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ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
1. การยื่ นขอใบอนุ ญาตทางาน ณ มจพ. ของลูกจ้างชั่ว คราวชาวต่างประเทศ จะสามารถยื่นขอมีใบอนุญาต
ทางานได้ เมื่อถือครองวีซ่าประเภท
- Non-immigrant B โดยเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงแรงงานกาหนดและต้องเป็นวีซ่าที่ไม่ได้ผูกพัน
กับที่ทางานเก่า
- Non-immigrant O กรณีมีภรรยาไทยจดทะเบียนสมรสเท่านั้น อีกทั้งจะต้องมีระยะเวลาวีซ่าคงเหลือ
อย่างน้อย 7 วัน ณ วันยื่นขอใบอนุญาตทางาน
2. การขอวีซ่าประเภท Non-immigrant B กรณีลูกจ้างฯ อยู่ ณ ภูมิลาเนา หรือยังไม่เดินทางเข้าประเทศไทย ให้
ติดต่อสถานทูตไทยที่ใกล้ ที่สุ ด โดยแสดงเอกสาร Letter of acceptance ตอบรับเข้าทางาน ฉบับ
ภาษาอั ง กฤษ (เอกสารออกโดย มจพ. ลงนามโดย คณบดี / ผู้ อ านวยการขึ้ น ไป) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเภท Non-immigrant B ชนิด Single เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งวีซ่าดังกล่าวเป็นวีซ่าที่สามารถใช้ยื่นขอใบอนุญาตทางานได้ทันที โดยในคราวแรกลูกจ้างฯ จะ
สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน และจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทางานโดยเร็วที่สุด จากนั้นนาใบอนุญาต
ท างานและสั ญ ญาจ้ า งไปด าเนิ น การต่ อ วี ซ่ า ซึ่ ง จะสามารถต่ อ วี ซ่ า ได้ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 1 ปี และไม่ ม ากกว่ า
กาหนดการจ้าง
3. การขอวีซ่าประเภท Non-immigrant B กรณีชาวต่างประเทศที่ต้องการจ้าง พานัก อยู่ในประเทศไทย และถือ
ครองวีซ่าประเภทอื่น ยกตัวอย่างเช่น
- วีซ่าท่องเที่ยว “Tourist”
- วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว “On arrival”
- วีซ่ายกเว้นการตรวจลงตรา “ผ.30”
- วีซ่า Non-immigrant B /Non-immigrant O ซึ่งผูกมัดกับใบอนุญาตทางาน ณ ที่ทางานเก่า
ก่อนรับเข้าทางาน ณ มจพ. ลูกจ้างฯ จะต้องดาเนินการแก้ไขประเภทวีซ่าให้ถูกต้อง ลูกจ้างฯ จะต้องศึกษา
ข้อมูลด้วยตนเองโดยติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวเอง
ทั้งนี้ในการแก้ไขประเภทวีซ่าหากลูกจ้างฯ จาเป็นต้องใช้หนังสือที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการ
ดาเนินการ ขอให้ตดิ ต่อศูนย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 วันทาการ
4. ลูกจ้างฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทางานของลูกจ้าง
5. การยื่นขอใบอนุญาตทางานจะต้องดาเนินการ ภายใน 15 วัน นับจากกาหนดวันเริ่มจ้าง และเมื่อเลิกจ้าง
ลูกจ้ างฯ จะต้องคืน เล่มใบอนุ ญาตทางาน ภายใน 7 วัน ณ กระทรวงแรงงาน โดยมหาวิทยาลั ยในฐานะ
นายจ้างเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติเป็นผู้ดาเนินการยื่นขอใบอนุญาตทางาน
ให้แก่ลูกจ้างฯ
6. การแจ้งรายงานตัว 90 วัน : เมื่อลูกจ้างฯ ต่อวีซ่าประเภท Non-immigrant B เป็นแบบ 1 ปี หรือตาม
ระยะเวลาสัญญาจ้างแล้ว ลูกจ้างฯ จะต้องดูแลตนเองในเรื่องการแจ้งรายงานตัว 90 วัน (90-days report)
ทุกๆ 90 วัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว / แบบฟอร์ม ตม.47) กรณีไปรายงานตัวล่าช้าจะมีค่าปรับสูงสุด
5,000 บาท และกรณีลูกจ้างฯ ไม่ไปรายงานตัวตามกาหนด หากตรวจพบจะถูกปรับสูงสุดหรือถูกเพิกถอนวีซ่า
7. การทา Re-entry Permit: หากลูกจ้างฯ มีความประสงค์เดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่างที่วีซ่ายังไม่
หมดอายุ ลูกจ้างฯ จะต้องทา Re-entry Permit เพื่อรักษาสภาพวีซ่าเดิมไว้ก่อนออกเดินทางไปนอกประเทศ
ไทย ในการนี้ลูกจ้างฯ จะต้องศึกษาข้อมูลด้วยตนเองโดยติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวเอง (Re-entry Permit แบบ Single ใช้ได้ครั้งเดียว 1,000 บาท หรือ Reentry Permit แบบ multiple ใช้ได้หลายครั้งจนครบรอบอายุวีซ่า 3,800 บาท)
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8. ลูกจ้างฯ จะต้องรับผิดชอบดูแลตนเองในเรื่องของกาหนดวันหมดอายุต่างๆ เช่น การหมดอายุของหนังสือ
เดินทาง กาหนดวันต่อวีซ่า กาหนดการต่อใบอนุญาตทางาน ตลอดจนการยื่นชาระภาษีประจาปีหรือยื่นขอคืน
ภาษีกรณีชาระไว้เกินตามที่กฎหมายกาหนด และควรเก็บสาเนาเอกสารหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
หมายเหตุ

ข้อมูลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของกระทรวงแรงงาน
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

หากท่านไม่มั่นใจประเภทของวีซ่า โปรดสาเนาเอกสาร Passsport ของลูกจ้างฯ ทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล
ส่งให้ทางศูนย์ความร่วมมือนานาชาติตรวจสอบก่อนเริ่มการจ้างงาน
Subjected to change depend on the immigration and Ministry of Labour regulations
More information : International Cooperation Centre (ICC office) room no. 1018, 10th floor,
President office Building, KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1026 Fax +66(0)2-586-9007
www.icc.kmutnb.ac.th, E-mail: icc@op.kmutnb.ac.th
หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของกระทรวงแรงงาน และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สานักงานอธิการบดี ห้อง 1018 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
โทร. 1026 ศิริลักษณ์ พึ่งรอด / พิมพ์วลัญช์ มูสิกพันธ์ Email : icc@op.kmutnb.ac.th
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ภาพประกอบเกี่ยวกับวีซ่า
1. หน้าวีซ่าประเภท Non-immigrant B

2. หน้าข้อมูลหลักหนังสือเดินทาง

3. หน้าประทับตราเข้าประเทศล่าสุด

Visa Expiration date

4. หน้าแผ่น ตม.6
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