คมู่ ือล ูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
การทาสัญญาจ้าง
1. สัญญาจ้างงานมี 2 ฉบับ (ไทย/อังกฤษ) ซึ่ งเจ้าหน้าที่งานบุคคลจะส่งมาให้เพื่อนัด
หมายวันเวลาเซ็นสัญญา โดยจะต้องเตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้
1.1 ประวัตสิ ว่ นตัว
1.2 ประวัตกิ ารศึกษา
1.3 ประวัตกิ ารทางาน
1.4 ใบแสดงวุฒิ ก ารศึ ก ษาสูง สุด /ใบปริ ญ ญาบั ต ร /ใบแสดงผล
การศึกษา (transcript) พร้อมสาเนา จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า
1.5 สาเนาหนังสือเดินทาง (passport) ประเภท Non-Immigrant B จานวน 2
ชุด ลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
1.6 รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
2. หลัง จากมหาวิ ท ยาลัย ออกค าสัง่ อนุมัติ การจ้า งแล้ว จะได้รับ แจ้ง ให้ท าการตรวจ
สุข ภาพด้ว ยตนเอง เพื่ อ น าใบรั บ รองแพทย์ ไ ปใช้ข อใบอนุญ าตท างานครั้ ง แรก
(แบบฟอร์ม ตท.1)
หมายเหตุ:
 ต้องถื อวีซ่าประเภท Non-Immigrant B เท่านั้น โดยวีซ่าจะมีอายุ 90 วัน นั บจากวันที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
 ระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 3 เดือน ก่อนเริ่มทางาน
การต่อสัญญาจ้าง
1. ภาควิ ชาจัด ทาบัน ทึ กขออนุมัติต่อ สัญ ญาจ้า ง โดยบอกรายละเอี ย ด ชื่อ นามสกุล
สัญชาติ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ อัตราเลขที่ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการ
จ้าง ค่าเช่าบ้าน ชัว่ โมงงานสอน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเหตุผลประกอบการ
จ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมพิจารณา
2. เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ แล้ว จะได้รับสัญญาจ้างเพื่อ
ลงนาม 2 ฉบับ (ไทย/อังกฤษ) จากนั้นให้หัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าสาขาลงนาม
ก่อนส่งคืนงานบุคคล
3. งานบุคคลทาบันทึกขออนุมตั ติ อ่ สัญญาจ้างให้กบั มหาวิทยาลัย และรอคาสัง่ อนุมตั ิ
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 3 เดือน ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง

งานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การขอยกเลิกสัญญาจ้าง
1. เขียนจดหมายขอลาออกส่งให้หวั หน้าภาควิชาและรอคาสัง่ อนุมติจากมหาวิทยาลัย
2. เขีย นจดหมายขอยกเลิกวี ซ่ า ส่ง ที่ ง านบุค คลเพื่ อ รอการเซ็ น อนุมัติจ ากคณบดีแ ละ
อธิการบดี
3. นาเอกสารไปยื่นขอยกเลิกวีซ่าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
การขอบัตรประจาตัวล ูกจ้าง
1. นาสาเนาสัญญาจ้างไปยื่นและรออรับบัตรที่อาคารจามจุรี 5
การขอเบิกค่าต่อสัญญา
1. เมื่อทาเรื่องต่อวีซ่า ใบอนุญาตทางาน และตรวจสุขภาพเสร็ จแล้ว ภาควิชาทาบันทึก
พร้อมแนบใบเสร็จตัวจริง สาเนาคาสัง่ จ้าง สาเนาสัญญาจ้าง ส่งให้งานบุคคล
2. หลังจากส่งให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ห้องการเงินจะแจ้งให้ไปรับเช็ค
การขอใบอน ุญาตทางาน
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะส่งแบบฟอร์ม ตท.1 (การขออนุญาตทางานครั้งแรก) มาให้
กรอกรายละเอียดต่างๆ ส่งคืน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ 100 บาท และ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 3,000 บาท สาหรับใบอนุญาตทางาน 1 ปี ถ้าเกิน 1 ปี คิด
ตามสัดส่วน
2. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะตรวจเช็คเอกสาร ดังนี้
2.1 จดหมายถึงอธิบดีกรมการจัดหางาน
2.2 แบบคาขออนุญาตทางานครัง้ แรก (ตท.1)
2.3 หนังสือรับรองการจ้าง
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวอธิการบดีที่ลงนามแล้ว
2.5 หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทางาน
2.6 หนังสือมอบอานาจที่ลงนามแล้ว ติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 10 บาท
2.7 หนังสือมอบอานาจที่ลงนามโดยอธิการบดี ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2.8 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็ นผูเ้ จ็บป่ วยด้วยโรคต้องห้าม 6 โรค
2.9 สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าวีซ่าล่าสุด หน้าเดินทางล่าสุด บัตรขา
ออก และฉบับจริง
2.10 สาเนาคาสัง่ และสัญญาจ้าง
2.11 สาเนาแต่งตัง้ อธิการบดี
3 เจ้าหน้าที่ งานบุคคลจะนาเอกสารไปยื่ นที่สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กระทรวง
แรงงาน จากนัน้ เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะนัดหมายเพื่อรับใบนัดรับเล่มใบอนุญาตทางาน
