ขั้นตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติลาวที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง
1. คนตางดาวสัญชาติลาว ทางการลาวประสงคใหคนตางดาวสัญชาติลาวเดินทาง
กลับประเทศเพื่อจัดทําหนังสือเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 คนตา งด าวสั ญ ชาติ ลาวที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง และได รับ หนั งสื อ
รับรองแลว ใหนําหนั งสือรับรองดังกลาวไปขอรับหนังสือรับรองเดินทางชั่วคราว (Laissez - Passer)
ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย/สถานกงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําจังหวัดขอนแกน พรอมชําระคาธรรมเนียม 500 บาท
1.2 คนตางดาวสั ญชาติลาวที่ ไดรับหนังสือรับรองเดิน ทางชั่วคราว (Laissez Passer) จากทางการลาวแล ว ต อ งเดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั ก รภายใน 5 วั น (นั บ รวม
วันหยุดราชการ)
1.3 เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองประทับตราขาออกในหนังสือรับรอง
ใหกับคนตางดาวสัญชาติลาว โดยไมจัดเก็บคาธรรมเนียม
1.4 คนตางดาวสัญชาติลาวดําเนินการขอรับหนังสือเดิ นทาง และกระบวนการ
จางงานตาม MOU ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.5 นายจางที่ประสงคจางคนตางด าวสัญชาติลาว ให ดําเนิ นการจางงานตาม
MOU โดยนายจางที่ยังไมมีหนังสือแจงการอนุญาตใหจางคนตางดาว (ใบโควตา) ไปดําเนินการยื่น
คํารองขอโควตา ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือสํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 – 10 (สจก. 1 -10) พรอมกั บยื่นคํารองขอจางคนตางดาว ณ สจจ./สจก. 1 -10 เอกสาร
เปนไปตามการจางงาน ตาม MOU
1.6 สจจ./สจก. 1 –10 จัดสงเอกสารใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิจารณา
1.7 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวพิจารณาแจงบัญชีรายชื่อ (Name List) ใหนายจางและกรมการจัดหางานทราบ
1.8 นายจางดําเนินการขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาวที่ สจจ./สจก. 1- 10
โดยใชบัญชีรายชื่อ,แบบ ตท.2 พรอมชําระคาคําขอและคาธรรมเนียม ดังนี้
1) คาคําขอจางคนตางดาว 100 บาท/คนตางดาว 1 คน
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 900 บาท/คน/ป
3) เงินหลักประกัน 1,000 บาท /คนตางดาว 1 คน
1.9 กรมการจัดหางานแจ งบัญชีรายชื่อ (Name List) ใหสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงเวียงจันทน และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทราบ
1.10 คนต า งด า วสั ญ ชาติ ล าวขอรั บ การประทั บ ตรา (Visa) ประเภทคนอยู
ชั่ ว คราว (Non-Immigrant L-A) จากสถานเอกอั ครราชทู ตไทย ณ กรุ งเวี ยงจั น ทน พร อ มชํ าระ
คาธรรมเนียม 500 บาท โดยการประทับตรา (Visa) จะมีอายุ 90 วัน
1.11 คนตางด าวสัญชาติลาวเดินทางเข ามาในราชอาณาจักร ผานดานตรวจคน
เข าเมื องซึ ่งเจา พนักงานตรวจคนเขา เมือ งจะประทับ ตราอนุญ าตใหอ ยู ในราชอาณาจัก รเปน
ระยะเวลา 2 ป (ไมเก็บคาธรรมเนียม)

1.12 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการอบรม ณ ศูนยแรกรับและสิ้นสุดการจาง
จังหวัดหนองคาย เปนเวลา 6 ชั่วโมง และขอรับ E - Work Permit
1.13 คนต างด าวสั ญชาติ ลาวขอรับการตรวจสุ ขภาพ พรอมชําระค าธรรมเนี ยม
500 บาท
1.14 คนต างด าวสัญ ชาติ ลาว นํ าใบรั บรองแพทย ไปยื่ น ณ สจจ./สจก. 1 – 10
ภายใน 30 วัน หลังจากไดรับ E - Work Permit

ขั้นตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติลาวที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง (ตอ)
2. กรณี คนต างด าวสั ญชาติลาวไปดํ าเนิ นการขอรับหนั งสือเดินทาง ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จะมีขั้นตอนดังนี้
2.1 เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประทับตราในหนังสือเดินทางใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา 30วัน แตจะไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไมเก็บคาธรรมเนียม)
2.2 คนต า งด า วสั ญ ชาติ ล าวขอรั บ การประทับ ตรา (Visa) ประเภทคนอยู
ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ในหนังสือเดินทางจากเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
ณ ท องที่ จังหวัดอั น เป น ที่ ตั้ งสถานที่ ทํ างาน ซึ่งคนตางด าวสั ญ ชาติลาวจะไดรับอนุ ญ าตใหอ ยูใน
ราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 พรอมชําระคาธรรมเนียม 500 บาท
2.3 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีคาธรรมเนียม 500บาท
2.4 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานจากเจาหนาที่ สจจ./
สจก. 1- 10 พรอมชํ าระคาคําขอ 100 บาท และคาธรรมเนียม ใบอนุญาตทํางาน 450บาท รวมเป น
เงิน 550 บาท
เอกสารที่ใช
1) หนังสือรับรอง (ฉบับที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให)
2) ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien
ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)พรอม
3) หนังสือเดินทาง (Passport : PP) ที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภท
คนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 พรอมสําเนา 1 ชุด
4) ใบเสร็จการตรวจสุขภาพและใบแจงการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย)
1 ชุด
5) เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดา ใชสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
นายจาง รับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
6) เอกสารนายจ างกรณี บุ คคลธรรมดาที่ เป นคนต างดาว ใชสํ าเนาหนั งสื อ
เดิ นทางหน าแรกและหนาที่ ได รับ การตรวจลงตรา (Visa) ที่ ยังไมห มดอายุ ของนายจ าง รับรอง
สําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
7) เอกสารนายจางกรณีนิติบุคคล ใชสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทหนาแรกและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รับรอง
สําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ
8) รูปถายของคนตางดาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
ทั้ งนี้ เฉพาะแรงงานที่ เดิ น ทางเข า มาในประเทศไทยก อ นวั น ที่ 10
กันยายน 2560 และไดรับตราประทับจากทางการลาวใหออกนอกประเทศเทานั้น ซึ่งนายจางตอง
จั ด ทํ า สั ญ ญาจ า งแรงงานกั บคนต างด า วเพื่ อ ใช เป น หลั ก ฐานในการจ า งงานอย างถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย สามารถ Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด
2.5 เมื่อ เจ าหน าที่ ตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว คนตางดาวสัญชาติลาวจะ
ไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางานเปนหลักฐาน

2.6 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ นการดํ าเนิ นการคนต า งด าวจะได รับ การตรวจลงตรา (Visa)
ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราใหอยูในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31
มีนาคม 2561 และไดรับอนุญาตทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
เอกสารที่ใชสําหรับคนตางดาวสัญชาติลาวที่ผา นการตรวจสอบคัดกรอง (กรณีที่ 2)
1. หนังสือรับรอง (ฉบับที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให)
2. ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)
3. หนังสือเดินทาง (Passport : PP) ที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (NonImmigrant L-A) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 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
ทั้งนี้ เฉพาะแรงงานที่เดินทางเขามาในประเทศไทยกอ นวันที่ 10 กันยายน 2560
และไดรับตราประทับจากทางการลาวใหออกนอกประเทศเทานั้น ซึ่งนายจางตองจัดทําสัญญาจาง
แรงงานกั บ คนต า งด าวเพื่ อ ใช เป น หลั กฐานในการจ างงานอย างถู กตอ งตามกฎหมาย สามารถ
Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด

