
โครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการ 

การท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 
 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

Approved By Kritsada Tavarasumida 
Approve date May 30, 2019 
Version No. 1.0 
Template Version 1.0 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ส าหรับเจ้าหน้าที ่  

โครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว  Page | 2  

Change History 

Version No. Release Date Prepared/Approved by Purpose 
1.0 May 30, 2019 Kritsada Tavarasumida Approved document 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ส าหรับเจ้าหน้าที ่  

โครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว  Page | 3  

สารบัญ 
1. การเริ่มต้นใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ...................................................................................... 5 

1.1 ภาพรวมการท างานของระบบ .............................................................................................................. 5 

1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ................................................................................................... 6 

1.3 การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ .................................................................................................................. 6 

1.4 ระดับสิทธิ์การใช้งาน ............................................................................................................................ 6 

1.5 การเข้าใช้งาน ....................................................................................................................................... 6 

2. การจัดการข้อมูลส่วนตัว ............................................................................................................................. 7 

2.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ......................................................................................................................... 7 

2.2 การแก้ไขรหัสผ่าน ................................................................................................................................ 8 

3. การตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ (เมนูหน้าแรก) .......................................................................................... 9 

3.1 การจัดการงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง (การรับข้อมูลจาก e-service) ................................................. 10 

3.2 การจัดการงานของเจ้าหน้าที่พิจารณา และนายทะเบียน (การอนุมัติรายการรับแจ้ง) ......................... 12 

4. ระบบรับแจ้ง ............................................................................................................................................. 13 

4.1 การสืบค้นข้อมูลนายจ้าง .................................................................................................................... 13 

4.1.1 การแสดงข้อมูลคนต่างด้าวปัจจุบันของนายจ้าง .......................................................................... 13 

4.1.2 การแสดงข้อมูลคนต่างด้าวรอนายจ้างแจ้งออก ........................................................................... 14 

4.2 การบันทึกรับแจ้ง ............................................................................................................................... 15 

4.2.1 การบันทึกรับแจ้งเข้าท างาน ........................................................................................................ 15 

4.2.2 การบันทึกรับแจ้งออกจากงาน .................................................................................................... 22 

4.2.3 การบันทึกความผิดนายจ้างและคนต่างด้าว ................................................................................. 27 

4.2.4 การยกเลิกรายการรับแจ้ง กรณีบันทึกผิดพลาด .......................................................................... 29 

4.3 การอนุมัติการรับแจ้งส าหรับ เจ้าหน้าที่พิจารณา ................................................................................ 30 

4.4 การอนุมัติการรับแจ้งส าหรับ นายทะเบียน และ รักษาการแทนนายทะเบียน ..................................... 30 

4.5 รายงานแจ้งการท างานคนต่างด้าวถูกกฎหมาย ................................................................................... 30 

5. การจัดการข้อมูลมูลนายจ้าง ..................................................................................................................... 31 

5.1 การสืบค้นข้อมูลมูลนายจ้าง ................................................................................................................ 31 

5.2 การเพ่ิมข้อมูลนายจ้าง ........................................................................................................................ 32 



คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ส าหรับเจ้าหน้าที ่  

โครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว  Page | 4  

6. การจัดการข้อมูลมูลคนต่างด้าว ................................................................................................................ 35 

6.1 การสืบค้นข้อมูลคนต่างด้าว ................................................................................................................ 35 

7. การจัดการข้อมูลมูลข้อมูลเจ้าหน้าที่ ......................................................................................................... 37 

7.1 การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ .................................................................................................................. 37 

7.2 การเพ่ิมข้อมูลเจ้าหน้าที่ ..................................................................................................................... 37 

7.3 การแก้ไขสิทธิ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ............................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ส าหรับเจ้าหน้าที ่  

โครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว  Page | 5  

1. การเริ่มต้นใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 

1.1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
 โครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการท างาน กรณียื่นเอกสารรับแจ้งที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดและส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 

