
ข้ันตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติเมียนมาที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง 
 1. คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ทางการเมียนมาจะเดินทางเขามาตรวจสัญชาติใน
ประเทศไทย ณ ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา/ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค สมุทรปราการ สมุทรสาคร  
(2 ศูนย) ระนอง และสงขลา เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ใหกับ
แรงงานเมียนมา โดยมีข้ันตอนดังนี้ (เอกสารแนบ 3) 
  1.1 คนตางดาวสัญชาติเมียนมาไปชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ณ เคานเตอร 
เซอรวิส โดยใชหนงัสือรับรองยื่นใหพนักงานตรวจสอบขอมูล ดังน้ี 
   1) คาธรรมเนียมการออกเอกสาร CI 300 บาท และคาบริการ 10 บาท รวม
เปนเงิน 310 บาท 
   2) คาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานจํานวน 550 บาท และ
คาบริการ 10 บาท รวมเปนเงิน 560 บาท  
   คนตางดาวสัญชาติเมียนมาจะตองชําระคาธรรมเนียมทั้ง 2 สวนไมสามารถ
เลือกชําระอยางหนึ่งอยางใดได  
  1.2 คนตางดาวสัญชาติเมียนมาเลือกศูนย OSS และวันเวลาที่จะเดินทางไป 
เขารับการตรวจสัญชาติ โดยในกรณีปกติศูนย OSS ที่เลือกจะตรงตามที่ไดแจงไวในหนังสือรับรอง 
 แตหากศูนย OSS ที่ไดแจงไวในหนังสือรับรองมีปริมาณการขอใชบริการเปนจํานวนมาก เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกคนตางดาว สามารถเลือกศูนย OSS อื่นๆ ท่ีไมตรงกับที่ไดแจงไวใน
หนังสือรับรองได 
  1.3 เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนพนักงานบริษัทเคานเตอร เซอรวิส จะพิมพสลิปใหกับ 
คนตางดาวเพ่ือใชเปนหลักฐานจํานวน 2 ใบ ไดแก สลิปการชําระคาธรรมเนียมการออกเอกสาร CI 
และสลิป การชําระคาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
  1.4 คนตางดาวสัญชาติเมียนมาเดินทางไปยังศูนย OSS ตามวันเวลาที่ปรากฏ
ในสลิป และดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
   1) ขอรับการตรวจสัญชาติจากเจาหนาท่ีทางการเมียนมา โดยใชสลิป 
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) ขอรับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ จากเจาหนาท่ีกระทรวง
สาธารณสุข พรอมชําระคาตรวจสุขภาพ 500 บาท และคาประกันสุภาพ 500 บาท รวมเปนเงิน 
1,000 บาท  
   4) ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานจากเจาหนาที่กรมการจัดหางาน  
โดยใชสลิปการชําระคาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานจากเคานเตอร เซอรวิส เปน
หลักฐาน 
 
 



   เอกสารท่ีใช 
   4.1) หนังสือรับรอง (หนังสือฉบับท่ีนําไปชําระคาธรรมเนียม ณ เคานเตอร 
เซอรวิส) 
   4.2) ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดท่ี 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) เอกสารนายจางกรณี บุคคลธรรมดา ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนนายจาง รับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ   
   4.6) เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดาท่ีเปนคนตางดาว ใชสําเนาหนังสือ
เดินทางหนาแรกและหนาที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ท่ียังไมหมดอายุ ของนายจาง รับรอง
สําเนาถูกตอง 1 ฉบับ   
   4.7) เอกสารนายจางกรณี นิติบุคคล ใชสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทหนาแรกและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
รับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ   
   4.8) รูปถายของคนตางดาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ติดรูปถายใบคําขอ
อนญุาตทํางาน 1 รูป) 
   ท้ังน้ีนายจางตองจัดทําสัญญาจางแรงงานกับคนตางดาวเพ่ือใชเปน
หลักฐานในการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ตัวอยางสัญญาจางแรงงานสามารถ Download  
ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด 
  1.5 เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการคนตางดาวจะไดรับการตรวจลงตรา (Visa) 
ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราใหอยูในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2561 และไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางานถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ีใช ณ ศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา/ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

 
1. หนังสือรับรอง (ฉบับท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให) 
2. ใบคําขออนญุาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด) 
3. เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity :CI) ที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคน 
อยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) พรอมสําเนา 1 ชุด 
4. ใบเสร็จการตรวจสุขภาพและใบแจงการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย) 1 ชุด 
5. เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดา ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนายจาง รับรองสําเนา
ถูกตอง 1 ฉบับ   
6. เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาว ใชสําเนาหนังสือเดินทางหนาแรกและหนาที่
ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ที่ยังไมหมดอายุ ของนายจาง รับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ   
7. เอกสารนายจางกรณีนิติบุคคล ใชสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหนาแรกและ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 1 
ฉบับ 
8. รูปถายของคนตางดาวขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป  
 ทั้งน้ีนายจางตองจัดทําสัญญาจางแรงงานกับคนตางดาวเพื่อใชเปนหลักฐานในการ
จางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ตัวอยางสัญญาจ างแรงงานสามารถ Download ไดที่ 
https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