4 เมื่อถึงวันนัดจะต้องนาหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงไปด้วย และเมื่อกลับถึ ง
คณะฯ ต้องสาเนาใบอนุญาตทางานเก็บเข้าแฟ้มประวัติ
งานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การต่อใบอน ุญาตทางาน
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะส่งแบบฟอร์ม ตท.5 (ต่ออายุใบอนุญาตทางาน) มาให้กรอก
รายละเอียดต่างๆ ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่งานบุคคล พร้อมกับค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
100 บาท และค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 3,000 บาท สาหรับใบอนุญาตทางาน 1 ปี
2. เจ้าหน้าที่งานบุคคลต้องตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 จดหมายถึงอธิบดีกรมการจัดหางาน
2.2 แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน (ตท.5)
2.3 หนังสือรับรองการจ้าง
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวอธิการบดีที่ลงนามแล้ว
2.5 หนังสือมอบอานาจที่ลงนามแล้ว ติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 10 บาท
2.6 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็ นผูเ้ จ็บป่ วยด้วยโรคต้องห้าม 6 โรค
2.7 สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าวีซ่าล่าสุด หน้าเดินทางล่าสุด บัตรขาออก
และฉบับจริง
2.8 สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และฉบับจริง
2.9 สาเนาใบอนุญาตทางาน และฉบับจริง
2.10 สาเนาคาสัง่ และสัญญาจ้าง
2.11 สาเนาแต่งตัง้ อธิการบดี
3 เจ้าหน้าที่งานบุคคลยื่นเอกสารที่สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน และ
เมื่อกลับถึงคณะฯ ต้องสาเนาใบอนุญาตทางานเก็บเข้าแฟ้มประวัติ
ข้อควรระวัง: หากเซ็นชื่ อในสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาใบอนุญาตทางานไม่เหมือนกัน
เจ้า หน้า ที่ งานบุค คลจะต้อ งน าเอกสารกลั บ มาให้เ ซ็ น ใหม่แ ละน าไปยื่ นที่ ส านั กบริ ห าร
แรงงานต่างด้าวอีกครั้งในวันถัดไป
การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะส่งแบบขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.1-03) กับแบบขอบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02) มาให้กรอกข้อมูลและเลือกโรงพยาบาล
ในสังกัดสานักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งคืนพร้อมแนบสาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) และสาเนาใบอนุญาตทางาน
2. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะนาเอกสารไปเสนอให้คณบดีลงนาม หลังจากนัน้ จึงยื่นเอกสารที่
สานักงานประกันสังคมเพื่อรอรับเลขที่ประกันสังคม
การขึ้นทะเบียนผูเ้ สียภาษี
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะส่งแบบคาร้องขอมีเลขและบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร (ล.ป.
10.1) ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศกรอกข้อมูล พร้อมกับลงนามในหนังสือมอบอานาจ
ติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท และแนบส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (Passport) กั บ ส าเนา
ใบอนุญาตทางาน ส่งคืน
2. เจ้าหน้าที่บคุ คลจะยื่นเอกสารที่สานักงานสรรพากรและรอรับบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
งานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: เมื่ ออาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับเลขที่ ใบอนุญาตทางาน เลขที่ ประกันสั งคม
และเลขประจ าตั วผู ้เ สี ย ภาษี ค รบแล้ว เจ้า หน้า ที่ งานบุค คลจะท าบั น ทึ ก ส่ ง ข้อ มู ลให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่ อนาเข้าระบบ CU-HR และระบบการจ่ายเงินเดือน
การรายงานตัวเมื่อครบกาหนด 90 วัน
รายงานตัวที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
1. ยื่ น แบบการแจ้ง อยู่เ กิ น กว่ า 90 วั น ของบุค คลต่า งด้า ว (ตม.47) พร้อ มหนัง สื อ
เดินทาง (Passport) ทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. เก็บใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน ไว้ใช้ในการรายงานตัวครัง้ ต่อไป
รายงานตัวทางไปรษณีย์
1. เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.1.
สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย วันเดินทางเข้าประเทศครัง้ สุดท้าย และ
การอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครัง้ ล่าสุด)
1.2.
สาเนาบัตร ตม.6
1.3.
ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน
1.4.