1. เจ้าหน้าที่บันทีกรายการรับแจ้ง 

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา อนุมัติในขั้นตอนพิจารณา 

3. นายทะเบียน อนุมัติในข้ันตอนสิ้นสุดกระบวนการแจ้ง 
 

 กระบวนการท างาน กรณีรับแจ้งผ่าน e-service 

1. นายจ้าง/ลูกจ้างต่างด้าวท าเรื่องผ่าน e-service 

2. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและรายการแจ้งเข้า / แจ้งออก 

3. เจ้าหน้าที่พิจารณา อนุมัติในขั้นตอนพิจารณา 

4. นายทะเบียน อนุมัติในข้ันตอนสิ้นสุดกระบวนการแจ้ง 

 

 

ระบบ 
ต่างด้าว 
Inform 

กรมการ
ปกครอง 

ระบบ 
ต่างด้าว  

ถูกกฎหมาย 

ระบบ 
ต่างด้าว  
ตท 2 

ระบบ 
ต่างด้าว  
บัตรชมพู 

 

ระบบอนญุาตท างานคนตา่งด้าว กรมการจดัหางาน 

 

ระบบ e-service  
ใช้งานผ่าน Web และ App 

กรมพัฒนา
ธุรกิจ
การค้า 
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1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 1. ระบบมีการตรวจสิทธิการเข้าใช้โดยต้องเสียบบัตรประชาชนก่อนเข้าใช้งาน 

 2. บัตรประชาชน สามารถเข้าใช้งานได้ 1 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้   

1.3 การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ  
 1. ขอ PIN CODE ที่ส านักงานเขต เพ่ือขอสิทธิ์การใช้งาน Linkage Center ของกรมการปกครอง 
ส าหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน  

 2. ส่งเอกสารขอใช้งานระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4 ระดับสิทธิ์การใช้งาน   
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง    ส าหรับบันทึกการรับแจ้งเข้าคนต่างด้าว 

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา  ส าหรับอนุมัติการรับแจ้ง ในขั้นตอนพิจารณา 

3. นายทะเบียน   ส าหรับอนุมัติการรับแจ้ง ในขั้นตอนสิ้นสุดกระบวนการ  

    สามารถก าหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ รักษาการแทนนายทะเบียน ได้ 

4. รักษาการแทนนายทะเบียน ส าหรับอนุมัติการรับแจ้ง ในขั้นตอนสิ้นสุดกระบวนการ  

5.  เจ้าหน้าที่ท าได้ทั้งหมด สามารถท างานได้ทั้งในขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง, เจ้าหน้าที่
พิจารณา และ นายทะเบียน 

1.5 การเข้าใช้งาน 
เข้าใช้งานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ เช่น Chrome, Firefox เป็นต้น โดยพิมพ์ URL ดังนี้

https://inform.doe.go.th  
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2. การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

2.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 คลิกท่ีรูป Profile ที่มุมบนขวา แล้วคลิกเมนูปรับข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

 

 แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบันทึก 
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2.2 การแก้ไขรหัสผ่าน  
คลิกท่ีรูป Profile ที่มุมบนขวา แล้วคลิกเมนูปรับข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

 

 ในหัวข้อพาสเวิร์ด เลือก เปลี่ยน  และใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ  แล้วกดปุ่มบันทึก 
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3. การตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ (เมนูหน้าแรก) 
เข้าเมนูหน้าแรก จากนั้นระบบจะแสดงกล่องงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบงานได้ โดยงาน

จะแสดงรายการแยกตามระดับสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

ระดับสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่  จะแสดงรายการรับแจ้งที่เกิดขึ้นจากระบบ e-service  

ระดับสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณา  จะแสดงรายการเพ่ืออนุมัติ ในขั้นตอนการพิจารณา 

ระดับสิทธิ์ของนายทะเบียน  จะแสดงรายการเพื่ออนุมัติ ในขั้นตอนสิ้นสุดกระบวนการ 
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3.1 การจัดการงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง (การรับข้อมูลจาก e-service) 
เข้าเมนูหน้าแรก เลือกท่ีปุ่มรายละเอียดของงานที่ต้องการ   

 

 กรณีแจ้งเข้า 

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดงาน เลือกแถบ คนต่างด้าวแจ้งเข้าท างาน จากนั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและท าการกดปุ่มแจ้งเข้า ระบบจะบันทึกการแจ้งเข้าโดยจะแจ้งเข้าคนต่างด้าวอัตโนมัติ 
(กระบวนการท างานทั้งหมดเหมือนกับ case 2 ระบบรับแจ้ง)  
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กรณีแจ้งออก 

ในหน้าจอแสดงหน้าจอรายละเอียดงาน เลือกแถบ นายจ้างแจ้งออกจากงาน จากนั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและท าการกดปุ่มแจ้งออก (กระบวนการท างานทั้งหมดเหมือนกับ case 2 ระบบรับแจ้ง) 
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3.2 การจัดการงานของเจ้าหน้าที่พิจารณา และนายทะเบียน (การอนุมัติรายการรับแจ้ง) 
เข้าเมนูหน้าแรก เลือกท่ีปุ่มรายละเอียดของงานที่ต้องการ 

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งเข้าหรือแจ้งออก เจ้าหน้าที่พิจารณาหรือนายทะเบียน
สามารถกดปุ่มอนุมัติ หรือปุ่มยกเลิก เพ่ือบันทึกข้อมูลได้ 
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4. ระบบรับแจ้ง 

4.1 การสืบค้นข้อมูลนายจ้าง 

4.1.1 การแสดงข้อมูลคนต่างด้าวปัจจุบันของนายจ้าง 
 เลือกเมนู ระบบรับแจ้ง => ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขบัตรประชาชนนายจ้าง 13 หลัก แล้ว
กดปุ่มค้นหา 

 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของนายจ้าง => เลือกแถบ คนต่างด้าวปัจจุบัน  ระบบจะแสดงข้อมูลคน
ต่างด้าวปัจจุบันของนายจ้าง 
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4.1.2 การแสดงข้อมูลคนต่างด้าวรอนายจ้างแจ้งออก  
เลือกเมนู ระบบรับแจ้ง => ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขบัตรประชาชนนายจ้าง 13 หลัก แล้ว

กดปุ่มค้นหา 

 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของนายจ้าง => เลือกแถบ รอนายจ้างแจ้งออก  ระบบจะแสดงข้อมูลคน
ต่างด้าวรอนายจ้างแจ้งออก 
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4.2 การบันทึกรับแจ้ง   

4.2.1 การบันทึกรับแจ้งเข้าท างาน  
เลือกเมนู ระบบรับแจ้ง => ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขบัตรประชาชนนายจ้าง 13 หลัก แล้ว

กดปุ่มค้นหา 

 

 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของนายจ้าง => เลือกแถบ นายจ้างแจ้งเข้าท างาน => ใส่ข้อมูลเลขบัตร
ประจ าตัวคนต่างด้าว แล้วก าปุ่มค้นหา 
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 เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูลของคนต่างด้าว 

ท าการเลือกประเภทการแจ้งเข้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แจ้งเข้าเพ่ิมนายจ้าง จะเลือกเมื่อคนต่างด้าวมีนายจ้างอยู่แล้ว 1 คนขึ้นไป 

แจ้งเข้าเปลี่ยนนายจ้าง จะเลือกใช้เมื่อคนต่างด้าวมีนายจ้างเท่ากับ 1 คนหรือไม่มีนายจ้างเลย โดยถ้า
มีนายจ้างเท่ากับ 1 คนจะเป็นการยกเลิกสถานะนายจ้างเดิมที่มีคนต่างด้าวนี้อยู่ สถานะของนายจ้างเดิมจะถูก
เปลี่ยนเป็นรอการแจ้งออกอัตโนมัติ  
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สามารถกด สัญลักษณ์  เพ่ือดูประวัติการแจ้งเข้าและแจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว  
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การบันทึกการแจ้งเข้า ให้เลือกวันที่ในช่อง เข้าท างานวันที่ และวันที่แจ้งเข้าท างาน  

 

 

