
พนัธะสัญญา 
  การใหบ้ริการงานแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กมัพชูา)  

ของตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
umefwlpf;v.rfyef [Fif;umef 3 qmOf;cldOf; (rmefj vmOf; urfbyljosM;)  

c.ifjqkrf; yMj\dufjqFwfjulef;cOfjrldif; tqjw.efjuAif;rBb 

 

ประเภทการใหบ้ริการ 
rAOf;nefwlpf;v.rfyef 

รายการเอกสาร 
cyfUrBmqFefb zkdeffrdlefaqj (nAufUuMjomef) 

ระยะเวลาการใหบ้ริการ (นาที) 
cmOf;,mrf; wlpf;v.rfyef 

 

 

 

 
การขออยูต่่อในราชอาณาจกัรของบุคคลต่างดา้ว (NON 

L-A) 
umef,.ef;odkyfb,lbefg;rdlif;xB; wMbulef;wmifbrdlif;  

( NON L-A) 

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
yldifwFrfjwmifb wrU7  (yFyfbz.rf; awM;arM; 7) 

2.ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ ส าเนาบตัรขาเขา้-ขาออก  (ตม.6) 1 ชุด 
zkdefrdlef yyfUcmrfjrdlif; tvj zkdefrdlef OfgcOfj-n.ufb (awM;arM; 6) 1 okwfU 

3.ส าเนาใบอนุญาตท างาน 1 ชุด 
zkdefrldef OfgcgmifU[Awf;umef 1 okwfU 

4.ใบรับรองแพทย ์1 ชุด 
Ofg[yfU[.if;yBm;,lbvD 1 okwfU 

5.แผนท่ีสถานท่ีท างานและท่ีพกัของคนต่างดา้ว 1 ชุด 
zFefwDj n.ifjwDj[Awf;umeftvjwDj,lboOf;[Fif;umef 1 okwfU 

6.หนงัสือรับรองการจา้งงาน 1 ชุด 
Ofg[yfU[.if; umefqmifj[Fif;umef 1 okwfU 

7. รูปถ่าย 4x6 ซม.(ไม่เกิน 6 เดือน)1รูป 
cFyf;[mifj 4x6 . (nrfbyBbylefU 6 vdlef ) 1 nef 

8. เอกสารนายจา้ง  1 ชุด 
zkdfefrdlefayMjvAifU 1 okwfU  

 

 

 

 

 
30 นาที 

30 eM;xD; 



8.1 ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  
OfgcldOf;[dlef; ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 

 8.2 ส าเนาบตัรประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  
Ofguyf;wlOf ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 

 8.3 กรณีนิติบุคคลใชส้ าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
ulifbrMbeDb tvj qkrf; awvBjrD; Ofgqlwf;xMjyAef; ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 

9. ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
uMjqfgUqBmb 500 Owfb 

 
การรับแจง้ท่ีพกัอาศยัของคนต่างดา้วกรณีอยูใ่น

ราชอาณาจกัรเกิน 90 วนั 
 

umefqFifjwDj,lb ulef;wmifbrdlif; 

nef,lbefg;rdlif;xB;ylefU 90 Oef; 

1. แบบฟอร์ม ตม.47  
yldifwFrfjwmifb wrU47  (awM;arM; 47) 

2. ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ ส าเนาบตัรขาเขา้-ขาออก     (ตม.6) 1 ชุด 
  zkdefrdlef yyfUcmrfjrdlif; tvj zkdefrdlef OfgcOfj-n.ufb (awM;arM; 6) 1 okwfU  

3. ส าเนาใบอนุญาตท างาน 1 ชุด 
  zkdefrldef OfgcgmifU[Awf;umef 1 okwfU 

4. เอกสารนายจา้ง 1 ชุด  
  zkdfefrdlefayMjvAifU 1 okwfU  
    4.1 ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
      OfgcldOf;[dlef; ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 

    4.2 ส าเนาบตัรประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
      Ofguyf;wlOf ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 

    4.3 กรณีนิติบุคคลใชส้ าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)   
      ulifbrMbeDb tvj qkrf; awvBjrD; Ofgqlwf;xMjyAef; ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 
5. ไม่มีค่าธรรมเนียม 
   nrfbrD;uMjqfgUqBmb 

 
 

5 นาที 
5 eM;xD; 

 1. แบบฟอร์ม ตม.8   



 
 

การขออนุญาตเพื่อกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอีก 
umef,.ef; wMbcdkef;cOfjrM; efg;rdlif;xB;xFifj 

 yldifwFrfjwmifb wrU7  (awM;arM; 8) 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ ส าเนาบตัรขาเขา้-ขาออก       (ตม.6) 1 ชุด 
  zkdefrdlef yyfUcmrfjrdlif; tvj zkdefrdlef OfgcOfj-n.ufb (awM;arM; 6) 1 okwfU 

3. ส าเนาใบอนุญาตท างาน 1 ชุด 
     Zkdefrldef OfgcgmifU[Awf;umef 1 okwfU 

4. เอกสารนายจา้ง 1 ชุด 
  zkdfefrdlefayMjvAifU 1 okwfU 
    4.1 ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
         OfgcldOf;[dlef; ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 

    4.2 ส าเนาบตัรประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
          Ofguyf;wlOf ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 
    4.3 กรณีนิติบุคคลใชส้ าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)   
     ulifbrMbeDb tvj qkrf; awvBjrD; Ofgqlwf;xMjyAef; ([yfU[.yf;xkufbrFefj) 
5. ค่าธรรมเนียม  
  uMjqfgUqBmb 

    5.1 คร้ังเดียว  1,000 บาท 
      y.ufjvAOf uMjqfgUqBmb 1b000 Omwfb 
    5.2 หลายคร้ัง 3,800 บาท 
          vBmvBmy.ufj uMjqfgUqBmb 3b8000 Omwfb 

 
15 นาที 

15 eM;xD; 

การเปรียบเทียบปรับ 
umefrmyfbrfg 

**กรณีอยูใ่นราชอาณาจกัรเกิน 90 วนั 
nef,lbefgrdlif;ylefU 90 Oef; 

**กรณีอยูเ่กินก าหนดระยะอนุญาต (OVERSTAY) 
nef,lbylefUcmOf;,mrf; vBj,.ef;cgmifUOBU 

 
 
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท    
rfgnrfbylefU 2b000 Omwfb 
ปรับวนัละ 500 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท  
rfgedkifjOef; 500 Omwfb ulpf;nrfbylefU 20b000 Omwfb 

 
20 นาที  

20 eM;xD; 



 
 


