
 
ขั้นตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติลาวท่ีผานการตรวจสอบคัดกรอง 

 1. คนตางดาวสัญชาติลาว ทางการลาวประสงคใหคนตางดาวสัญชาติลาวเดินทาง
กลับประเทศเพ่ือจัดทําหนังสือเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
  1.1 คนตางดาวสัญชาติลาวที่ผานการตรวจสอบคัดกรอง และไดรับหนังสือ
รับรองแลว ใหนําหนังสือรับรองดังกลาวไปขอรับหนังสือรับรองเดินทางชั่วคราว (Laissez - Passer)  
ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย/สถานกงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําจังหวัดขอนแกน พรอมชําระคาธรรมเนียม 500 บาท  
  1.2 คนตางดาวสัญชาติลาวท่ีไดรับหนังสือรับรองเดินทางชั่วคราว (Laissez - 
Passer) จากทางการลาวแลว ตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายใน 5 วัน (นับรวม
วันหยุดราชการ) 
  1.3 เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองประทับตราขาออกในหนังสือรับรอง
ใหกับคนตางดาวสัญชาตลิาว โดยไมจัดเก็บคาธรรมเนียม 
  1.4 คนตางดาวสัญชาติลาวดําเนินการขอรับหนังสือเดินทาง และกระบวนการ
จางงานตาม MOU ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  1.5 นายจางที่ประสงคจางคนตางดาวสัญชาติลาว ใหดําเนินการจางงานตาม 
MOU โดยนายจางที่ยังไมมีหนังสือแจงการอนุญาตใหจางคนตางดาว (ใบโควตา) ไปดําเนินการย่ืน
คํารองขอโควตา ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 1 – 10 (สจก. 1 -10) พรอมกับย่ืนคํารองขอจางคนตางดาว 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 นายจางดําเนินการขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาวท่ี สจจ./สจก. 1- 10 
โดยใชบัญชีรายชื่อ,แบบ ตท.2 พรอมชําระคาคําขอและคาธรรมเนยีม ดังน้ี 
   1) คาคําขอจางคนตางดาว 100 บาท/คนตางดาว 1 คน  
   2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 900 บาท/คน/ป  
   3) เงนิหลักประกัน 1,000 บาท /คนตางดาว 1 คน  
  1.9 กรมการจัดหางานแจงบัญชีรายชื่อ (Name List) ใหสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรงุเวียงจันทน และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทราบ 
  1.10 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการประทับตรา (Visa) ประเภทคนอยู
ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน พรอมชําระ
คาธรรมเนียม 500 บาท โดยการประทับตรา (Visa) จะมีอายุ 90 วัน 
  1.11 คนตางดาวสัญชาติลาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักร ผานดานตรวจคน
เขาเมืองซึ ่งเจาพนักงานตรวจคนเขาเมืองจะประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน
ระยะเวลา 2 ป (ไมเก็บคาธรรมเนียม) 
 



 
  1.12 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการอบรม ณ ศูนยแรกรับและสิ้นสุดการจาง 
จังหวัดหนองคาย เปนเวลา 6 ชั่วโมง และขอรับ E - Work Permit  
  1.13 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการตรวจสุขภาพ พรอมชําระคาธรรมเนียม  
500 บาท 
       1.14 คนตางดาวสัญชาติลาว นําใบรับรองแพทยไปย่ืน ณ สจจ./สจก. 1 – 10 
ภายใน 30 วัน หลังจากไดรับ E - Work Permit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนการดําเนินการกับคนตางดาวสัญชาติลาวท่ีผานการตรวจสอบคัดกรอง (ตอ) 

 2. กรณีคนตางดาวสัญชาติลาวไปดําเนินการขอรับหนังสือเดินทาง ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จะมีขั้นตอนดังน้ี  
  2.1 เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประทับตราในหนังสือเดินทางใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนระยะเวลา 30วัน แตจะไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (ไมเก็บคาธรรมเนียม) 
  2.2 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการประทับตรา (Visa) ประเภทคนอยู
ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ในหนังสือเดินทางจากเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 
ณ ทองท่ีจังหวัดอันเปนท่ีตั้งสถานท่ีทํางาน ซึ่งคนตางดาวสัญชาติลาวจะไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 พรอมชําระคาธรรมเนียม 500 บาท 
  2.3 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีคาธรรมเนียม 500บาท 
  2.4 คนตางดาวสัญชาติลาวขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานจากเจาหนาที่ สจจ./
สจก. 1- 10 พรอมชําระคาคําขอ 100 บาท และคาธรรมเนียม ใบอนุญาตทํางาน 450บาท รวมเปน
เงนิ 550 บาท 
    เอกสารที่ใช 
   1) หนังสือรับรอง (ฉบับที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให) 
   2) ใบคําขออนุญาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien 
ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด)พรอม 
   3) หนังสือเดินทาง (Passport : PP) ท่ีไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภท
คนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 พรอมสําเนา 1 ชุด  
   4) ใบเสร็จการตรวจสุขภาพและใบแจงการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย) 
1 ชุด 
   5) เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดา ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
นายจาง รบัรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ   
   6) เอกสารนายจางกรณีบุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาว ใชสําเนาหนังสือ
เดินทางหนาแรกและหนาที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ท่ียังไมหมดอายุ ของนายจาง รับรอง
สําเนาถูกตอง 1 ฉบับ   
   7) เอกสารนายจางกรณีนิติบุคคล ใชสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทหนาแรกและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รับรอง
สําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ   
   8) รูปถายของคนตางดาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
   ท้ังนี้ เฉพาะแรงงานที่ เดินทางเขามาในประเทศไทยกอนวันท่ี 10 
กันยายน 2560 และไดรับตราประทับจากทางการลาวใหออกนอกประเทศเทานั้น ซึ่งนายจางตอง
จัดทําสัญญาจางแรงงานกับคนตางดาวเพื่อใชเปนหลักฐานในการจางงานอยางถูกตองตาม
กฎหมาย สามารถ Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด 
  2.5 เมื่อเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว คนตางดาวสัญชาติลาวจะ
ไดรับใบแทนใบอนุญาตทํางานเปนหลักฐาน 



  2.6 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการคนตางดาวจะไดรับการตรวจลงตรา (Visa) 
ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราใหอยูในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2561 และไดรับอนุญาตทาํงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
  
เอกสารท่ีใชสําหรับคนตางดาวสัญชาติลาวที่ผานการตรวจสอบคดักรอง (กรณีท่ี 2) 
 
1. หนังสือรับรอง (ฉบับท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให) 
2. ใบคําขออนญุาตทํางาน (Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด) 
3. หนังสือเดินทาง (Passport : PP) ที่ไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non-
Immigrant L-A) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 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  
 ทั้งน้ีเฉพาะแรงงานที่เดินทางเขามาในประเทศไทยกอนวันที่ 10 กันยายน 2560 
และไดรับตราประทับจากทางการลาวใหออกนอกประเทศเทาน้ัน ซึ่งนายจางตองจัดทําสัญญาจาง
แรงงานกับคนตางดาวเพ่ือใชเปนหลักฐานในการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย สามารถ 
Download ไดที่ https://www.doe.go.th/alien ที่หัวขอเมนู ดาวนโหลด 
 
 




