอร
เซอรวิส)
4.2) ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดตาม https://www.doe.go.th/alien
ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)พถายคน
4.3) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) ที่ไดรับการตรวจลงตรา
(Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) พรอมสําเนา 1 ชุด
4.4) สําเนาใบเสร็จการตรวจสุขภาพ 1 ชุด
4.5) เอกสารนายจ า งกรณี บุ ค คลธรรมดา ใช สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนนายจาง รับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ

4.6) เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาว ใชสําเนาหนังสือ
เดิ นทางหน าแรกและหนาที่ ได รับ การตรวจลงตรา (Visa) ที่ ยังไมห มดอายุ ของนายจ าง รับรอง
สําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
4.7) เอกสารนายจ า งกรณี นิ ติ บุ คคล ใช สํ าเนาหนั งสื อ รั บรองการจด
ทะเบียนบริษัทหนาแรกและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
รับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ
4.8) รูปถายของคนตางดาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ติดรูปถายใบคําขอ
อนุญาตทํางาน 1 รูป)
ทั้ งนี้ น ายจ า งตอ งจั ด ทํ าสั ญ ญาจ างแรงงานกั บ คนต า งด า วเพื่ อ ใชเป น
หลักฐานในการจางงานอยางถูกต องตามกฎหมาย ตัวอยางสัญญาจางแรงงานสามารถ Download
ไดที https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด
1.5 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ นการดํ าเนิ นการคนต า งด าวจะได รับ การตรวจลงตรา (Visa)
ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราใหอยูในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31
มีนาคม 2561 และไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

เอกสารที่ใช ณ ศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา/ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
1. หนังสือรับรอง (ฉบับที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให)
2. ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)
3. เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) ที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู
ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) พรอมสําเนา 1 ชุด
4. ใบเสร็จการตรวจสุขภาพและใบแจงการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย) 1 ชุด
5. เอกสารนายจ างกรณี บุคคลธรรมดา ใชสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนนายจาง รับรองสําเนา
ถูกตอง 1 ฉบับ
6. เอกสารนายจางกรณี บุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาว ใชสําเนาหนังสือเดินทางหนาแรกและหนาที่
ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ที่ยังไมหมดอายุ ของนายจาง รับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
7. เอกสารนายจ างกรณี นิติ บุ คคล ใชสํ าเนาหนั งสือ รั บรองการจดทะเบี ย นบริษัท หน าแรกและ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รับรองสําเนาถูกตอง อยางละ
1 ฉบับ
8. รูปถายของคนตางดาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
ทั้งนี้นายจางตองจัดทําสัญญาจางแรงงานกับคนตางดาวเพื่อใชเปนหลักฐานในการ
จ า งงานอย า งถู ก ต อ งตามกฎหมาย ตั ว อย า งสั ญ ญาจ างแรงงานสามารถ Download ได ท่ี
https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด

