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การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนของคณะวิชา 

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญต่อการท างานของนักศึกษาในอนาคต การที่นักศึกษาได้รับ  

การสอนภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงจะท าให้ได้รับความรู้และมีประสบการณ์ ในการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลใช้เป็นแนวทางใน 

การปฏิบัติงานด้านการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง โดยน าความรู้และประสบการณ์ในการท างานมาจัดท าเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงานมีเนื้อหาตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การต่อสัญญาจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ และการสิ้นสุดการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้สามารถด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เป็นหน่วยงานภายในระดับกองของส านักงานอธิการบดี  

มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งท าหน้าที่  

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการด าเนินงานต่างๆ ของคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตามนโยบายรวมบริการไว้ที่ส่วนกลางที่ก าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาเขต การจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ จึงถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่ง

ในการสนับสนุนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการจ้างอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศให้แก่คณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ได้ตรงตามความต้องการของ 

คณะวิชา ทันตามก าหนดเวลาการจ้าง และถูกต้องกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วน 

เนื่องจากการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ เป็นการจ้างคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทย โดยสามารถพักอาศัยอยู่

ในราชอาณาจักรได้ตามประเภทวีซ่าส าหรับคนอยู่ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งในส่วนของผู้รับจ้างและนายจ้าง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจพระราชบัญญัติ 

กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดถี่ถ้วน การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศนั้น 

มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่ง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่มีสัญญาจ้างแบบปีต่อปี หากคณะวิชาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ชาวต่างประเทศแล้วมีความประสงค์ที่จะจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศปฏิบัติงานต่อไป 

ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการต่อการจ้างให้แก่ชาวต่างประเทศเพ่ือขยายระยะเวลาในการอยู่ใน

ราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี และในกรณีที่คณะวิชาไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้างอาจารย์  

ชาวต่างประเทศแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการตามกระบวนการสิ้นสุดการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ต่อไป หากปฏิบัติงานผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายต่อองค์กรและอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ดังนั้น

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
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ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นตัวช่วยในการด าเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมาทางกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีได้ด าเนินการ

ขออนุมัติจ้างชาวต่างประเทศ ต่อสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ และสิ้นสุดสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ 

ในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 สถิติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ปี พ.ศ.  จ ำนวน 

ชำวต่ำงประเทศ 

ที่ขออนุมัติจ้ำง 

จ ำนวน 

ชำวต่ำงประเทศ 

ที่ต่อสัญญำจ้ำง 

จ ำนวน 

ชำวต่ำงประเทศ 

ที่สิ้นสุดกำรจ้ำง/ลำออก 

รวม 

2560 8 9 1 18 

2561 5 8 9 22 

2562 2 6 7 15 

2563 - 6 2 8 

2564 4 6 1 11 

รวม 19 35 20 74 

 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

เพ่ือใช้เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ผู้อ่ืนที่มาปฏิบัติงานแทนได้ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปได้  

 

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 2.1  เพ่ือให้การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

3.1  ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้อย่างถูกต้อง  

และมีประสิทธิภาพ 

3.2  ผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถใช้คู่มือการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ

จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้อย่างถูกต้อง 

 

4. ขอบเขตของคู่มือ 

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 

ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีเนื้อหา

ครอบคลุมการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

1. การขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

2. การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

3. การสิ้นสุดการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 

5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

 สถำนทูต หมายถึง สถานทูตไทย 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ หมายถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม 

ส ำนักงำนจัดหำงำน หมายถึง ส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หมายถึง ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง 

ส ำนักงำนสรรพำกร หมายถึง ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ชะอ า 

ส ำนักงำนประกันสังคม หมายถึง ส านักงานประกันสังคม สาขาชะอ า 

มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยำเขต หมายถึง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณะวิชำ หมายถึง คณะที่อยู่ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หน่วยงำน หมายถึง กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
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 พนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทพนักงำนชั่วครำว หมายถึง ชื่อเรียกบุคคลที่

มหาวิทยาลัยศิลปากรจ้างให้ปฏิบัติงานโดยมีสัญญาจ้างแบบปีต่อปี 

 ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว หมายถึง ชื่อเรียกบุคคลที่มหาวิทยาลัย

ศิลปากรจ้างเพ่ือปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว หรือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะโครงการตาม

ระยะเวลาของสัญญาจ้างเป็นคราวๆ ไป ซึ่งอาจจ้างเต็มเวลาหรือจ้างเป็นบางส่วนของเวลาก็ได้ 

 อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ หมายถึง ชื่อเรียกต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานชั่วคราว ที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทย  

  คนต่ำงด้ำว หมายถึง ชื่อเรียกชาวต่างประเทศ 

  ผู้ปฏิบัติงำน หมายถึง นักวิชาการอุดมศึกษาที่มีหน้าที่จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง
เป็นหน่วยสนับสนุนภารกิจการด าเนินงานต่างๆ ของทั้ง 3 คณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามนโยบายรวมบริการไว้ที่ส่วนกลางที่ก าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาเขตเพ่ือเป็น
การประหยัดทรัพยากร ซึ่งการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 
1. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เป็นหน่วยงานระดับกองภายในส านักงานอธิการบดี เดิมชื่อ 

“ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” จัดตั้งตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมื่อคราว ประชุมครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของ คณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะของการรวมศูนย์บริการ 

โดยท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะให้กับคณะวิชาและปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ เช่นเดียวกันกับกองต่างๆ 

ภายในส านักงานอธิการบดี อาทิ การบริหารจัดการพ้ืนที่ การดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลหอพัก 

และการให้บริการ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ต่อมา 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบ

ให้ปรับโครงสร้างส านักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง

การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของหน่วยงานภายใน   

พ.ศ. 2561 โดยส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้ปรับเปลี่ยนชื่อ “กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี”  

และแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริการกลาง งานบริการการสอน งานบริหารทั่วไป 

และงานพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เป็นผู้บริหาร มีหัวหน้างาน
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ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ท างานบริหาร และมีรองอธิการบดี เพชรบุรี เป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุม 

ดูแล อนุมัติ อนุญาต เห็นชอบ สั่งการ รับผิดชอบในการด าเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

ตามท่ีได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่จากอธิการบดี โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 

 

 ปณิธาน 
 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มุ่งมั่นสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
และคณะวิชาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นหนึ่งด้านบริการ ท างานอย่างสร้างสรรค์ 

 

 พันธกิจ 

1. สนับสนุนภารกิจของคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ 

1.1 ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยการจัดห้องเรียนและห้องสอบ และให้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การผลิตเอกสารการเรียนและการสอบ 

1.2 ด้านการบริหารจัดการ โดยให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล 

 2.  สนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

  2.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

  2.3  ด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา การดูแลนักศึกษาในหอพัก และการ

ให้บริการต่างๆ ภายในหอพัก 

  2.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สวัสดิการของนักศึกษาและทุนการศึกษา 

  2.5 ด้านการดูแล บ ารุง รักษา ระบบสาธารณูปโภค 

  2.6 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

  (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี, 2563: 1) : บรรณานุกรม 
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 1.1  โครงสร้างการบริหารกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  โครงสร้างองค์กร (Organization chart)   

  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีได้แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 งาน ตามที่ปรากฏใน
ภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) ตามที่ปรากฏในภาพที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2  แสดงโครงสร้างการบริหารกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 
 

หัวหน้างาน

บริการกลาง 

 

หัวหน้างาน 

บริการการสอน 

 

ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

หัวหน้างาน 

พัฒนานักศึกษา 

 

หัวหน้างาน 

บริหารทั่วไป 

 

งานบริการกลาง 

 

งานบริการการสอน 

 

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไป 
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  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 3  แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

นายสุรยิะ เชาว์วัย

หัวหน้างาน 

บริการกลาง 

 

นายสอาด ศรีจันทร์ 

ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

นางกิ่งการ วันเพ็ญ 

หัวหน้างาน 

พัฒนานักศึกษา 

 

นางสาวฐิติยา สมยา

หัวหน้างาน 

บริการการสอน 

 

นางสาวแสงจันทร์ คงอ่ิม

หัวหน้างาน 

บริหารทั่วไป 

 
1.นายธราธร อนิทรก าแหง 

นายช่างช านาญการ 

2.นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ 

นายช่างปฏิบัติการ 

3.นายปรีดา สุขปลั่ง 

นายช่างปฏิบัติการ 

4.นางสาวประภาศรี ยินด ี

นักพัสดุปฏิบัตกิาร 

5.นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา 

นักพัสดุปฏิบัตกิาร 

6.นายวิทยา เภาจี ๋

นักพัสดุปฏิบัตกิาร 

7. นางจรุีพร รอดพน้ 

นักพัสดุปฏิบัตกิาร 

8.นางสาวสุวมิล ชาพรหมมา 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

9.นายชลากร ศัพทะเสว ี

นักวชิาการอุดมศึกษาช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.นายวิชัย จันทรท์อง 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

2.นายกฤษฎา ทรัพย์มา 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

3.นายวีรยุทธ สว่างจติต ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

4.นายภควัต โรจนโพธิ ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

5.นางสาวรญิญากานต์ กลา้หาญ 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.นางสาวอรอนงค์ มากจันทร ์

นักวชิาการอุดมศึกษาช านาญการ 

2.นางสาววนัเพญ็ แสงพูล 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

3.นางสาวปรียาภรณ์ ทองค า 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

4.นางสาวกมลวรรณ อทิธีธนานนท์ 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

5.นางสาวนภสัวรรณ แกว้สะอาด 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

6.นางสาวชลลดา เจริญลาภ 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายนิรนัดร ขุนณรงค ์

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

2.นางโกสุม ยิ้มรอด 

พยาบาลปฏิบัติการ 

3.นางสาวสุภาพร เต็งสกุล 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

4.นางสาวภทัรวด ีกลีบสวุรรณ ์

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

5.นายประทีป  รูปเหมาะด ี

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 

6.นายนิพนธ ์เรอืงหิรญัวนิช 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิาร 
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1.2  อัตราก าลังบุคลากร กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อย  

4 งาน คือ งานบริการกลาง งานบริการการสอน งานบริหารทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา โดยมีบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน จ านวนทั้งสิ้น 106 คน ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

 ตารางที่ 2   แสดงอัตราก าลังของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ที ่

 

กอง/งาน 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน

ประจ า 

พนักงาน

ชั่วคราว 

ลูกจ้าง รวม 

 ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต

เพชรบุร ี

- 1 - - 1 

1 งานบริการกลาง - 10 1 24 35 

2 งานบริการการสอน - 6 1 10 17 

3 งานบริหารทั่วไป - 7 0 10 17 

4 งานพัฒนานักศึกษา - 7 14 15 36 

 รวม - 31 16 59 106 

ที่มา : กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี, จ านวนบุคลากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี , เข้าถึงเมื่อ 8 
ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/14-1-63.pdf 
 

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์  

และบุคลากร การบริหารจัดการหอพักเพ่ือให้เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในหอพัก  

โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/14-1-63.pdf
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   (1) งานบริการกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางด้านกายภาพ ภูมิทัศน์การดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย สวนสนามสภาพพ้ืนที่ การจัดการขยะและ

ระบบระบายน้ ารวมทั้งสิ่งปฏิกูล การซ่อมบ ารุง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมถึงจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

ของกอง และรับผิดชอบ การน างานกลยุทธ์ งานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพและความปลอดภัย

ไปปฏิบัติ  

   (2) งานบริการการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ทั้งในและ

นอกห้องเรียน การดูแลรับผิดชอบห้องเรียนห้องสอน การจัดห้องเรียนและห้องสอบ งานผลิตข้อสอบ  

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และรับผิดชอบน างานกลยุทธ์งานนโยบายไปเผยแพร่ 

   (3) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล   

การให้บริการยานพาหนะ งานห้องประชุมและการจัดเลี้ยง งานสวัสดิการร้านค้า การออกหนังสือ

ส าคัญให้นักศึกษาและบุคลากร การจัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติการกอง งานประกันคุณภาพการศึกษา

ของกองและรับผิดชอบการน างานกลยุทธ์ งานนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารไปปฏิบัติ  

   (4) งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ดูแลด้านหอพักนักศึกษา ด้านการพยาบาลและ

สุขอนามัย ด้านกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและนันทนาการของนักศึกษา งานทุนการศึกษา ด้านนักศึกษา

วิชาทหารและการผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา และรับผิดชอบการน า

งานกลยุทธ์ งานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไปปฏิบัติ 

  2.1 ภารกิจของงานบริหารทั่วไป กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

งานบริหารทั่วไป กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มีหน้าที่ให้บริการกับคณะวิชาและ  

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ในด้านการรับ-ส่งเอกสาร ทั้งจากภายในและภายนอก ระบบบริหารงานบุคคล 

การใช้ยานพาหนะ งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และรับผิดชอบงานกลยุทธ์ งานเชิงนโยบาย 

ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารไปปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1.1 ด้านสารบรรณ  มีหน้าที่รับผิดชอบรับ -ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขต 

ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้กับคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการออกเลขที่หนังสือ  

จัดเรื่องเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร จัดเวียนหนังสือ/เอกสารที่สั่งการให้กับคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 

ด าเนินการรับ-ส่ง จดหมายพัสดุทางไปรษณีย์ 
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2.1.2 ด้านการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของ 

คณะวิชาและกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ

จัดท ากรอบอัตราก าลัง การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย การบรรจุ 

แต่งตั้ง โอนย้าย สับเปลี่ยน ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และเพ่ิมค่าจ้าง  

การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ  เปลี่ยนต าแหน่ง การขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น การขอต าแหน่ง  

ทางวิชาการ การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานด้าน

ทะเบียนและประวัติ การพัฒนาและฝึกอบรม การลาประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2.1.3 ด้านแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ด าเนินการด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

ประสานงานรวบรวมข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และค าขอ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของกองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี จัดท าแผน รวมรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารที่ใช้ส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   2.1.4 ด้านยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดยานพาหนะ เพ่ือให้บริการแก่

บุคลากรภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ควบคุมดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ ในส่วนของกองงาน

วิทยาเขตเพชรบุรี และประสานงานในการขอใช้รถรับ-ส่งอาจารย์พิเศษจากพระราชวังสนามจันทร์ 

และส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

2.1.5 ด้านการจัดเลี้ยง มีหน้าที่รับผิดชอบการขอใช้ห้องส าหรับการจัดประชุม 

อบรม สัมมนาและการจัดเลี้ยงของทุกคณะวิชา ดูแลความสะอาดอาคารบริหาร 

2.1.6 ด้านการออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากรและนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ 

การออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากร และการออกหนังสือส าคัญให้กับนักศึกษาและการจัดท า 

บัตรประจ าตัวนักศึกษา 

2.1.7 ด้านสวัสดิการร้านค้าและสถานประกอบการ มีหน้าที่รับผิดชอบใน 

การด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า และควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

พร้อมให้ค าปรึกษา ประเมินร้านค้าและแจ้งผลประเมินให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ประสานงานตรวจสุขภาพและอบรมผู้ประกอบการ ประสานงานด้านสุขาภิบาล และการจัดท าสัญญาเช่า

พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี, 2561: 1-7) : บรรณานุกรม 
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3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาระดับปฏิบัติการ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

  1. ดานการปฏิบัติการ   

 1.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการ

บริหารงานทั่วไป ซึ่งอาจมีหนาที่ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ได ดังนี้    

  (1) งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป    

  (2) งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย   

  (3) งานเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน  

  (4) งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ     

  (5) งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ      

  (6) งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา     

  (7) งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา  

 1.2  ศึกษา วิจัย วิเคราะห รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุน

การบริหารส านักงานในดานตางๆ หรือจัดท าโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนงานและ

มหาวิทยาลัย  

 1.3  ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

เพ่ืออ านวยความสะดวก และเกิดความรวมมือรวมกัน  

 1.4  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน

แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 

เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่

เกี่ยวของ   

 2.  ดานการวางแผน  

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการท างานของหนวยงาน

หรือโครงการ เพ่ือใหการด าเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
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 3.  ดานการประสานงาน 

  (1)  ประสานการท างานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว  

  (2)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

  4. ดานการบริการ  

  (1)  ใหค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้ง 

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรู้ตางๆ 

ที่เปน็ประโยชน  

 (2)  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เพ่ือให

บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 

ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณาก าหนด

นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561ก: 1-2) : บรรณานุกรม 

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวชลลดา เจริญลาภ ต าแหน่ง นักวิชาการ

อุดมศึกษาระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ให้กับกองงาน 

วิทยาเขตเพชรบุรีและคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ด้านการคัดเลือก สรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง และลาออก 

มีหน้าทีดู่แลกรอบอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ให้กับกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีและคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

เมื่อคณะวิชามีความประสงค์ต้องการใช้กรอบอัตรจ้าง โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   การขออนุมัติกรอบอัตราหรือเปลี่ยนชื่อกรอบอัตรา  

   กรณีที่หน่วยงานหรือคณะวิชาไม่มีกรอบอัตราหรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ

กรอบอัตราเดิมที่มีเป็นชื่อกรอบอัตราตามความจ าเป็นที่คณะวิชาต้องการ ผู้ปฏิบัติงานจะประสานงาน

กับกองทรัพยากรมนุษย์เพ่ือท าบันทึกขออนุมัติกรอบอัตราหรือเปลี่ยนชื่อกรอบอัตราตามความจ าเป็น

ของคณะวิชาหรือหน่วยงานให้กองทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 
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การคัดเลือกและสรรหา 

หน่วยงานหรือคณะวิชามีความประสงค์ท่ีจะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานชั่วคราว หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานจัดท าประกาศรับ

สมัครงาน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน และประกาศผลการคัดเลือก 

การขออนุมัติจ้าง 

เมื่อได้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจัดท าบันทึก

ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท

ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการจ้างให้ครบถ้วน ส่งให้กองทรัพยากรมนุษย์เสนอ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

การขออนุมัติโอนย้าย 

กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว มีความประสงค์โอนย้ายหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่รับโอนย้ายมีกรอบอัตราว่าง 

และหน่วยงานต้นสังกัดไม่ขัดข้อง ผู้ปฏิบัติงานจัดท าบันทึกขออนุมัติโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ส่งให้กองทรัพยากรมนุษย์

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

การขออนุมัติลาออก 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว มีความประสงค์ลาออกจากการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 

ผู้ปฏิบัติงานจัดท าบันทึกขออนุมัติลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานชั่วคราว หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราวส่งให้กองทรัพยากรมนุษย์เสนอ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล 

การปฏิบัติงานทดลองงาน การต่อการจ้างประจ าปีงบประมาณ และการประเมินเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 

ให้กับกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีและคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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การประเมินทดลองงาน 

เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครบ 6 เดือน จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง

หรือสิ้นสุดการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานประสานงานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประชุม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดท าบันทึกผลการประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 

การต่อการจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จะมีลักษณะการจ้างงานแบบปีต่อปีตามปีงบประมาณ ในช่วงปลายปีงบประมาณ 

ผู้ปฏิบัติงานจะประสานงานกับหน่วยงานและคณะวิชา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

การต่อการจ้าง นัดประชุมคณะกรรมการ จัดท าบันทึกแจ้งผลการต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ให้กองทรัพยากรมนุษย์ออก

ค าสั่งต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท

ลูกจ้างชั่วคราว 

การประเมินเลื่อนค่าจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน ตามรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม–31 มีนาคม) 

และครึ่งปีหลัง (1 เมษายน-30 กันยายน) จะมีสิทธิได้ประเมินเลื่อนค่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับ

หน่วยงานและคณะวิชา จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิน เลื่อนค่าจ้าง นัดประชุม

คณะกรรมการ จัดท าบันทึกแจ้งผลการประเมินเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ให้กองทรัพยากรมนุษย์ออกค าสั่ง

เลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท

ลูกจ้างชั่วคราว 

3. ด้านการขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 

ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการสิ้นสุดการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้แก่คณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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การขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ประสานงานกับคณะวิชาที่มีความประสงค์จะจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ตรวจสอบกรอบอัตราและเอกสารประกอบการด าเนินการจ้าง พร้อมด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติ

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ส่งให้กอง

ทรัพยากรมนุษย์เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัต ิ

การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

จัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประสานงานอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ลงนามในสัญญาจ้าง เสนอสัญญาจ้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม

ให้ครบถ้วน ส่งกองกฎหมายตรวจสอบ หากไม่มีการแก้ไขกองกฎหมายจะด าเนินการส่งสัญญาจ้างให้

กองทรัพยากรมนุษย์เพ่ือออกค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ และส่งสัญญาคู่ฉบับและส าเนาสัญญา

ต้นฉบับกลับมาที่กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

การขอวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเภทคนอยู่

ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) และจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ

รับรองให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าราชอาณาจักร ส่งให้กองกลางเสนออธิการบดีลงนาม และส่ง

ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร

ของอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ เพ่ือให้ชาวต่างประเทศน าไปยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

ที่สถานทูตไทยในประเทศตามภูมิล าเนาของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอเปลี่ยนประเภทการ

ตรวจลงตรา และจัดท าหนังสือหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภทวีซ่าเสนอคณบดีลงนาม เพ่ือให้

ชาวต่างประเทศน าไปยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราที่สถานทูตไทยในประเทศตามภูมิล าเนา

ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตท างาน 

และจัดท าหนังสือขอใบอนุญาตท างานเสนอคณบดีลงนาม โดยด าเนินการขอใบอนุญาตท างานที่

ส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่อาจารย์ชาวต่างประเทศเริ่มปฏิบัติงาน 
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การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอต่อวีซ่า และจัดท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอคณบดีลงนาม โดยด าเนินการขอ

ต่อวีซ่าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง ก่อนวันที่สิ้นสุดวีซ่าที่ระบุในหนังสือเดินทางของอาจารย์

ชาวต่างประเทศไม่เกิน 1 เดือน  

การขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอมีเลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษีของคนต่างด้าวและจัดท าหนังสือการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีเสนอคณบดีลงนาม  

โดยด าเนินการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าวที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ สาขาชะอ า  

ได้ตั้งแต่วันที่ชาวต่างประเทศเริ่มมีรายได้ 

การขอมีเลขประจ าตัวผู้ประกันตนของคนต่างด้าว 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอมีเลขประจ าตัว 

ผู้ประกันตนคนต่างด้าว น าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 เสนอรองอธิการบดี เพชรบุรี 

ลงนาม แล้วน าเอกสารการขอมีเลขประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าวส่งส านักงานประกันสังคม  

สาขาชะอ า ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ท าบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอคณะวิชาพิจารณา

ผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับเดิมประมาณ 3 เดือน หากคณะวิชาพิจารณาแล้วมี

ความประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประแทศ ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ ส่งให้กองทรัพยากรมนุษย์เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาต

ท างาน และจัดท าหนังสือขอต่ออายุใบอนุญาตท างานเสนอคณบดีลงนาม โดยด าเนินการขอต่ออายุ

ใบอนุญาตท างานที่ส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี ก่อนใบอนุญาตท างานหมดอายุ 1 เดือน 
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การขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง 

กรณีที่อาจารย์ชาวต่างประเทศมีความประสงค์ลาออกจากการปฏิบัติงานหรือ

คณะวิชามีความประสงค์ไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกขออนุมัติยกเลิก

สัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ส่งให้กองทรัพยากรมนุษย์เสนอรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะวิชาหรืออาจารย์ชาวต่างประเทศต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการแจ้งคนต่างด้าวออก

จากงาน โดยด าเนินการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานที่ส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่

สิ้นสุดการจ้างหรือภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการจ้าง 

การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการแจ้งพ้นหน้าที่ 

และจัดท าหนังสือหนังสือยกเลิกวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอคณบดีลงนาม โดยด าเนินการ 

แจ้งพ้นหน้าที่ ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง ในวันที่สิ้นสุดการจ้าง 

การแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

ประสานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการแจ้งสิ้นสุดการเป็น

ผู้ประกันตน น าหนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 เสนอรองอธิการบดี เพชรบุรี 

ลงนาม แล้วน าเอกสารการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนส่งส านักงานประกันสังคม สาขาชะอ า 

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการจ้าง 

 

4. ด้านการขึ้นทะเบียน และการแจ้งออกของผู้ประกันตน มีหน้าที่แจ้งส านักงาน

ประกันสังคม สาขาชะอ า กรณีท่ีมีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว เข้ามาปฏิบัติงานในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งการแจ้งออกของ

ผู้ประกันตน ในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออกจากการปฏิบัติงาน 
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   5. ด้านการท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจ า และประเภทพนักงานชั่วคราว  มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแนบที่ต้องใช้ในการท า

บัตรประจ าตัวให้ถูกต้องครบถ้วน และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของบุคคลที่ขอมีบัตรประจ าตัวให้ 

ความเห็นชอบ เสนอให้กองทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการออกบัตรประจ าตัว และส่งมอบบัตรประจ าตัว

ให้แก่บุคลากรที่ขอมีบัตรประจ าตัว   

 

6. ด้านการท าหนังสือรับรองบุคคล มีหน้าที่จัดท าหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  

(ใบผ่านงาน) หนังสือรับรองบุคคลและเงินเดือน หนังสือรับรองบุคคล (ไม่ระบุเงินเดือน) หนังสือรับรอง

เป็นข้าราชการบ านาญ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจ าและประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้าง

ชั่วคราว ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เสนอรองอธิการบดี เพชรบุรี ลงนาม  

 

7. ด้านสถิติวันลาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า

และประเภทชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

มีหน้าที่ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดท าสถิติการลา

ประจ าเดือนเสนอผู้บริหารของหน่วยงานและคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่งให้ 

กองทรัพยากรมนุษย์ทราบ และจัดท าสถิติการลาประจ าปีเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ  

การลาของบุคลากรในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 1.1 การขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท 

พนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เป็นไปตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว.41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ 

กค 0428/ว.74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่องการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่องการปรับบัญชีโครงสร้าง

อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

  1.1.1 การจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแบบสัญญาและ

อัตราค่าจ้างที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หากไม่สามารถปฏิบัติการตามได้ ต้องท าความตกลงกับกระทรวง 

การคลังและเมื่อได้ตกลงท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาสัญญาจ้างให้กรมบัญชีกลางและ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

   1.1.2 อัตราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศมี 2 บัญชี 

คือ บัญชีของต าแหน่งผู้สอน  และบัญชีของต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับค่าเช่าบ้าน

เหมาจ่ายในอัตราเดือนละ 8,000 บาท 

1.1.3 หากจ้างในอัตราค่าจ้างที่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งตามบัญชี

ก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ สามารถท าสัญญาจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอท าความตกลง

กับกระทรวงการคลัง เนื่องจากการจ้างดังกล่าวไม่ได้ท าให้ทางราชการต้องเสียงบประมาณเกินกว่า

ความจ าเป็น 
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   1.1.4 หากจ้างในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งตามบัญชี

ก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 

โดยส่งหนังสือขออนุมัติการจ้างต่อกรมบัญชีกลางอย่างช้าก่อนเริ่มจ้าง 1 เดือน โดยให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาการขออนุมัติจ้าง ดังนี้ 

   (1) ชื่อและอายุของผู้ที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะจ้าง 

   (2) ชื่อต าแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาการจ้าง 

   (3) ประวัติการศึกษา และการท างาน 

   (4) เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

   ทั้งนี้หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด หากมีปัญหาในการเบิกจ่าย 

คณะวิชาที่จ้างคนต่างด้าวอาจจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของ

ต าแหน่งตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ  

   1.1.5 ในกรณีที่ได้รับความตกลงให้จ้างในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า

ของต าแหน่งแล้ว หากมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศรายเดิมต่อไปอีก โดยให้ได้รับ

ค่าจ้างในอัตราเท่าเดิม สามารถต่อสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

   1.1.6 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศไม่ควรจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

เข้าปฏิบัติงานเว้นแต่กรณีจ าเป็นแท้จริงที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอ่ืนเข้าปฏิบัติงานแทนได้ โดยต้องขอ  

ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งการจ้างในลักษณะนี้ให้จ้างได้จนถึงอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 

   1.1.7 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้ขอท าความ 

ตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องอายุการจ้าง  กรณีสาขา

การศึกษาให้จ้างได้อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ส่วนกรณีสาขาวิชาอ่ืนที่มีความจ าเป็น ให้จ้างได้อายุไม่เกิน 

65 ปีบริบูรณ์ ส าหรับคุณสมบัติในการเลือกสรรบุคคลมาด ารงต าแหน่ง ให้ใช้หลักการตามข้อ 1.1.8 

   1.1.8 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ให้ขอท าความ

ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยยึดหลักการพิจารณาเลือกสรรบุคคลมาด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

   (1) ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของต าแหน่งที่ต้องการเลือกสรร

บุคคลมาด ารงต าแหน่ง เช่น คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสุขภาพ เป็นต้น 

   (2) ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีท่ีสุด หรือดีกว่าบุคคลอื่นๆ ที่มีให้เลือก 
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   (3) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ผู้ได้รับการคัดสรร มีความเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคคล 

   (4) ผู้นั้นมีคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ขัดกับคุณสมบัติต่างๆ ที่ทางราชการก าหนดไว้ 

   1.1.9 การขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กรณี 

การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้ส่งหนังสือขออนุมัติจ้างอย่างช้าก่อน  

เริ่มจ้าง 1 เดือน หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด หากมีปัญหาในการเบิกจ่าย ส่วนราชการอาจ

ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุมัติจ้าง ดังนี้ 

   (1) ชื่อและอายุของผู้ที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะจ้าง 

   (2) ชื่อต าแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาการจ้าง 

   (3) ประวัติการศึกษา และการท างาน 

   (4) ใบรับรองแพทย ์

   (5) เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติจ้าง 

   ทั้งนี้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการที่มี

ความจ าเป็นแท้จริงที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอ่ืนเข้าปฏิบัติงานแทนได้ จ้างลูกจ้างชาวต่างประทศที่มี

สัญญาจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ได้  โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว.74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 

เรื่องการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยให้จ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของ

ต าแหน่งตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และให้ยึดหลักการ

พิจารณาเลือกสรรบุคคลมาด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

    (1) ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของต าแหน่งที่ต้องการเลือกสรร

บุคคลมาด ารงต าแหน่ง เช่น คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสุขภาพ เป็นต้น 

    (2) ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติดีที่สุดหรือดีกว่าบุคคลอื่นๆ ที่มีให้เลือก 

    (3) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ผู้ได้รับการเลือกสรรมีความเหมาะสมกับ 

ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคคล 

    (4) ผู้นั้นมีคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ขัดกับคุณสมบัติต่างๆ ที่ทางราชการก าหนด 

   1.1.10 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้  

ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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   1.1.11 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ให้จ้างในอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของต าแหน่ง

ตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ โดยในระยะเวลา 2 ปีแรก ที่เริ่มจ้างไม่มี  

การปรับค่าจ้างให้สูง 

 

              ตารางที่ 3 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง 

    (ผู้เชี่ยวชาญ) 

  บัญชีปรับใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 ให้ค าแนะน าปรึกษาในกิจการหรือโครงการที่

ก าลังด าเนินการอยู่ 

32,510 - 33,770 - 37,120 - 

38,620 - 40,100 - 41,670 

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 2 ริเริ่มวางโครงการหรือแผนการด าเนินงาน

เกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง 

33,770 - 37,120 - 38,620 - 

40,100 - 41,670 - 43,810 

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 3 ริเริ่มวางแผนด าเนินงานและท าการวิจัยงาน

โครงการ ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนวิธี

ด าเนินงานทางเทคนิค ติดต่อประสานงานกับ

องค์การหรือรัฐบาลต่างประเทศ เป็นผู้มี

คุณวุฒิและประสบการณ์สูงกว่าผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับ 2 และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

37,120 - 38,620 - 40,100 - 

41,670 - 43,810 - 45,550 
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               ตารางที่ 4 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง 

    (ผู้สอน) 

  บัญชีปรับใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง 

1 สอนภาษาต่างประเทศในระดับโรงเรียนมัธยม

หรือตั้งแต่ระดับ ม.6 ลงมา 

17,690 – 18,440 – 19,200 – 19,970 – 

20,780 – 21,620 – 22,490 – 23,370 – 

24,270 - 25,190 

 

2 สอนภาษาต่างประเทศในระดับอนุปริญญา

หรือระดับปริญญา สอนวิชาแขนงอ่ืนในระดับ

อนุปริญญาหรือปริญญาและท าการวิจัยด้วย

หรือสอนหลายสาขาวิชา 

 

20,780 – 21,620 – 22,490 – 23,370 – 

24,270 – 26,460 – 27,480 – 28,560 – 

29,680 – 30,790 

3 สอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยหรือสอนใน

ระดับบัณฑิตวิทยาลัยและท าการวิจัยด้วย 

 

25,530 – 26,660 – 27,800 – 28,930 – 

30,100 – 31,290 – 32,510 – 33,770 – 

35,090 – 36,410 
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  1.2 การท าสัญญาจ้างและการออกค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตามหนังสือเวียน

กระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว.41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้าง

ลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  1.2.1 ชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้าง มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

  1.2.2 แบบสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1  

ให้ใช้เฉพาะกรณีการจ้างทีม่ีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และแบบที่ 2 ให้ใช้เฉพาะกรณีการจ้าง

ทีม่ีก าหนดระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี 

  1.2.3 การขอแก้ไขร่างสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ สามารถท าได้โดยมีเงื่อนไข  

2 ประการ คือ เป็นการแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับส่วนราชการนั้นและไม่ผูกพันวงเงินงบประมาณ 

เกินไปกว่าก่อนการแก้ไข 

  1.2.4 การท าสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานนั้น ผู้แทนส่วนราชการ

คู่สัญญาจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิทธิต่างๆ ที่จะให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศว่า จะมีสิทธิใน

กรณีใดบ้างหรือไม่ เพียงใด หากผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะให้สิทธิแก่ผู้รับจ้างในกรณีใด ก็จะต้องขีดฆ่า

ข้อความนั้นๆ ในสัญญาจ้างออก มิให้มีผลบังคับใช้แก่คู่กรณี โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องลงนาม

ก ากับการขีดฆ่าไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

   1.2.5 การลงนามในสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน จะต้องค านึงถึง

ข้อเท็จจริงโดยรอบคอบว่า จะให้ลูกจ้างชาวต่างประเทศได้รับสิทธิตามสัญญาจ้างเพียงใด ก่อนลงนาม

ท าสัญญาในฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง หากปรากฎว่าการท าสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศมิได้เป็นไปตาม

ข้อเท็จจริงและประหยัดเท่าที่ควร ท าให้รัฐต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่สมควร ผู้ท าสัญญาอาจ

ต้องรับผิดชอบ 

   1.2.6 ในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศตามสัญญาจ้างแบบที่ 1 และ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศได้ท างานมาครบ 2 ปีแล้ว หากประสงค์จะท าสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ

รายเดิมต่อไปอีก แม้ว่าการต่อสัญญาจ้างในระยะหลังไม่ครบ 2 ปีบริบูรณ์ ให้ใช้สัญญาจ้างแบบที่ 1 

โดยถือว่าได้จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้นั้นต่อเนื่องกันมาเกิน 2 ปี อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ

ต่างๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างแบบที่ 1 โดยให้หมายเหตุไว้เป็นหลักฐานในท้ายสัญญาฉบับใหม่ว่า

เป็นการจ้างต่อเนื่องจากสัญญาเดิมที่จ้างมาแล้วกี่ปี ตั้งแต่วันเดือนปีใดถึงวันเดือนปีใด ส่วนสัญญาจ้าง

แบบที ่2 ให้ใช้เฉพาะผู้ที่จ้างใหม่ ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่ถึง 2 ปี เท่านั้น 
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   1.2.7 ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่เทียบเท่าอธิการบดีขึ้นไป 

เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ้างและออกค าสั่งจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศได้เองภายในกรอบที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือในกรณีที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง ในอัตราค่าจ้างไม่เกิน  

ขั้นต่ าของต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 

  

 1.3 การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทาง 

เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร

เพ่ือการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน จะใช้รหัส B โดยจะมีระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรได้ 

90 วันต่อครั้ง ซึ่งการเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้างนั้นจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ.2522 โดยเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 

  1.3.1 หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

  1.3.2 แบบค าร้องขอการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 

  1.3.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน / 

ไม่สวมหมวก และแว่นตาด า) 

  1.3.4 หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ 

    1.3.5 หลักฐานวุฒิการศึกษา 

    1.3.6 หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม  

    1.3.7 หนังสือตอบรับการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท างานจากสถาบันการศึกษา 

(กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล, 2562)  

 ทั้งนี้ในปัจจุบันหนังสือตอบรับการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท างานจากสถาบันการศึกษา

จะต้องเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวรรม ที่ อว 0223.6/  

ว749 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่ อง การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มี

ใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักร เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้

เข้ามาท างานในราชอาณาจักรของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวรรม (อว.) ตามข้อ 1 (8) ของข้อก าหนดออกตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) ดังนี้ 
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 (1) ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถยื่น

ค าร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส (B) ท างาน หรือรหัส (O) จากสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ร้องมีถิ่นพ านัก โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติ

เดิมที่ได้ด าเนินการมา 

 (2) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ร้องมีถิ่นพ านัก 

จะออกหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry) ให้แก่บุคคลตามข้อ 1 เพื่อใช้เดิน

ทางเข้าราชอาณาจักร โดยในกรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีเอกสารการรับรองการจ้างงาน

หรือหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีเอกสารประกอบการขอ

หนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ ดังนี้ 

  (2.1) ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้า

ราชอาณาจักร (Certificate of Entry) โดยลงนามรับรองข้อมูลโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

พร้อมประทับตราสถาบันอุดมศึกษา 

  (2.2) ส าเนาหนังสือเดินทาง 

  (2.3) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 

  (2.4) ส าเนาสัญญาจ้าง 

  (2.5) ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี) 

  (2.6) ส าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ 

  (2.7) รายละเอียดการสอน/การท างาน 

 การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว แบบใช้ได้ครั้งเดียวมีอัตรค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 

แบบใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี มีอัตราค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ซึ่งถูกก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  
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 1.4 การเปลี่ยนประเภทวีซ่า คือการรับคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท 

Tourist Visa เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 

10 ก าหนดไว้ว่า “คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือ

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับ

อนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง” ท าให้คนต่างด้าวที่จะเข้ามาปฏิบัติงานต้องด าเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็น 

การลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B ทั้งนี้คนต่างด้าวต้องมีวันที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ต้องมาด าเนินการด้วยตนเองทุกครั้งและลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า 

ส่วนเอกสารของสถาบันให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประทับตราสถาบันทุกแผ่นทุกหน้า โดยมีเอกสาร

ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ดังนี้ 

1.4.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี  Tourist  Visa และ Transit Visa   

เพ่ือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 

1.4.2 ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, รอยการตรวจลงตรา, 

ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6)) 

1.4.3 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

1.4.5 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

จากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ทีย่ื่นค าขอ) 

1.4.6 หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

จากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (เรียน ผู้บัญชาการ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ทีย่ื่นค าขอ) 

1.4.7 แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน) 

1.4.8 ส าเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือน ที่มายื่นค าขอ) 

1.4.9 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าวประจ าประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ

กองนิติกร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าประเทศไทย, เอกสารแสดงผลการเรียน และ

หลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC)) (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2563ก)  
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 1.5 การขอใบอนุญาตท างาน หน่วยงานต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของ 

คนต่างด้าว รวมถึงลักษณะงานที่ให้ท า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง ตามพระราชก าหนดการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 13 โดยคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาต

ท างานต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยไม่ใช่การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ 

ผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตท างานให้ยื่นแบบค าขอ

ตามแบบ บต.25 แบบ บต.52 และแบบ บต.55 ซึ่งใช้ตามประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง ก าหนด

แบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นค าขอและการแจ้งตามกฎกระทรวง 

การขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2563 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต  

และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้ 

1.5.1 ส าเนาหนังสือเดินทาง 

1.5.2 หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามา 

1.5.3 ส าเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 

1.5.4 หนังสือรับรองการจ้างตามแบบท่ีก าหนด 

1.5.5 ส าเนาเอกสารรับรองของส่วนราชการที่เก่ียวข้องแสดงว่ากิจการของนายจ้าง

ได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

1.5.6 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ

และไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

1.5.7 รูปถ่าย ขนาด 3X4 เซนติเมตร จ านวน 3 รูป 

1.5.8 ส าเนาสัญญาจ้าง 

 ทั้งนี้การท าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศจะเป็นแบบปีต่อปี การขอใบอนุญาตที่มี

อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จะมีอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมการยื่น

ค าขอฉบับละ 100 บาท ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2558  
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 1.6 การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (การต่อวีซ่า) คือคนต่างด้าว 

ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับอนุญาตไม่เกิน 1 ปี 

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจ าเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้อธิบ ดี 

กรมต ารวจเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. 2522 คนต่างด้าวจะต้องด าเนินการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปก่อนวันที่สิ้นสุด

ตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ โดยสามารถด าเนินการล่วงหน้าได้ก่อนสิ้นสุดการอนุญาต 1 เดือน ณ ส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ เขตพ้ืนที่ตั้งที่ท างานของคนต่างด้าว โดยค าขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราวต่อไป ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ที่ครั้งละ 1,900 บาท ต่อคน ตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 พ.ศ.2546 และมีเอกสารประกอบที่ต้องใช้ ดังนี้ 

1.6.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อวีซ่าจากสถาบันต้นสังกัด โดยระบุอัตราเงินเดือน

และระยะเวลาจ้าง 

1.6.2 แบบค าขอ ตม. 7 และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

1.6.3 ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

1.6.4 ส าเนาหนังสือเดินทาง (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2563ข)  

 

 1.7 การขอมีเลขประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าว การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและลูกจ้าง

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งขึ้น

ทะเบียนลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง โดยประกอบด้วย

เอกสาร ดังนี้ 

1.7.1 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 

1.7.2 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า 

1.7.3 ส าเนาใบอนุญาตท างานทุกหน้า 
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 1.8 การขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีคนต่างด้าว คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา กรณีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เช่น คนต่างด้าว 

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง โดยก าหนดให้

ด าเนินการขอมีเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี เงินได้พึงประเมิน  

ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา (อ าเภอ) ที่ผู้ยื่นค าร้องมีภูมิล าเนาอยู่กรณีผู้เสียภาษีอากรที่เป็น

บุคคลธรรมดา ไม่สะดวกท่ีจะยื่นค าร้อง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในท้องที่ของจังหวัดที่มีภูมิล าเนาอยู่หรือ จะยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

หรือส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้ ทั้งนี้เอกสารที่ต้องแนบ

พร้อมกับแบบค าร้องการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรประเภทบุคคลธรรมดา มีดังนี ้

1.8.1 แบบ ล.ป.10.1 

1.8.2 ส าเนาหนังสือเดินทาง  

1.8.3 ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

1.8.4  ส าเนาสัญญาเช่าที่พักอาศัย ทะเบียนบ้านเช่า และส าเนาบัตรประชาชน

ผู้ให้เช่า พร้อมติดอากรแสตมป ์

1.8.5  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 

1.8.6  หนังสือมอบอ านาจจากหน่วยงานต้นสังกัด 

(กรมสรรพากร, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) 

 

 1.9 การปรับอัตราค่าจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในกรณีที่มีการต่อสัญญาจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศรายเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หากหน่วยงานต้นสังกัดมีความประสงค์จะปรับ

อัตราค่าจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นไปตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง  

ที่ กค 0415/ว.41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้ 

  1.9.1 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศให้สูงขึ้น 1 ขั้น แต่ไม่เกิน 2 ขั้น 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณท่ีเทียบเท่าอธิการบดีขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา 

โดยจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้  
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  (1) การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศให้สูงขึ้น 1 ขั้น มีหลักเกณฑ์ คือ ลูกจ้าง

รายนั้นท าสัญญาจ้างที่เริ่มจ้างในคราวเดียวมีระยะเวลา 2 ปี และมีการปฏิบัติงานครบ 2 ปีบริบูรณ์ด้วย 

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีความประสงค์จะท าสัญญาจ้างต่อไปอีก 2 ปีบริบูรณ์ ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

รายนั้น ในรอบระยะเวลา 2 ปี ที่ล่วงมาแล้ว ได้ผลดีเด่นเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง และเป็นประโยชน์ 

ต่อประเทศชาติ และมีเงินงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว เพียงพอที่จะปรับ

ค่าจ้างให้สูงขึ้นได้ 

  (2) การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศให้สูงขึ้น 2 ขั้น มีหลักเกณฑ์ คือ ผู้นั้น

จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น 1 ขั้น ตามข้อ (1) มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก  โดย

ให้ค านวณโควตาเพ่ือปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น 2 ขั้นได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนลูกจ้าง 

ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างครบ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ และถ้ามี

เศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง แต่ถ้าปัดเศษทิ้งแล้วไม่มีผู้ได้รับการปรับค่าจ้าง

เลยแม้แต่คนเดียว ให้ปรับได้ 1 คน และให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้าง 

ชาวต่างประเทศกรณีพิเศษ 2 ขั้น ส่งให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ จ านวน 3 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 

30 กันยายนของทุกปี แต่ทั้งนั้นจะปรับอัตราค่าจ้างได้เมื่อใดนั้นจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาตาม

สัญญาจ้างแต่ละฉบับ 

  1.9.2 ในกรณีท่ีมีการท าสัญญาจ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ หรือในกรณีที่

มีการต่อสัญญาจ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ หากประสงค์จะปรับค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ให้สูงขึ้น กส็ามารถกระท าได้ทุกระยะเวลา 2 ปีบริบูรณ์ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

  1.9.3 การเปลี่ยนระดับชั้นลูกจ้างชาวต่างประเทศให้สูงขึ้น เนื่องจากลูกจ้างรายนั้น 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนไป ให้ปรับอัตราค่าจ้างเข้าสู่ระดับชั้นใหม่ในขั้นเดียวกันหรือขั้นที่ใกล้เคียง

ที่สูงกว่าของต าแหน่งนั้นได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง แต่ทั้งนี้ ในการเบิกจ่าย

ค่าจ้าง ส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติบัญชีลูกจ้างชั่วคราวจากกรมบัญชีกลาง 
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 1.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน  

การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563 หมวด 5 การขอต่ออายุ

ใบอนุญาตท างานและการต่ออายุ ข้อ 20 ระบุไว้ว่า “ผู้รับอนุญาตให้ท างานซึ่งประสงค์จะท างานต่อไป

ตามมาตรา 67 ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตท างานจะสิ้น

อายุ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน” ซึ่งในปัจจุบันคน

ต่างด้าวที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตท างานให้ยื่นแบบค าขอตามแบบ บต.25 ซึ่งใช้ตามประกาศ

กรมการจัดหางานเรื่อง ก าหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นค าขอและการ

แจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้งการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2563 โดยเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบค าขอ ดังต่อไปนี้ 

1.10.1 แบบค าขอ บต. 25 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
1.10.2 ใบอนุญาตท างานและส าเนาใบอนุญาตท างาน 
1.10.3 หนังสือรับรองการจ้างตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
1.10.4 หนังสือเดินทางที่ต่ออายุวีซ่าใหม่แล้ว พร้อมส าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 

และหน้าวีซ่าล่าสุด 
1.10.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริตมีจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ ไม่มีโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ อันเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
(ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) 

1.10.6 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.10.7 ส าเนาใบเสร็จและหลักฐานการเสียภาษีของคนต่างชาติ (ภงด. 91) 
1.10.8 หนังสือถึงส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

   1.10.9 แผนที่ตั้งของสถานที่ศึกษา  
1.10.10 ส าเนาแผนภูมิการแบ่งงาน (ระบุจ านวนพนักงานคนไทยและต่างชาติด้วย) 
1.10.11 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษาพร้อมติดอากรแสตมป์  

10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 การต่ออายุใบอนุญาตท างาน ส านักงานจัดหางานจะพิจารณาตามวันสิ้นสุดของ 

สัญญาจ้าง ทั้งนี้จะอนุญาตได้ไม่เกิน 2 ปี ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2558 ข้อ 4 (2) การต่ออายุ

ใบอนุญาตท างาน ก าหนดไว้ว่า 
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(ก) การต่ออายุใบอนุญาตไมเ่กนิ 3 เดือน   ครั้งละ 750 บาท 

(ข) การต่ออายุใบอนุญาตเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน   ครั้งละ 1,500 บาท 

(ค) การต่ออายุใบอนุญาตเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ครั้งละ 3,000 บาท 

(ง) การต่ออายุใบอนุญาตเกิน 1 ปีให้ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับระยะเวลาที่เกิน  

1 ปี เพ่ิมขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) ตัวอย่างเช่น ต่อใบอนุญาตท างาน  

2 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 6,000 บาท 

 ทั้งนี้นอกจากอัตราค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแล้ว  ยังมีค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ

ฉบับละ 100 บาท  ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ.2558 ข้อ 5 ด้วย 

 

1.11 การขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง คือการยุติการท างานของ

คนต่างด้าวกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยอยู่ในเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง หมวดการสิ้นสุดแห่งสัญญา 

ข้อ 7 สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ (1) ระบุไว้ว่า “ครบอายุสัญญาจ้าง” และ (3) ระบุไว้ว่า “คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 3 เดือน”  

  

  1.12 การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ให้ด าเนินการตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดจ้างคนต่างด้าว
ท างานต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ท าภายใน  
15 วัน นับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย” 
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  

1.12.1 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน จ านวน 2 ฉบับ 
1.12.2 หนังสือมอบหมายอ านาจจากนายจ้าง พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของคณบดี 

และส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน โดยติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
1.12.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
1.12.4 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.12.5 ใบอนุญาตท างาน 
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  โดยนายจ้างจะต้องเดินทางไปแจ้งที่ส านักงานจัดหางานในจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของ
สถานประกอบการที่คนต่างด้าวท างานอยู่ ซึ่งจะต้องคืนใบอนุญาตท างานฉบับจริงให้กับส านักงาน
จัดหางาน นายจ้างจะได้รับแบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานที่ประทับตราส านักงานจัดหางานกลับมา 
1 ฉบับ เท่านั้น 
 
 1.13 การแจ้งสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตนคนต่างด้าว ให้แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้

ส านักงานประกันสังคมประจ าพ้ืนที่ของสถานที่ตั้งของที่ท างานทราบ ตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ.2533 ส าหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคมลงในช่องเลขประจ าตัวประชาชน  

โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.13.1 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 

1.13.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าว 

 

  1.14 การแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ (การยกเลิกวีซ่า) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคนต่างด้าว ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องด าเนินการแจ้งยกเลิกการอนุญาต
ท างานที่ส านักงานจัดหางานก่อน แล้วจึงไปด าเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันได้ หลังจากที่ยกเลิกอนุญาตท างานแล้ว 
คนต่างด้าวจะต้องไปด าเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ท างานด้วยตนเองที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
   1.14.1 หนังสือยกเลิกวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
   1.14.2 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าและหนังสือเดินทาง  
   1.14.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
   1.14.4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
   1.14.5 ส าเนาค าสั่งมอบหมายอ านาจ (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2563ค) 
 

2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึงมีข้อควรระวัง ดังนี้ 
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 2.1 การขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอนซึ่ง

ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก และต้องรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานหลายส่วน เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อคณะวิชาแจ้งความประสงค์ที่จะจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ให้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีทราบแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรจัดท าแผนแสดงขั้นตอนการด าเนินงานให้ 

คณะวิชาทราบเพ่ือให้วันที่เริ่มจ้างสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและถูกต้องตามข้อก าหนดใน

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  

 2.2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวนั้น สถานทูตไทย

ในแต่ละประเทศจะใช้เอกสารประกอบการขอวีซ่าแตกต่างกัน เพ่ือลดปัญญาในการด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งให้คนต่างด้าวประสานงานกับสถานทูตไทยในประเทศที่เป็นภูมิล าเนาของตนเอง

ก่อนไปยื่นเรื่อง ว่าต้องการเอกสารใดบ้างส าหรับการขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ทางหน่วยงาน 

จะได้จัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 2.3 คนต่างด้าวที่จะเข้ามาปฏิบัติงานกับหน่วยงานต้องได้รับใบอนุญาตท างานจาก

ส านักงานจัดหางานก่อน หากคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานโดยยังไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน คนต่างด้าว

ที่ท างานโดยไม่ได้รับใบอนุณาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 51 และคณะวิชาหรือหน่วยงานที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าท างาน

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน ตามมาตรา 54  

ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  

 2.4 การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปสามารถขออยู่ต่อได้สูงสุดครั้งละ 

ไม่เกิน 1 ปี  หากคนต่างด้าวได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่อไป คนต่างด้าวจะต้องยื่นเรื่อง

ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนวันที่สิ้นสุดการได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร หากฝ่าฝืนต้องรับโทษตาม มาตรา 81 ซึ่งระบุไว้ว่า คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ใน

ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 

2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้หากผู้กระท าความผิดเข้ามามอบตัวหรือมา

ตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบปรับตามจ านวนวัน 

ที่คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนวันละ 500 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้ว

ต้องไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 เรื่อง มอบอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบ  
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 2.5 เมื่อรับคนต่างด้าวเข้ามาท างานในหน่วยงานแล้ว นายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้าง

ที่เป็นคนต่างด้าวเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง และหากมีการเปลี่ยนแปลง 

นายจ้างต้องแจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตนของคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่เกิน

วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง หากนายจ้างไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งก าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 96 

 2.6 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่อไป ต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุ

ใบอนุญาตท างานที่ส านักงานจัดหางานก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามพระราช

ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

 2.7 กรณีที่คนต่างด้าวได้หมดสัญญาจ้างกับนายจ้าง หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน  

ให้ด าเนินการตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 13 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท างานต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของ 

คนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ท าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน

ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่ง

การออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย”  หากไม่ด าเนินการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ต้องมีโทษ

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 113/1 ที่ก าหนดไว้ด้วย 

2.8 เมื่อคนต่างด้าวออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างใบอนุญาตท างานจะสิ้นสุดลง

นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน และถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 

เป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คนต่างด้าวจึงต้องแจ้งพ้นหน้าที่ที่ส านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือขอวีซ่าประเภทอ่ืนในการอยู่ ในราชอาณาจักรต่อไป  หรือเดินทางออก 

นอกราชอาณาจักร หากไม่ด าเนินการแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่  แล้วคนต่างด้าวผู้นั้นยังอยู่ใน 

ราชอาณาจักรต่อไปจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 
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3. จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการที่จะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงาน

กับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไว้ซึ่ง

ศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อันจะยังผลให้

ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป   

  บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ ก าหนด

โดยยึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ 

1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

2. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6. ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรม 

  จรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

2. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน 

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

4. จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 

5. จรรยาบรรณต่อหน้าที่และวิชาชีพ 

  จรรยาบรรณที่ก าหนดตามข้อบังคับนี้ ครอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภทและทุกต าแหน่ง

ซึ่งสังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะ

วิชาการด้วย โดยจะไม่ขัดกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ฉบับนี้อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานตั้ งแต่การขออนุมัติจ้าง 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างปรเทศ และการสิ้นสุดการจ้างอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ  

 กระบวนการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็นกระบวนการรับชาวต่างประเทศเข้า

มาท าหน้าที่เป็นผู้สอนภาษาต่างประเทศ คนต่างด้าวที่สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ได้จะต้อง

มีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) เท่านั้น หากชาวต่างประเทศ

ได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) จะต้องด าเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจ

ลงตราให้ เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ได้  เมื่อคณะวิชาแจ้ง 

ความประสงค์ในการขออนุมัติจ้างชาวต่างประเทศ ทางกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจะด าเนินการ 

ตามกระบวนการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 หลังจากอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ก่อนครบสัญญาจ้าง  

3 เดือน ทางกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจะแจ้งให้คณะวิชาประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์  

ชาวต่างประเทศ หากคณะวิชาพิจารณาแล้วเห็นควรให้ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจะด าเนินการตามกระบวนการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ   

 แต่ในกรณีที่คณะวิชาไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างหรือชาวต่างประเทศมีความประสงค์ 

ที่จะลาออก กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจะด าเนินการตามกระบวนการขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างหรือ 

ไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
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การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การขอต่อสัญญาจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ และการขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

มีข้ันตอนในการด าเนินการหลายขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 

1. กระบวนการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1.1 การขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว  

      ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

1.2 การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

1.3 การขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) 

1.4 การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

1.5 การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 

1.6 การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) 

1.7 การขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว 

1.8 การขอมีเลขประจ าตัวผู้ประกันตนของคนต่างด้าว 

 1.9 การขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 1.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

1.11  การขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง 

1.12  การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

1.13  การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) 

1.14  การแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

จึงขออธิบายกระบวนการปฏิบัติงานโดยแสดงเป็นแผนผังการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถ

เข้าใจการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
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ไม่ครบถ้วน/ขอเอกสาร  เพิ่มเติม 

ไม่อนุมัติ (ขอข้อมูล/  เอกสาร 
                          เพิ่มเติม) 
           

ครบถ้วน 

อนุมัติ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 

ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 
                     ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม                                         เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ผูป้ฏิบัติงานท าบันทึกขออนุมัติจา้งเสนอคณบดีลงนาม 

5.กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบและเสนอ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 

4.ส่งให้กองทรัพยากรมนุษย์ตามระบบสารบรรณ 

8.ผูป้ฏิบัติงานแจ้งผลการอนุมัติจา้งให้คณะวิชาทราบ 

เร่ิมต้น 

1.คณะวิชาส่งบันทึกขออนุมัติจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบขอ้มูล 

และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

6.รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหารพิจารณา 

 

7.กองทรัพยากรมนุษย์ส่งผลการขออนมุัติจ้างให้ 

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

สิ้นสุด 

- บันทึกขออนุมัติจา้ง 

- ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า 

- ส าเนาหลกัฐานวุฒกิารศึกษา 

- หลักฐานทีอ่ยู่ในประเทศไทย(ถ้ามี)  

 (ระยะเวลาด าเนินการประมาณ7-14 วนั) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 

 (ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 

 (ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

-บันทึกขออนุมัติจ้างที่คณบดีลงนาม 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่1  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาที) 

-บันทึกขออนุมัติจ้างที่คณบดีลงนาม 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่1  

-บันทึกขออนุมัติจ้างเสนอรองอธกิารบดฯี 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 5 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 วัน) 

-ผลการอนุมัติจา้ง 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่6  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

-ผลการอนุมัติจา้ง 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่6  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 วัน) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. คณะวิชาส่งบันทึกขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 
ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศและเอกสารที่เก่ียวข้องมายังกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกของคณะวิชาจะต้อง
ระบุข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 บันทึกขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้องระบุข้อมูล ดังนี้ 
2.1.1 ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2.1.2 สัญชาติ 
2.1.3 วุฒิการศึกษา 
2.1.4 สังกัดสาขาวิชา 
2.1.5 เลขที่ต าแหน่ง  
2.1.6 อัตราค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
2.1.7 ระยะเวลาจ้าง วันที่เริ่มจ้าง (วันที่เริ่มจ้างจะเป็นวันที่หลังจากคณะวิชา 

ส่งบันทกึขออนุมัติจ้างที่ระบุข้อมูลและมีเอกสารแนบครบถ้วนแล้ว 3 เดือน)  
2.1.8 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงบประมาณที่ใช้ คือ รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสเงินทุน 

และขอบเขตหน้าที่ 
2.1.9 ข้อมูลการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ซึ่งประกอบด้วย ค่าหนังสือขออนุญาตท างานของชาวต่างประเทศ (WP) จ านวน 3,100 บาท ค่าอากรแสตมป ์
จ านวน 60 บาท และค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่า จ านวน 1,900 บาท 

2.1.10 เหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2.2 เอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

2.2.1 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า  
2.2.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา 
2.2.3 หลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยของอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ถ้ามี)  

 หากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ายังไม่ครบถ้วน 
ผู้ปฏิบัติงานจะประสานงานกับคณะวิชาเพ่ือขอเอกสารหรือข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนก่อนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

3. ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 
ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ เสนอคณบดีลงนาม ในกรณีที่คณะวิชาส่งบันทึกขออนุมัติจ้างและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว 
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4. ส่งบันทึกขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่ง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่คณบดีลงนามแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองทรัพยากรมนุษย์
ตามระบบงานสารบรรณ 

5. กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกขออนุมัติจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมท าบันทึกขออนุมัติการจ้างเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาต่อไป 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

 7. กองทรัพยากรมนุษย์ส่งผลการอนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ มายังกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

  8. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลการอนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 

ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้คณะวิชาทราบ 

 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่ มี

สัญญาจ้าง หน้า 225 

  2. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

หน้า  232 

  3. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญจ้าง หน้า 233 

 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง (ภาคผนวก ค) 

  ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจ้าง หน้า 262 
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 
                         ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม                                                   เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.กองทรัพยากรมนุษย์ส่งบันทึกอนุมัติการจ้าง 

ให้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

2.ผูป้ฏิบัติงานร่างสัญญาจ้างฉบบัภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ฉบับ 

3.อาจารย์ชาวต่างประเทศและพยานลงนามในสัญญา 

5.ผูป้ฏิบัติงานท าบันทึกส่งสัญญาจ้างเสนอผู้อ านวยการ

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีลงนาม 

4.เสนอสัญญาจ้างให้รองอธิการบดี เพชรบุรี ลงนาม 

6.ส่งสัญญาจ้างให้กองกฎหมายตามระบบสารบรรณ 

7.กองกฎหมายตรวจสอบ 

 

9.กองทรัพยากรมนุษย์ออกค าสั่งจ้างแลว้ส่งค าสั่งจ้างมา

ให้กองงงานวิทยาเขตเพชรบุรีตามระบบสารบรรณ 

8.กองกฎหมายส่งสัญญาจา้งให้กองทรัพยากรมนุษย์

และส่งสัญญาจ้างคู่ฉบับใหก้องงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

10.ผูป้ฏิบัติงานรับสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างจาก 

สารบรรณส าเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

สิ้นสุด 

บันทึกอนุมัติการจ้าง 

 

สัญญาจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน) 

-บันทึกส่งสัญญาจา้งผู้อ านวยการลงนาม 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 0.5 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 5 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 5  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

สัญญาจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

 

ค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

ส าเนาต้นฉบับสัญญาจ้าง 

คู่บับสัญญาจ้าง 

ค าสั่งจ้าง 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. กองทรัพยากรมนุษย์ส่งบันทึกอนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ชั่วคราว  ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

2. ผู้ปฏิบัติงานจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 2 ฉบับ ซึ่งในสัญญาจ้างจะต้องระบุข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ชื่อและนามสกุลของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2.2 ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยของอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
2.3 สัญชาติ  
2.4 อัตราเงนิเดือน และเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
2.5 ระยะเวลาในการจ้าง และวันที่เริ่มจ้าง 

    3. อาจารย์ชาวต่างประเทศและพยานลงนามในสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
    4. เสนอสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้รองอธิการบดี เพชรบุรี ลงนาม 
    5. ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกส่งสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ผู้อ านวยการกองงาน
วิทยาเขตเพชรบุรีลงนาม 
    6. ส่งสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้กองกฎหมายตามระบบงานสารบรรณ 
   7. กองกฎหมายตรวจสอบสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีที่มีการแก้ไข 
กองกฎหมายจะแจ้งกลับมาทีก่องงานวิทยาเขตเพชรบุรใีห้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

  8. กองกฎหมายตรวจสอบสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
กองกฎหมายจะด าเนินการส่งสัญญาจ้างโดยมีนิติกรเป็นผู้ลงนามรับรองเอกสารสัญญาแล้วส่งให้ 
กองทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการต่อไป พร้อมส่งสัญญาคู่ฉบับและส าเนาสัญญาจ้างต้นฉบับมายัง 
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  
  9. กองทรัพยากรมนุษย์ออกค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ และส่งค าสั่งจ้างมาให้
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีตามระบบงานสารบรรณ 
  10. ผู้ปฏิบัติงานรับสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศจากสารบรรณแล้ว
ส าเนาให้แก่คณะวิชา กองคลัง และอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

1. ตัวอย่างสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศฉบับภาษาไทย หน้า 263 

2. ตัวอย่างสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 267  

  3. ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้กองกฎหมาย หน้า 272 
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa)  

รหัส B (การท างาน)  

 
           ผู้เกีย่วข้อง/กิจกรรม                                              เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานประสานงานกับคณะวิชาเรื่อง

สถานทูตทีอ่าจารย์ชาวต่างประเทศจะขอวีซ่า 

2.ผูป้ฏิบัติงานท าบันทึกพิจารณาลงนามหนังสือ

รับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรของคน

ต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานและเอกสารแนบ 

3.เสนอคณบดีลงนาม 

6.กองกลางเสนออธิการบดีลงนาม 

10.คณะวิชาส่งหนังสือให้อาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

8.กระทรวงการอุดมศึกษาฯส่งหนังสือรบัรอง 

การเข้าราชอาณาจกัรฯ ให้ผู้ปฏบิัติงาน 

9.ผูป้ฏิบัติงานส่งหนังสือให้คณะวิชา 

7.กองกลางออกเลขที่หนังสอืพรอ้มประทับตรา 

มหาวิทยาลัยและส่งเรือ่งให้กระทรวงการอดุมศึกษาฯ 

5.กองกลางตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

4.ส่งให้กองกลางตามระบบสารบรรณ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

-บันทึกรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯ 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองฯ 

-แบบรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยืน่ขอรับหนังสือฯ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 4 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 4 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 วัน) 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองฯ 

-แบบรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยืน่ขอรับหนังสือฯ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

หนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักรฯ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 7-14 วนั) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 8 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 8 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) เป็นขั้นตอน

ส าหรับการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย อาจารย์ 

ชาวต่างประเทศจะเป็นผู้ด าเนินการขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B 

(การท างาน) ที่สถานฑูตไทยประจ าประเทศที่ชาวต่างประเทศอาศัยอยู่  เพ่ือให้สามารถน ามาขอ

ใบอนุญาตท างานในขั้นตอนต่อไปได้ ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่จัดท าเอกสารในส่วนของทางมหาวิทยาลัย

เพ่ือใช้ประกอบการขอวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับคณะวิชาหรืออาจารย์ชาวต่างประเทศเรื่องสถานฑูตที่

อาจารย์ชาวต่างประเทศจะเดินทางไปขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B 

(การท างาน) และการเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า 

1.1 เอกสารประกอบการขอวีซ่าส่วนบุคคลจะประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

- หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 

- หลักฐานวุฒิการศึกษา 

- หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม 

  1.2 เอกสารประกอบการขอวีซ่าในส่วนของต้นสังกัดจะประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

  - หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้

คนต่างด้าวเข้ามาท างาน  

  - หนังสือตอบรับการจ้างจากสถาบันการศึกษา (หนังสือรับรองการจ้าง) 

2. ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกพิจารณาลงนามหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองให้

อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าราชอาณาจักร และกรอกข้อมูลในแบบรายชื่อบุคคลต่างชาติที่

ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพครูฯ  

3. เสนอคณบดีลงนามในบันทึกพิจารณาลงนามหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน 

4. ส่งบันทึกและเอกสารแนบให้กองกลางตามระบบสารบรรณ 
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5. กองกลางตรวจสอบหนังสือรับรองให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าราชอาณาจักร

และเอกสารแนบ กรณีที่มีการแก้ไขทางกองกลางจะแจ้งกลับมาที่กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีให้

ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

6. กองกลางตรวจสอบหนังสือรับรองให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าราชอาณาจักร

และเอกสารแนบถูกต้องแล้ว เสนอให้อธิการบดีลงนาม 

7. กองกลางออกเลขที่หนังสือและประทับตรามหาวิทยาลัยลงในหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าราชอาณาจักร และแบบรายชื่อ

บุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพ่ือเข้ามาประกอบ

อาชีพครูฯ แล้วส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งหนังสือรับรองการเข้า

ราชอาณาจักรของอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ มาให้ผู้ปฏิบัติงาน 

9. ผู้ปฏิบัติงานส่งหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักรของอาจารย์ชาวต่างชาติให้คณะวิชา 

10. คณะวิชาส่งหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักรของอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติให้

อาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือน าไปด าเนินการขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B  
 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

 1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หน้า 86 

 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. 2522 หน้า 197 

  3. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวรรม เรื่อง การเดินทาง

เข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานใน 

ราชอาณาจักร หน้า 236 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

  1. ตัวอย่างบันทึกข้อความพิจารณาลงนามหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน หน้า 273 

  2. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

เดินทางเข้าราชอาณาจักร หน้า 274 
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

 
                       ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม                                               เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานประสานงานกับคณะวิชา 

เร่ืองการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

2.ผูป้ฏิบัติงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์

เปลี่ยนประเภทวีซ่าและเอกสารที่ใช้ในการขอ

เปลี่ยนประเภทวีซ่าเสนอคณบดีลงนาม 

3.ผูป้ฏิบัติงานส่งให้อาจารย์ชาวตา่งประเทศเพื่อ

น าไปด าเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่า 

5.สถานฑูตเปลี่ยนประเภทลงตราโดยประทับตรา 

ลงในหนังสือเดินทางของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

4.สถานทูตพิจารณา 

6.อาจารย์ชาวต่างประเทศน าส าเนาหนงัสือ

เดินทางที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

มาให้ผู้ปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 

 

ข้อมูลสถานที่การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภทวีซ่า 

-หนังสือรับรองการจ้าง และส าเนาราชกิจจานุเบกษา 

-ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

-ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบด ีและคณบดี  

-ส าเนาแผนที่มหาวิทยาลัย 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-30 วนั) 

 

หนังสือเดินทางที่เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

เรียบร้อยแล้ว 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เป็นขั้นตอนส าหรับการขออนุมัติจ้างอาจารย์

ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว และมีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว Tourist Visa 

อาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้องด าเนินการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่

ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) เพ่ือให้สามารถน ามาขอใบอนุญาตท างาน 

ในขั้นตอนต่อไปได้ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศน าเอกสารการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

ไปที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลตามที่อาจารย์ชาวต่างประเทศได้แจ้งความประสงค์ไว้ อาทิเช่น 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาน

เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นต้น  โดยมี

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับคณะวิชาหรืออาจารย์ชาวต่างประเทศเรื่องการเปลี่ยน

ประเภทการตรวจลงตรา โดยคณะวิชาหรืออาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้องแจ้งสถานที่ที่จะเดินทางไป

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราในส่วนของ

มหาวิทยาลัย เสนอคณบดีลงนาม โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภทวีซ่า 

2.2 หนังสือรับรองการจ้าง  

2.3 ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

2.4 ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

2.5 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.6 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 

2.7 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี  

2.8 ส าเนาแผนที่มหาวิทยาลัย 

3. ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้อาจารย์ 

ชาวต่างประเทศเพ่ือน าไปด าเนินการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ทั้งนี้อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ต้องเตรียมเอกสารส่วนบุคคลไปด้วย ดังนี้ 
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3.1 ส าเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางเล่มจริง 

3.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

3.3 เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

3.4 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

3.5 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนประเภทวีซ่า 2,000 บาท  

4. สถานทูตตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรณี

เอกสารส่วนบุคลไม่ครบถ้วน อาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้องด าเนินการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  

เพ่ือน าไปด าเนินการอีกครั้ง กรณีเอกสารของทางมหาวิทยาลัยที่ไม่ครบถ้วนอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ต้องแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการเตรียมเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนแล้วส่งให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ

เพ่ือน าไปด าเนินการอีกครั้ง 

5. สถานทูตตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรณี

เอกสารครบสมบูรณ์แล้ว ทางสถานทูตจะด าเนินการอนุมัติการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราภายใน 

30 วันท าการ 

6. อาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับตราประทับการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราใน

หนังสือเดินทางแล้ว ส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  

ส่งให้ผู้ปฏิบัติงาน 

แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

 แบบหนังสือรับรองการจ้าง หน้า 249 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภทวีซ่า หน้า 275 
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 
                        ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม                                                    เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย ์

ชาวต่างประเทศเพื่อเตรียมเอกสาร 

ในการขอใบอนุญาตท างาน 

 

2.ผูป้ฏิบัติงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห ์

ขอใบอนุญาตท างานและเอกสารประกอบ 

การขอใบอนุญาตท างานเสนอคณบดีลงนาม 

 

3.ผู้ปฏิบัติงานนัดวนัเดนิทางไปขอใบอนญุาตท างานกับ

อาจารย์ชาวต่างประเทศและกรอกแบบค าขอใช้รถ 

 

4.เดินทางไปด าเนินการขอใบอนุญาตท างานที่

ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุร ี

6.ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้รถ 

7.เดินทางไปรับใบอนุญาตท างานที่ส านักงาน 

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 

5.ส านักงาน 

จัดหางานพิจารณา 

สิ้นสุด 

-แบบค าขอ บต. 25 

-แบบแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าว 

-ส าเนาหนังสือเดินทาง 

-ส าเนาหลักฐานการศึกษา 

-ใบรับรองแพทย ์

-ใบรับรองผลการตรวจโรค COVID -19  

(กรณีเดินทางมาจากต่างประเทศ) 

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7วัน) 
 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใบอนุญาตท างาน 

-เอกสารประกอบการขอใบอนญุาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

-นัดหมายอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

-แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่1 และ 2 

-เอกสารแจ้งวันที่รับใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 
 

แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินประมาณ 5 นาที) 
 

-เอกสารแจ้งวันที่รับใบอนุญาตท างาน 

-ใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินประมาณ 1-3 ชั่วโมง) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพ่ือด าเนินการ
ขอใบอนุญาตท างาน ในส่วนของเอกสารส่วนบุคคลพร้อมกรอกแบบค าขอ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบค าขอ บต. 25 ค าขออนุญาตท างานและต่ออายุใบอนุญาตท างานของ 
คนต่างด้าวตามมาตรา 59 

1.2 แบบแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าว แบบ บต. 55 
1.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศ (หน้าแรก และหน้าวีซ่าล่าสุด) 
1.4 ส าเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการรับรองเอกสารของคนต่างชาติ 
1.5 ใบรับรองแพทย์ (1.โรคเรื้อน 2.วัณโรค 3.โรคเท้าช้าง 4.โรคติดยาเสพติด  

5.โรคพิษสุราเรื้อรัง 6.โรคซิฟิลิส) กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องมี
ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและ 
ผลตรวจหลังจากกักตัวในประเทศไทยครบ 14 วัน  

1.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
   กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศไม่ได้เดินทางมาด าเนินการขอใบอนุญาตท างานที่ส านักงาน
จัดหางานกับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากอาจารย์ชาวต่างประเทศพร้อมติดอากรแสตมป์ 
10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตท างานในส่วนของมหาวิทยาลัย 
เสนอคณบดีลงนาม โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หนังสือถึงส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือขอใบอนุญาตท างาน 
2.2 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว แบบ บต. 52 
2.3 หนังสือรับรองการจ้างตามแบบฟอร์ม 
2.4 แผนที่ตั้งของสถานที่ศึกษา 
2.5 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.6 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
2.7 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
2.8 ส าเนาค าสั่งมอบหมายอ านาจจากคณบดีคณะวิชาต้นสังกัด 
2.9 ส าเนาแผนภูมิการแบ่งงาน (ระบุจ านวนพนักงานคนไทยและต่างชาติด้วย) 
2.10 ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
2.11 ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2.12 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษาพร้อมติดอากรแสตมป์  

10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 



54 

3. ผู้ปฏิบัติงานนัดหมายวันเดินทางไปขอใบอนุญาตท างานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันการขอใบอนุญาตท างานจะสามารถด าเนินการได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เริ่มท างานใน
สัญญาจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ  กรอกแบบค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงาน
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรีติดต่อราชการเรื่องขอใบอนุญาตท างานให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ  

4. ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางไปส านักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบุรีเพ่ือด าเนินการขอใบอนุญาตท างาน  

5. ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตท างาน 
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนส านักงานจัดหางานจะแจ้งให้ เตรียมเอกสารเพ่ิมเติม  

โดยทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วมาด าเนินการ
ขอหนังสืออนุญาตท างานในวันถัดไป  

กรณีเอกสารครบถ้วนส านักงานจัดหางานจะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานช าระค่าธรรมเนียม 
จ านวน 3,100 บาท หลังจากนั้นส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
การช าระค่าธรรมเนียม และเอกสารแจ้งวันที่ที่สามารถมารับใบอนุญาตท างาน 

6. ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบุรีติดต่อราชการเรื่องขอรับใบอนุญาตท างานให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ ในวันที่ที่ระบุใน
เอกสารของส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 

7. ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางไปรับใบอนุญาตท างานที่ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรีตามวันที่นัดหมายในเอกสาร ทั้งนี้ชาวต่างประเทศต้องเดินทางไปด้วย 
เพ่ือลงนามในหนังสืออนุญาตท างานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของส านักงานจัดหางานจงัหวัดเพชรบุรี  
 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

 1. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 หน้า 149 

 2. พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หน้า 169

 3. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างาน 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 หน้า 200 

 4. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2558 หน้า 213 

 5. ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง ก าหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ

ในการยื่นค าขอและการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้ง

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563 หน้า 222 
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แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

 1. แบบค าขออนุญาตท างานและต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 

(บต. 25) หน้า 240 

 2. แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (บต. 52) หนา้ 245 

 3. แบบแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าว (บต. 55) หน้า 247 

 4. แบบหนังสือรับรองการจ้าง หน้า 249 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

  1. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใบอนุญาตท างาน หน้า 277 

  2. ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษา หน้า 278 
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) 

 
                         ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม                                      เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาว

ต่างประเทศเพื่อเตรียมเอกสารในการขอต่อวีซ่า 

2.ผู้ปฏิบัติงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อวีซ่า

และเอกสารประกอบการขอต่อวีซ่า 

เสนอคณบดีลงนาม 

3.ผูป้ฏิบัติงานนัดวันเดินทางไปต่อวีซ่ากบัอาจารย์

ชาวต่างประเทศและกรอกแบบค าขอใชร้ถ 

4.ผูป้ฏิบัติงานและอาจารย์ชาวตา่งประเทศเดินทาง

ไปต่อวีซ่าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ท่ายาง) 

6.ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตราต่อวีซ่า 

ในหนังสือเดินทางของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

5.ส านักงานตรวจคน 

เข้าเมืองพิจารณา 

สิ้นสุด 

-แบบค าขอ ตม.7, ตม. 2 และหนังสือรับทราบ

แนวทางปฏบิัติฯ 

-ส าเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทาง 

-ส าเนาใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตท างาน 

-สัญญาเช่าบา้น ทะเบยีนบ้าน บัตรประชาชนผู้ให้เช่า 

-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7วัน) 

 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อวีซ่า 

-เอกสารประกอบการขอต่อวีซ่า 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาที) 

 

-นัดหมายอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

-แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 
เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 
(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 
 
เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

 

 
หนังสือเดินทางที่ประทับตราเรียบร้อยแล้ว 

(ระยะเวลาด าเนินประมาณ 1-2 ชั่วโมง) 

 

-แบบค าขอ ตม.7, ตม. 2 และหนังสือรับทราบ

แนวทางปฏบิัติฯ 

-ส าเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทาง 

-ส าเนาใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตท างาน 

-สัญญาเช่าบา้น ทะเบยีนบ้าน บัตรประชาชนผู้ให้เช่า 

-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7วัน) 

 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อวีซ่า 

-เอกสารประกอบการขอต่อวีซ่า 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาที) 

 

-นัดหมายอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

-แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 
เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 
(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 
 
เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

 

 
หนังสือเดินทางที่ประทับตราเรียบร้อยแล้ว 

(ระยะเวลาด าเนินประมาณ 1-2 ชั่วโมง) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพ่ือด าเนินการ
ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) ในส่วนของเอกสารส่วนบุคคลพร้อมกรอกแบบ
ค าขอ โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบค าขอ ตม.7 ค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  
1.2 แบบค าขอ สตม.2 แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
1.3 แบบหนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร กรณี 

คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน 
1.4 หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport) และส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า 
1.5 ใบอนุญาตท างานฉบับจริง (Work Permit) และส าเนาใบอนุญาตท างานทุกหน้า 
1.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
1.7 ส าเนาสัญญาเช่าบา้น ทะเบียนบ้านที่เช่า บัตรประชาชนผู้ให้เช่า รับรองส าเนาถูกต้อง 

   กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศเคยท างานที่อ่ืนมาก่อนหรือเป็นกรณีการต่อการจ้างของ
อาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้องมีส าเนาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมใบเสร็จรับเงินด้วย 

2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารประกอบการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 
(ต่อวีซ่า) ในส่วนของมหาวิทยาลัย เสนอคณบดีลงนาม โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หนังสือถึงส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุวีซ่า
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

2.2 หนังสือรับรองการจ้าง 
2.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
2.4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
2.5 ส าเนาค าสั่งมอบหมายอ านาจจากคณบดีคณะวิชาต้นสังกัด 
2.6 ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
2.7 ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ   

3. ผู้ปฏิบัติงานนัดหมายวันเดินทางไปขอต่อวีซ่ากับอาจารย์ชาวต่างประเทศซึ่งการขอต่อ
วีซ่าครั้งแรกจะสามารถด าเนินการได้หลังจากวันที่เริ่มท างานในสัญญาจ้าง กรณีที่เป็นการต่อสัญญา
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศในปีต่อไปจะสามารถด าเนินการได้ก่อนวันสิ้นสุดวีซ่า 1 เดือน กรอกแบบ
ค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ท่ายาง) ติดต่อราชการเรื่องขออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ  
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4. ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือ
ด าเนินการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

5. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้เตรียม
เอกสารเพ่ิมเติม โดยทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน
แล้วมาด าเนินการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) ในวันถัดไป  

6. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสารแล้วครบถ้วน แจ้งให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 1,900 บาท หลังจากนั้นส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะด าเนินการออก
ใบเสร็จรับเงินการช าระค่าธรรมเนียม และประทับตราการลงในหนังสือเดินทางให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ทั้งนี้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจ้างและไม่เกิน 1 ปี 
 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

 1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หน้า 86 

 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ.2522 หน้า 197 

 

แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

   1. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
(สตม.2) หน้า 250 
   2. แบบค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) หน้า 251 
   3. แบบหนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีคนต่างด้าว
อยู่ในราชอาณาจักร หน้า 253 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

 1. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ หน้า 279 

2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการจ้าง หน้า 276 
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

7. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว 

 
                      ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม                                                     เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย ์

ชาวต่างประเทศเพื่อเตรียมเอกสารในการขอมีเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษขีองคนต่างด้าว 

2.ผูป้ฏิบัติงานท าหนังสือขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

และเอกสารประกอบการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษีของคนต่างด้าวเสนอคณบดีลงนาม 

3.ผูป้ฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้รถ 

4.ผูป้ฏิบัติงานเดินทางไปส านักงานสรรพากรพื้นที่

สาขาชะอ าเพื่อด าเนินการขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

6.ส านักงานสรรพากรออกบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี

ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

7.ผูป้ฏิบัติงานส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของ

อาจารย์ชาวต่างประเทศให้กองทรัพยากรมนุษย์ 

5.สรรพากรพิจารณา 

สิ้นสุด 

-แบบค าขอ ล.ป.10.1 

-ส าเนาหนังสือเดินทาง และส าเนาใบอนุญาตท างาน 

-สัญญาเช่าบา้น ทะเบยีนบ้าน บัตรประชาชนผู้ให้เช่า 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 วัน) 

 

-หนังสือขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

-ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 

-หนังสือมอบอ านาจและบัตรประชาชนคณบดี 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาที) 

 

แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 
เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 
(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 
 
 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

 

บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษ ี

(ระยะเวลาด าเนินประมาณ 20-60 นาท)ี 

 

ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษี 

(ระยะเวลาด าเนินประมาณ 5-10 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพ่ือด าเนินการ
การขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว ในส่วนของเอกสารส่วนบุคคลพร้อมกรอกแบบค าขอ 
โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบค าร้องขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียด 
ผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา ล.ป.10.1 

1.2 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า 
1.3 ส าเนาใบอนุญาตท างานทุกหน้า 
1.4 ส าเนาสัญญาเช่าบ้าน ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้ให้เช่า รับรองส าเนาถูกต้อง 

(ของเจ้าบ้านเท่านั้น) ติดอากรแสตมป์โดยค านวณจากค่าเช่ารายเดือนคูณจ านวนเดือนที่เช่าหาร 
1000 จะได้ราคาอากรแสตมป์ที่ต้องใช้ติดหน้าสัญญาเช่า 

2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารประกอบการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว 
ในส่วนของมหาวิทยาลัย เสนอคณบดีลงนาม โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หนังสือถึงสรรพากรพื้นที่สาขาชะอ า เรื่องการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
2.2 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
2.4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษาพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

ผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท   
3. ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

สาขาชะอ า ติดต่อราชการเรื่องขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว  
4. ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาชะอ าเพ่ือด าเนินการขอมี 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคนต่างด้าว 
5. ส านักงานสรรพากรตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของคน

ต่างด้าว กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนส านักงานสรรพากรจะแจ้งให้เตรียมเอกสารเพ่ิมเติม โดยทางมหาวิทยาลัย
จะด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วมาด าเนินการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีของคนต่างด้าว ในวันถัดไป  

6. ส านักงานสรรพากรตรวจเอกสารแล้วครบถ้วน ออกบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีให้
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

7. ผู้ปฏิบัติงานส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีแจ้งให้กองทรัพยากรมนุษย์ลงข้อมูล 
ในระบบส าหรับเบิกจ่ายเงินเดือน 
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แบบค าขอที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

   แบบค าร้องขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษี 
ประเภทบุคคลธรรมดา ล.ป.10.1 หน้า 254 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

 ตัวอย่างหนังสือขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หน้า 280 

 
8. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอมีเลขประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าว 

 
 ผู้เกี่ยวข้อง/กิจกรรม     เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

เพื่อเตรียมเอกสารในการขอมีเลขประจ าตัว 

ผู้ประกันตนคนต่างด้าว 

 
2.ผู้ปฏิบัติงานน าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเสนอ 

รองอธิการบด ีเพชรบุรี ลงนาม 

 

4.ส านักงานประกันสังคมส่งบัตรประจ าตัวผู้ประกันตน 

ให้ผูด้ าเนินการทางไปรษณีย ์

 

 

3.ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารในการขอมีเลขประจ าตัว 

ผู้ประกันตนคนต่างด้าวให้ส านกังานประกันสังคม  

สาขาชะอ า ทางไปรษณีย์และอีเมล 

 

 

5.ผู้ปฏิบัติงานส่งบัตรประจ าตัวผู้ประกันตน 

ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ผู้ประกันตนแจ้งกองทรัพยากรมนุษย ์

 
เสร็จสิ้น 

- แบบค าขอ สปส. 1-03 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง 

-ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

บัตรประจ าตัวผู้ประกันตน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3-7 วัน) 

 

บัตรประจ าตัวผู้ประกันตน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพ่ือด าเนินการ
การขอมีเลขประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าว ในส่วนของเอกสารส่วนบุคคลพร้อมกรอกแบบค าขอ 
โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 

1.2 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า 
1.3 ส าเนาใบอนุญาตท างานทุกหน้า 

2. ผู้ปฏิบัติงานน าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่อาจารย์ชาวต่างประเทศกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว เสนอรองอธิการบดี เพชรบุรี ลงนามในส่วนของนายจ้าง  

3. ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารให้ส านักงานประกันสังคม สาขาชะอ า ทางไปรษณีย์และอีเมล  
ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารให้ส านักงานประกันสังคม สาขาชะอ า ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง 

4. ส านักงานประกันสังคมจัดส่งบัตรประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าวมาให้ทางไปรษณีย์
ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ส านักงานประกันสังคมจะแจ้งเลขประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าวให้ทราบก่อน
ทางอีเมล 

5. ผู้ปฏิบัติงานส่งบัตรประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าวให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือ
น าไปใช้ในกรณีที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล พร้อมส าเนาประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าวให้ 
กองทรัพยากรมนุษย์ลงข้อมูลในระบบส าหรับเบิกจ่ายเงินเดือน 

 
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หน้า 114 

 

แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) หน้า 256 
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ไม่อนุมัติ(ขอ ข้อมูล/เอกสาร 

                 เพิ่มเติม) 

อนุมัติ 

9. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรือ่ง การขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 
                       ผู้เกีย่วขอ้ง/กิจกรรม                   เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานท าบันทึกการขออนุมัติต่อสัญญา

จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอคณะวิชา 

2.คณะวิชาแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างอาจารย ์

ชาวต่างประเทศให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

3.ผูป้ฏิบัติงานท าบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอคณบดีลงนาม 

4.ส่งบันทึกการขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์

ชาวต่างประเทศให้กองทรัพยากรมนุษย ์

ทางระบบสารบรรณ 

5.กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบ 

และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 

7.กองทรัพยากรมนุษย์ส่งผลการอนุมัต ิ

ต่อสัญญาจ้างให้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

 
8.ผูป้ฏิบัติงานแจ้งผลการอนุมัติให้คณะวิชา

ทราบ 

 
สิ้นสุด 

6.รองอธิการบดีฝ่าย

บริหารพิจารณา 

-บันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง 

-ค าสั่งจ้างฉบับเดิม 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-14 วนั) 

-บันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่1 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 3  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาที) 

 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 3  

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

บันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจา้ง 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 วัน) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 6 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 6 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศนั้นจะด าเนินการก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญา

จ้างฉบับเดิมประมาณ 3 เดือน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกการขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอ 
คณะวิชาต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ชื่อ-นามสกุล ของอาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
1.2 สัญชาติ 
1.3 อายุ 
1.4 เงินเดือนเดิม 
1.5 ค่าเช่าบ้าน 
1.6 ค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
1.7 เลขที่ค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศฉบับเดิม พร้อมแนบเอกสารฉบับจริง 

2. คณะวิชาแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 เงินเดือนใหม ่
2.2 ระยะเวลาจ้างของสัญญาฉบับใหม่ 
2.3 ค่าเช่าบ้าน 
2.4 รหัสเงินทุน รหัสศูนย์ทุน รหัสศูนย์ต้นทุน และรหัสขอบเขตหน้าที่  

3. ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอคณบดีลงนาม 
4. ส่งบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่คณบดีลงนามแล้วให้ 

กองทรัพยากรมนุษย์ทางระบบงานสารบรรณ 
5. กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์

ชาวต่างประเทศพร้อมท าบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาจ้างเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

 7. กองทรัพยากรมนุษย์ส่งผลการอนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มายัง 

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ทางระบบงานสารบรรณ 

  8. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลการอนุมัตติ่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้คณะวิชาทราบ 
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี

สัญญาจ้าง หน้า 225 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

 1. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง (เสนอคณะวิชาพิจารณา) หน้า 281 

 2. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง (เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา) หน้า 282 
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

10. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอต่ออายใุบอนุญาตท างาน 
 

 ผู้เกี่ยวข้อง/กจิกรรม                เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย ์

ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการ 

ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

2.ผูป้ฏิบัติงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห ์

ต่ออายุใบอนุญาตท างานและเอกสารประกอบการขอ

ต่ออายุใบอนุญาตท างานเสนอคณบดีลงนาม 

3.ผูป้ฏิบัติงานนัดหมายอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

และกรอกแบบค าขอใช้รถ 

4.ผูป้ฏิบัติงานและอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

เดินทางไปส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี 

5.ส านักงาน 

จัดหางานพิจารณา 

6.ผูป้ฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้รถ 

7.ผูป้ฏิบัติงานเดินทางไปส านักงานจัดหางาน  

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับใบอนุญาตท างาน 

สิ้นสุด 

-แบบค าขอ บต. 25  

-ส าเนาหนังสือเดินทาง (หนา้แรก และหน้าวีซ่าล่าสุด) 

-ส าเนาใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตท างานเล่มจริง 

-ใบรับรองแพทย ์ 

-ส าเนาใบเสร็จและหลกัฐานการเสียภาษี (ภงด. 91) 

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

-เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

-เอกสารจากขั้นตอนที ่1 และ 2 

-เอกสารแจ้งวันที่รับใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

ใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตท างานนั้นจะสามารถด าเนินการได้ก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ฉบับเดิมล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพ่ือด าเนินการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน ในส่วนของเอกสารส่วนบุคคลพร้อมกรอกแบบค าขอ โดยประกอบด้วย
เอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบค าขอ บต. 25 ค าขออนุญาตท างานและต่ออายุใบอนุญาตท างานของ 
คนต่างด้าวตามมาตรา 59 

1.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศ (หน้าแรก และหน้าวีซ่าล่าสุด) 
1.3 ส าเนาใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตท างานฉบับจริง 
1.4 ใบรับรองแพทย์ (1.โรคเรื้อน 2.วัณโรค 3.โรคเท้าช้าง 4.โรคติดยาเสพติด  

5.โรคพิษสุราเรื้อรัง 6.โรคซิฟิลิส)  
1.5 ส าเนาใบเสร็จและหลักฐานการเสียภาษีของคนต่างชาติ (ภงด. 91) 
1.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

   กรณอีาจารย์ชาวต่างประเทศไม่ได้เดินทางมาด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตท างานที่
ส านักงานจัดหางานกับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากอาจารย์ชาวต่างประเทศพร้อมติด
อากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตท างานในส่วนของ
มหาวิทยาลัย เสนอคณบดีลงนาม โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หนังสือถึงส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
2.2 ส าเนาแบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว 
2.3 ส าเนาแบบแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าว 
2.4 หนังสือรับรองการจ้าง 
2.5 แผนที่ตั้งของสถานที่ศึกษา 
2.6 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.7 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
2.8 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
2.9 ส าเนาค าสั่งมอบหมายอ านาจจากคณบดีคณะวิชาต้นสังกัด 
2.10 ส าเนาแผนภูมิการแบ่งงาน (ระบุจ านวนพนักงานคนไทยและต่างชาติด้วย) 
2.11 ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
2.12 ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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2.13 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษาพร้อมติดอากรแสตมป์  
10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

3. ผู้ปฏิบัติงานนัดหมายวันเดินทางไปขอต่ออายุใบอนุญาตท างานกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ  กรอกแบบค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีติดต่อ
ราชการเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตท างานให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ  

4. ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางไปส านักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบุรีเพ่ือด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน  

5. ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาต
ท างานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนส านักงานจัดหางานจะแจ้งให้เตรียมเอกสารเพ่ิมเติม โดย
ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วมาด าเนินการขอต่อ
อายุใบอนุญาตท างานในวันถัดไป  

กรณีเอกสารครบถ้วนส านักงานจัดหางานจะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตท างาน จ านวน 100 บาท และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท างาน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้  

5.1 ใบอนุญาตท างานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 750 บาท 
5.2 ใบอนุญาตท างานที่มีอายุ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1,500 บาท 
5.3 ใบอนุญาตท างานที่มีอายุ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 3,000 บาท 
หลังจากนั้นส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียม และเอกสารแจ้งวันที่ที่สามารถมารับใบอนุญาตท างาน 
6. ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงานจัดหางานจังหวัด

เพชรบุรีติดต่อราชการเรื่องขอรับใบอนุญาตท างานให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ ในวันที่ที่ระบุใน
เอกสารของส านักงานจัดหารงานจังหวัดเพชรบุรี 

7. ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปรับใบอนุญาตท างานที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีตาม
วันที่นัดหมายในเอกสาร  
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

 1. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2558 หน้า 213 

 2. กฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้งการท างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2563 หน้า 216 

 3. ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง ก าหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ

ในการยื่นค าขอและการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้ง

การท างานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2563 หน้า 222 

 

แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

 1. แบบค าขออนุญาตท างานและต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 

(บต. 25) หน้า 240 

 2. แบบหนังสือรับรองการจ้าง หน้า 249 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

  1. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุใบอนุญาตท างาน หน้า 283 

  2. ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษา หน้า 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

ไม่อนุมัติ (ขอข้อ มูล/เอกสาร 

                        เพิ่มเติม) 

อนุมัติ 

11. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง 

 
                      ผู้เกี่ยวข้อง/กจิกรรม              เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.คณะวิชาส่งใบลาออกหรือบันทึกแจ้งผลไม่ต่อ

สัญญาจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

2.ผูป้ฏิบัติงานท าบันทึกแจ้งการลาออก 

หรือบันทึกไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย ์

ชาวต่างประเทศให้คณบดีลงนาม 

7.ผูป้ฏิบัติงานส่งค าสั่งยกเลิกสัญญาจ้างอาจารย์

ชาวต่างประเทศให้คณะวิชาและกองคลงัทราบ 

6.กองทรัพยากรมนุษย์ส่งค าสั่งยกเลิกสญัญา

จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้กองงานวิทยา

เขตเพชรบุรีทางระบบสารบรรณ 

4.กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบ 

และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3.ส่งบันทึกแจ้งการลาออกหรือบันทกึไม่ต่อ 

สัญญาจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศให้ 

กองทรัพยากรมนุษย์ทางระบบสารบรรณ 

5.รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหารพิจารณา 

สิ้นสุด 

-ใบลาออก 

- บันทึกแจ้งผลไม่ต่อสัญญาจ้าง 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-7 วัน) 

บันทึกแจ้งการลาออกหรือบันทกึไม่ต่อสัญญาจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

ค าสั่งเลิกสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 6 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. คณะวิชาส่งใบลาออกของอาจารย์ชาวต่างประเทศ (กรณีลาออก) หรือแจ้งไม่ต่อ
สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศในบันทึกการขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ผู้ปฏิบัติงานส่งให้คณะวิชาพิจารณาผลการปฏิบัติงาน (กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง)  

2. ผู้ปฏิบัติงานท าบันทึกแจ้งการลาออกของอาจารย์ชาวต่างประเทศ (กรณีลาออก) หรือ
บันทึกไม่ต่อการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง) เสนอคณบดีลงนาม 

3. ส่งบันทึกแจ้งการลาออกของอาจารย์ชาวต่างประเทศ (กรณีลาออก) หรือบันทึกแจ้งการ
ไม่ ต่ อการจ้ างอาจารย์ ชาวต่ างประเทศ (กรณี สิ้ น สุ ดสัญ ญ าจ้ าง) ที่ คณ บดี ล งนามแล้ ว ให้ 
กองทรัพยากรมนุษย์ทางระบบงานสารบรรณ  

4. กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกแจ้งการลาออกของอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศ (กรณีลาออก) หรือบันทึกแจ้งการไม่ต่อการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (กรณีสิ้นสุด
สัญญาจ้าง) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 

5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6. กองทรัพยากรมนุษย์ส่งค าสั่งยกเลิกสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (กรณีลาออก) 

มายังกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ทางระบบงานสารบรรณ 

  7. ผู้ปฏิบัติงานส่งค าสั่งยกเลิกสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้คณะวิชาและ 

กองคลังทราบ 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

1. ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการลาออกของอาจารย์ชาวต่างประเทศ หน้า 284 

2. ตัวอย่างบันทึกข้อความไม่ต่อการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ หน้า 285  
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

 

12. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

 
                        ผูเ้กี่ยวข้อง/กิจกรรม                   เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานเตรียมเอกสารในการแจ้งคนต่าง

ด้าวออกจากงาน เสนอคณบดีลงนาม 

2.ผูป้ฏิบัติงานแจ้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ให้น าใบอนุญาตท างานมาด าเนินการ 

แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

3.ผูป้ฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้รถเพือ่เดินทาง

ไปส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุร ี

4.เดินทางไปส านักงานจัดหางานเพื่อด าเนินการ

แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

6.ส านักงานจัดหางานประทบัตรารับแจง้ 

ในแบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

และคืนให้นายจา้ง จ านวน 1 ฉบับ 

5.ส านักงาน 

จัดหางานพิจารณา 

สิ้นสุด 

-แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

-หนังสือมอบอ านาจ 

-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบด ี

-ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ใบอนุญาตท างาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ชัว่โมง) 

 

แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5-15 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารในการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน เสนอคณบดีลงนาม 
โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน จ านวน 2 ฉบับ 
1.2 หนังสือมอบหมายอ านาจจากนายจ้าง พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของคณบดี  

และส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน โดยติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
1.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
1.4 ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งอาจารย์ชาวต่างประเทศให้น าใบอนุญาตท างานมาให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
ด าเนินการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

3. กรอกแบบค าขอใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี 
ติดต่อราชการเรื่องแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ทั้งนี้วันที่เดินทางไปแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 
จะเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์ชาวต่างประเทศท างานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ยกเลิกวีซ่าได้ตามก าหนดวันที่สิ้นสุดการจ้าง 

4. เดินทางไปส านักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือด าเนินการแจ้งคนต่างด้าว 
ออกจากงาน 

5. ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการแจ้งคนต่างด้าวออก
จากงาน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนส านักงานจัดหางานจะแจ้งให้เตรียมเอกสารเพ่ิมเติม โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วมาด าเนินการแจ้งคน
ต่างด้าวออกจากงานอีกครั้ง 

6. ส านักงานจัดหางานตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะประทับตรารับแจ้งในแบบแจ้ง
คนต่างด้าวออกจากงานและคืนให้นายจ้าง จ านวน 1 ฉบับ 
 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

  พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หน้า 169 
 

แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน หน้า 258 
  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

 ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจในสถานศึกษา หน้า 278 
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ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

13. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) 

 
 ผู้เกี่ยวข้อง/กจิกรรม                  เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผูป้ฏิบัติงานเตรียมเอกสารในการแจ้งพ้นหน้าที่ 

เสนอคณบดีลงนาม 

 

2.ผูป้ฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

เตรียมเอกสารในการแจ้งพ้นหน้าที่ และนัดหมาย

วันเดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

3.ผูป้ฏิบัติงานกรอกแบบค าขอใช้รถเพือ่เดินทางไป

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ทา่ยาง 

 
4.ผูป้ฏิบัติงานและอาจารย์ชาวตา่งประเทศเดินทาง

ไปส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง 

 

5.ส านักงานตรวจคน 

เข้าเมืองพิจารณา 

6.ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตราหยุดวีซ่า 

ลงในหนังสือเดินทางของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 
สิ้นสุด 

-หนังสือยกเลิกวีซ่าอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

-ส าเนาค าสั่งมอบอ านาจ 

-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบด ี

-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 

-ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

-ส าเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทาง 

-ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

-ส าเนาแบบจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

แบบค าขอใช้รถ 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาที) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

หนังสือเดินทางที่ประทับตราหยุดวีซ่า 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15-30 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสารในการแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) เสนอคณบดีลงนาม  
ก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง 15 วัน โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 หนังสือยกเลิกวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
1.2 ส าเนาค าสั่งมอบหมายอ านาจ  
1.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี 
1.4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
1.5 ส าเนาค าสั่งจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

2. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศนัดหมายวันเดินทางไปส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง และเตรียมเอกสารในการแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) โดยประกอบด้วย
เอกสาร ดังนี้ 

2.1 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าและหนังสือเดินทาง 
2.2 ส าเนาใบอนุญาตท างาน 
2.3 ส าเนาแบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานที่มีตราประทับของส านักงานจัดหางาน 

3. กรอกแบบค าขอใช้รถเพ่ือเดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง ทั้งนี้วันที่
เดินทางไปแจ้งพ้นหน้าที่  (ยกเลิกวีซ่า) จะเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์ชาวต่างประเทศท างานกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผู้ด าเนินการและอาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ายาง 
เพ่ือด าเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) 

5. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) 
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนส านักงานตรวจคนเข้ามืองจะแจ้งให้ เตรียมเอกสารเพ่ิมเติม โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วมาด าเนินการแจ้งพ้น
หน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) อีกครั้ง 

6. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะประทับตราหยุดวีซ่า 
ลงในหนังสือเดินทางของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตามวันที่ที่นายจ้างแจ้งความประสงค์ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) 

 ตัวอย่างหนังสือขอยกเลิกวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ หน้า 286 
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14. ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

 
 ผู้เกี่ยวข้อง/กจิกรรม       เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

1.ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย ์

ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการ

แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

2.ผู้ปฏิบัติงานน าหนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็น

ผู้ประกันตน เสนอรองอธกิารบดี เพชรบุรี ลงนาม 

3.ผูป้ฏิบัติงานส่งเอกสารให้ส านักงานประกันสังคม 

สาขาชะอ า ทางไปรษณีย์และอีเมล 

สิ้นสุด 

-หนังสือแจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าว 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1-3 วัน) 

 

หนังสือแจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน) 

 

เอกสารจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 

(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15-30 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  การแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนต้องแจ้งส านักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการ
แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ประกันตนคนต่างด้าว 
2. ผู้ปฏิบัติงานน าหนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

เสนอรองอธิการบดี เพชรบุรี ลงนามในส่วนของนายจ้าง  
3. ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารให้ส านักงานประกันสังคม สาขาชะอ า ทางไปรษณีย์และอีเมล  

ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารให้ส านักงานประกันสังคม สาขาชะอ า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการจ้าง 
 
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) 

  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หน้า 114  
 

แบบค าขอท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) 

   หนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 หน้า 259 
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บทที่  5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงหนังสือเวียนต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและ 
มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ โดยผู้เขียนได้สรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก 
การปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
 

1. การขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ปัญหาหรืออุปสรรค 

การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมีกระบวนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนและมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างมาก หากคณะวิชามีความจ าเป็นต้องจ้าง
อาจารย์ชาวต่างประเทศแบบเร่งด่วน จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการขออนุมัติจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ได้ทันตามก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
ผู้ปฏิบัติงานจัดท าแผนการด าเนินการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศโดยระบุขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และสรุประยะเวลาที่จะสามารถเริ่มจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศ พร้อมแจ้งเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการด าเนินการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ 
คณะวิชาทราบ เพ่ือให้สามารถจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ทันตามก าหนด   
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2. การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2.1 ปัญหาหรืออุปสรรค 

2.1.1 สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ซึ่งในสัญญาจ้างจะต้องระบุข้อมูลหลายอย่าง ดังนี้ ชื่อและนามสกุลของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ตามแบบหนังสือเดินทาง  ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยของอาจารย์ชาวต่างประเทศตามแบบส าเนา
ทะเบียนบ้าน สัญชาติ อัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระยะเวลาในการจ้าง และวันที่
เริ่มจ้างตามบันทึกขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศของคณะวิชา หากผู้ปฏิบัติงานไม่รอบคอบ  
ในการจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เมื่อส่งไปให้กองกฎหมายตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูล 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแก้ไขข้อมูลในสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศใหม่ให้
ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้กองกฎหมายอีกครั้ง ส่งผลให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ เกิด 
ความล่าช้า และอาจกระทบกับระยะเวลาในการด าเนินการในข้ันตอนต่อไปด้วย 

2.1.2 สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมีผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงนามหลายคนและ
การลงนามของแต่ละบุคคลนั้นต้องระบุในสัญญาจ้างหลายแห่ง ท าให้เกิดข้อผิดพลาดจากการลงนาม
ในสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศไม่ถูกต้องตามต าแหน่งที่ก าหนดหรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
เมื่อส่งไปให้กองกฎหมายตรวจสอบแล้วพบว่าการลงนามไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องน าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้
กองกฎหมายอีกครั้ง ส่งผลให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้เกิดความล่าช้า และอาจกระทบกับ
ระยะเวลาในการด าเนินการในข้ันตอนต่อไปด้วย 

2.2 แนวทางแก้ไข 
2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศโดยตรวจสอบความถูกต้อง

จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเดินทาง ส าเนาทะเบียนบ้านเช่าหรือสัญญาเช่าบ้านของอาจารย์
ชาวต่างประเทศ บันทึกขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็นต้น และเสนอสัญญาจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศพร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอีกครั้ง 

2.2.2 ผู้ปฏิบัติงานเสนอสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม
โดยท าสัญลักษณ์ตามต าแหน่งที่ต้องลงนามให้ครบถ้วน เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการลงนามตามสัญลักษณ์ที่ท าไว้ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
หากไม่ครบถ้วนจะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามให้ครบถ้วนก่อนส่งสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ให้กองกฎหมายตรวจสอบต่อไป 
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3. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
ปัญหาหรืออุปสรรค 

ชาวต่างประเทศที่มีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว Tourist Visa จะไม่สามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งอาจารย์ได้ ดังนั้นชาวต่างประเทศจะต้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทคน
อยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การท างาน) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ท่ายาง ไม่รับด าเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ต้องไปด าเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจ
ลงตราที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาของชาวต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่า  
1 เดือน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการขอใบอนุญาตท างานได้ทันตามก าหนด ส่งผลให้ไม่สามารถจ้าง
อาจารย์ชาวต่างประเทศได้ตามวันที่เริ่มจ้างทีร่ะบุในสัญญาจ้าง  

แนวทางแก้ไข 
คณะวิชาควรรับชาวต่างประเทศที่มีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant 

Visa) รหัส B (การท างาน) เข้ามาปฏิบัติงาน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับชาวต่างประเทศท่ีมีวีซ่า
ประเภทท่องเที่ยว Tourist Visa เข้ามาปฏิบัติงาน ทางคณะวิชาต้องก าหนดวันที่เริ่มจ้างเพ่ิมขึ้นจาก
ก าหนดการเดิมอีกประมาณ 1 เดือน หรือแจ้งให้ชาวต่างประเทศเดินทางไปขอเปลี่ยนประเภท 
การตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ เพราะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการน้อย
ท าให้สามารถด าเนินการขอใบอนุญาตท างานได้ทันตามก าหนด ในกรณีที่เกิดปัญหาท าให้ไม่สามารถ
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ตามวันที่ เริ่มจ้างที่ระบุในสัญญาจ้าง ได้ ให้ท าบันทึกขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศออกไปอีกประมาณ 1 -2 เดือน และด าเนินการ
จัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับวันที่เริ่มปฏิบัติงานของอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศในบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

 
4. การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 

ปัญหาหรืออุปสรรค 
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทั่วโลก

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเดินทาง การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท าให้หน่วยงาน 
ทางราชการออกกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นมาตรการในการควบคุมโรคระบาดในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบที่ได้รับคือส านักงานจัดหางานมี
การเพ่ิมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตท างาน ได้แก่ เอกสารผลการตรวจโรค COVID -19 
ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเอกสารผลตรวจหลังจากกักตัวในประเทศไทยครบ 14 วัน เป็นต้น 
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แนวทางแก้ไข 
กรณีที่ส านักงานจัดหางานออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ิมเติม 

จะประกาศแจ้งในเว็บไซต์ของส านักงานจัดหางานเพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าไป
ตรวจสอบกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวในเว็บไซต์
อย่างสม่ าเสมอ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานจัดหางานก่อนเดินทางไปด าเนินการขอ
ใบอนุญาตท างาน เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานจะได้เตรียมเอกสารในการขอใบอนุญาต
ท างานให้ครบถ้วน ก่อนเดินทางไปด าเนินการขอใบอนุญาตท างานเพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
 
5. การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) 

ปัญหาหรืออุปสรรค 
การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) นอกจากผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องเตรียมเอกสารที่ ใช้ ในการขออยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่ วคราวต่อไป ให้อาจารย์ 
ชาวต่างประเทศแล้ว จะต้องตรวจสอบการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของอาจารย์  
ชาวต่างประเทศด้วย หากอาจารย์ชาวต่างประเทศยังไม่ได้แจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  
ตามวันที่ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดในหนังสือเดินทาง จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการขออยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) ได้ 

แนวทางแก้ไข 
กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของอาจารย์

ชาวต่างประเทศแล้ว พบว่าอาจารย์ชาวต่างประเทศยังไม่ได้แจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  
ตามวันที่ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดในหนังสือเดินทาง ผู้ปฏิบัติงานจะแจ้งในอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศไปด าเนินการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขต
พ้ืนที่ตามที่พักอาศัยของอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งหากเกินจากวันที่ที่ระบุใน
หนังสือเดินทางมากกว่า 7 วัน อาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้องจ่ายค่าปรับจ านวน 2,000 บาท ให้กับ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

กรณีที่เดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือด าเนินการขออยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) แล้ว ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบหนังสือเดินทางแล้ว
พบว่าอาจารย์ชาวต่างประเทศยังไม่ได้แจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตามวันที่ที่ก าหนดจะต้อง
ด าเนินการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน พร้อมจ่ายค่าปรับที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน  
จึงจะสามารถด าเนินการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า) ได้ 
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6. การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) 

ปัญหาหรืออุปสรรค 
การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า) ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ชาวต่างประเทศจะต้อง

เดินทางไปด าเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือประทับตราหยุดวีซ่าลงใน
หนังสือเดินทางของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งจะมีในบางกรณีที่อาจารย์ชาวต่างประเทศไม่เดินทาง
มาในวันที่นัดหมายจะไปแจ้งพ้นหน้าที่ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
เนื่องจากไม่ด าเนินการตามระเบียบที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด  

แนวทางแก้ไข 
ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปส านักงานจัดหางานเพ่ือด าเนินการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน  

ในวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือวันที่ยกเลิกสัญญาจ้าง โดยจะมีผลให้วีซ่าของอาจารย์ชาวต่างประเทศ

หยุดลงในวันดังกล่าวทันที 

 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแก้ไขดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัย ผู้เขียนคู่มือมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ 
 1. ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 2. มีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าเพ่ือก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานของ 
แต่ละข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถท างานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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