ขั้นตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติเมียนมาที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง
1. คนต างดาวสั ญชาติ เมียนมา ทางการเมียนมาจะเดิ นทางเข ามาตรวจสัญชาติใน
ประเทศไทย ณ ศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา/ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) จังหวั ดเชี ยงราย เชีย งใหม ตาก นครสวรรค สมุ ทรปราการ สมุ ท รสาคร
(2 ศู นย ) ระนอง และสงขลา เพื่ อ ออกเอกสารรับรองบุ คคล (Certificate of Identity : CI) ใหกับ
แรงงานเมียนมา โดยมีขั้นตอนดังนี้ (เอกสารแนบ 3)
1.1 คนต างด า วสั ญ ชาติ เมี ย นมาไปชํ า ระค าธรรมเนี ยมต าง ๆ ณ เคาน เตอร
เซอรวิส โดยใชหนังสือรับรองยื่นใหพนักงานตรวจสอบขอมูล ดังนี้
1) ค าธรรมเนี ยมการออกเอกสาร CI 300 บาท และคาบริการ 10 บาท รวม
เปนเงิน 310 บาท
2) ค าคํ าขอและค าธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตทํ างานจํ านวน 550 บาท และ
คาบริการ 10 บาท รวมเปนเงิน 560 บาท
คนตางดาวสัญชาติเมียนมาจะตองชําระคาธรรมเนียมทั้ง 2 สวนไมสามารถ
เลือกชําระอยางหนึ่งอยางใดได
1.2 คนต างด าวสั ญ ชาติเมี ยนมาเลื อ กศูนย OSS และวัน เวลาที่ จ 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 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนพนักงานบริษัทเคานเตอร เซอรวิส จะพิมพสลิปใหกับ
คนตางดาวเพื่อใชเปนหลักฐานจํานวน 2 ใบ ไดแก สลิปการชําระคาธรรมเนียมการออกเอกสาร CI
และสลิป การชําระคาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
1.4 คนตางดาวสั ญชาติเมียนมาเดินทางไปยังศูนย OSS ตามวันเวลาที่ ปรากฏ
ในสลิป และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขอรั บ การตรวจสั ญ ชาติ จ ากเจ าหน า ที่ ท างการเมี ย นมา โดยใช ส ลิ ป
การชําระคาธรรมเนียม CI จากเคานเตอร เซอรวิสเปนหลักฐาน เมื่อผานการตรวจสัญชาติแลวจะ
ไดรับเอกสาร CI จากทางการเมียนมา
2) ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant
L-A) และประทับตราใหอยูในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากเจาหนาที่สํานักงานตรวจ
คนเขาเมืองพรอมชําระคาธรรมเนียม 500 บาท
3) ขอรั บการตรวจสุ ขภาพและประกั นสุ ขภาพ จากเจ าหน าที่ กระทรวง
สาธารณสุ ข พร อมชํ าระคาตรวจสุ ขภาพ 500 บาท และค าประกั นสุ ภาพ 500 บาท รวมเปน เงิน
1,000 บาท
4) ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตทํ า งานจากเจ า หน า ที่ ก รมการจั ด หางาน
โดยใช สลิ ป การชํ าระค าคํ าขอและค าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตทํ างานจากเคาน เตอร เซอร วิ ส เป น
หลักฐาน

เอกสารที่ใช
4.1) หนังสือรับรอง (หนั งสือฉบั บที่นํ าไปชํ าระค าธรรมเนี ยม ณ เคาน เตอร
เซอรวิส)
4.2) ใบคํ าขออนุ ญาตทํ างาน (Download ได ที่ https://www.doe.go.th/alien
ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)พรอม
4.3) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ที่ไดรับการตรวจ
ลงตรา (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
หลั กฐานในการจ างงานอย างถู กต องตามกฎหมาย ตัวอย างสัญญาจางแรงงานสามารถ Download
ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด
1.5 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การดํ า เนิ น การคนต า งด า วจะได รับ การตรวจลงตรา (Visa)
ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราใหอยูในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31
มีนาคม 2561 และไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

เอกสารที่ใช ณ ศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา/ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
1. หนังสือรับรอง (ฉบับที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให)
2. ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)
3. เอกสารรับรองบุ คคล (Certificate of Identity :CI) ที่ ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคน
อยูชั่วคราว (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
สําเนาบั ตรประจํ าตัวประชาชนของผูมี อํานาจลงนามผู กพันนิติบุคคล 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