แบบฟอร์ม ตม.47
1.5.
ซองจดหมาย ขนาด 6.5 x 9 นิว้ ติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง
เพื่อรับเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการรายงานตัวครัง้ ถัดไป
2. นาเอกสารทั้งหมดส่งไปที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือ งก่อนถึ ง วันครบกาหนดการ
รายงานตัว 15 วัน
หมายเหตุ: หากเดินทางออกนอกประเทศและกลั บเข้ามา ให้นับ 90 วันจากวันเดินทางเข้า
มาครั้งล่าสุด
การต่อวีซ่า
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคลส่งแบบคาขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว (ตม.
7) และแบบฟอร์มของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองมาให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ติด
รูป ถ่ า ย พร้อ มแนบสาเนาหนัง สื อ เดิน ทาง และสาเนาใบอนุญ าตท างาน ส่ง คื น ให้
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
2. เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดทาบันทึกขอให้ลงนามหนังสืออานวยความสะดวกในการขอต่อ
วีซ่าและต่อใบอนุญาตทางาน พร้อมแนบจดหมายถึงผูบ้ ัญชาการสานักงานตรวจคน
เข้า เมื อ ง และจดหมายถึ ง อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน หนัง สื อ รั บ รองการจ้า ง ให้
อธิการบดีลงนาม เพื่อนามาใช้เป็ นจดหมายนาในการขอต่ออายุวีซ่าและต่อใบอนุญาต
ท างานของลูกจ้า งชัว่ คราวชาวต่า งประเทศ และขอสาเนาบัต รพร้อ มลงนามของ
อธิการบดีเพื่อแนบหนังสือรับรองการทางาน
งานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

3. หลังจากได้รับจดหมายนาและเอกสารต่างๆ จากมหาวิทยาลัย และแบบฟอร์ม ตม.7
จากลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่งานบุคคลต้องตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วน ดังนี้
3.1 จดหมายถึงผูบ้ ญ
ั ชาการตรวจคนเข้าเมือง
3.2 แบบ ตม. 7 พร้อมติดรูปถ่าย
3.3 แบบฟอร์มของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
3.4 คาสัง่ และสัญญาจ้าง
3.5 สาเนาแต่งตัง้ อธิการบดี
4 เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะแจ้ง กาหนดการเดินทางไปสานักงานตรวจคนเข้าเมือ งแจ้ง
วัฒนะให้ทราบ เพื่อเดินทางไปทาเรื่องต่อวีซ่าและชาระเงิน 1,900 บาท เมื่อกลับถึง
คณะฯ ต้องสาเนาหน้าต่อวีซ่าล่าสุด 2 ฉบับส่งให้เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ข้อควรระวัง:
 หากบอกที่ อยู ่ ไม่ตรงตามในใบอนุญาตทางานจะต้องเสี ยเวลาทาเรื่ องแก้ไขที่ อยู ่ ใน
ใบอนุญาตทางานก่อน ใช้เวลาประมาณ 5 วัน
 วันเดินทางไปสานั กงานตรวจคนเข้าเมืองโดยปกติจะใช้เวลาประมาณครึ่ งวัน แต่อาจ
ต้องใช้เวลาทัง้ วันหรือมากกว่านั้นหากพบปั ญหาต่อไปนี้
o ไปไม่ตรงตามเวลานัด ทาให้ตอ้ งรอคิวยาว
o ถ่ ายสาเนาหนั งสื อเดิน ทางไม่ครบ โดยจะต้องมีหน้าแรก หน้าวีซ่า และหน้า
เดินทางล่าสุด ทาให้ตอ้ งเสียเวลารอคิวถ่ายเอกสารใหม่
o ไม่ได้ยกเลิ กวีซ่าเก่าในกรณี ที่ถือวีซ่าอื่ นที่ ไม่ใช่ประเภท Non-Immigrant B ต้อง
รอทาเรื่ องยกเลิ กวีซ่าเก่า และอาจโดนเก็บค่า Overstay วันละ 500 บาท นั บ
จากวันยกเลิกใบอนุญาตทางานจากที่ เก่าจนถึงวันที่ ได้วซี า่ ใหม่
o ไม่ได้รายงานตั วเมื่ อครบกาหนด 90 วัน ทาให้ตอ้ งรอคิวเพื่ อรายงานตัวก่อน
และเสียค่าปรับ 2,000 บาท
 ก่ อ นเดิ น ทางออกน้ อ กประเทศจะต้ อ งยื่ นแบบค าขออนุ ญ าตเพื่ อกลั บ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) และค่าธรรมเนียมการยื่ น
ขอ 1,000 บาท ที่ สานั กงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่ อคงวีซ่าไว้หลั งจากกลั บเข้ามาใน
ประเทศอีกครั้ง
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