เลือกเพ่ิมเอกสาร  เพ่ือเพ่ิมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและคนต่างด้าวได้ โดยขนาดไฟล์ไม่เกิน 
256 KB รองรับไฟล์เอกสาร PDF และรูปภาพ PNG, JPG, GIF เท่านั้น  

 

กดปุ่ม Choose File เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Upload  

 สามารถเพ่ิมไฟล์ได้สูงสุด 5 ไฟล์  และสามารถลบไฟล์ที่เลือกได้ โดยกดท่ีรูปถังขยะ  
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เลือกสถานที่ท างานของนายจ้าง ถ้าไม่มีข้อมูลสถานที่ท างานของนายจ้างภายในเขตนั้นต้องสร้าง
สถานที่ท างานในเมนูข้อมูลนายจ้าง 

 

 

กดปุ่มแจ้งเข้า เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

 

กดปุ่มคนต่างด้าวแจ้งเข้าท างาน  เพ่ือท าการแจ้งเข้าท างานของคนต่างด้าวด้วยอัตโนมัติ 

 

 

ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ เพื่อให้พิมพ์ใบตอบรับการแจ้งหรือใบรับการแจ้ง  
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พิมพ์ใบตอบรับการแจ้งจะมี 2 ใบคือของนายจ้างและคนต่างด้าว 
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พิมพ์ใบรับแจ้งจะมี 2 ใบคือของนายจ้างและคนต่างด้าว 

 

 

โดยกระบวนการแจ้งยังไม่สิ้นสุด ระบบจะส่งข้อมูลเพ่ือขออนุมัติไปยังเจ้าหน้าที่พิจารณา จากนั้นจะส่ง
ข้อมูลเพ่ือขออนุมัติไปยังนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการรับแจ้ง 

กรณกีารแจ้งเข้าผิดสามารถยกเลิกการแจ้งที่เจ้าหน้าที่พิจารณาหรือนายทะเบียนได้  รายละเอียดตาม
หัวข้อ 4.2.4 การยกเลิกรายการรับแจ้ง กรณีบันทึกผิดพลาด 
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4.2.2 การบันทึกรับแจ้งออกจากงาน 
 เลือกเมนู ระบบรับแจ้ง => ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขบัตรประชาชนนายจ้าง 13 หลัก แล้ว
กดปุ่มค้นหา 

 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของนายจ้าง => เลือกแถบ คนต่างด้าวปัจจุบัน หรือ แถบรอนายจ้างแจ้ง
ออก  => เลือกรายการที่ต้องการแจ้งออก 
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การบันทึกการแจ้งออก ให้เลือกวันที่ในช่อง เลือกออกจากงานวันที่และวันที่แจ้งออกจากงาน 

 

 
เลือกเหตุผลของการแจ้งออกและสามารถใส่หมายเหตุเพ่ิมเติมได้ 

 

 

เลือกเพ่ิมเอกสาร  เพ่ือเพ่ิมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและคนต่างด้าวได้ โดยขนาดไฟล์ไม่เกิน 
256 KB รองรับไฟล์เอกสาร PDF และรูปภาพ PNG, JPG, GIF เท่านั้น  
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กดปุ่ม Choose File เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Upload  

 สามารถเพ่ิมไฟล์ได้สูงสุด 5 ไฟล์  และสามารถลบไฟล์ที่เลือกได้ โดยกดท่ีรูปถังขยะ  

 

 

กดปุ่มแจ้งออก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

 

ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ เพื่อให้พิมพ์ใบตอบรับการแจ้งหรือใบรับการ 
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พิมพ์ใบตอบรับการแจ้ง 

 



คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว ส าหรับเจ้าหน้าที ่  

โครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าว  Page | 26  

พิมพ์ใบรับแจ้ง 

 

 

โดยกระบวนการแจ้งยังไม่สิ้นสุด ระบบจะส่งข้อมูลเพ่ือขออนุมัติไปยังเจ้าหน้าที่พิจารณา จากนั้นจะส่ง
ข้อมูลเพ่ือขออนุมัติไปยังนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการรับแจ้ง 

กรณกีารแจ้งเข้าผิดสามารถยกเลิกการแจ้งที่เจ้าหน้าที่พิจารณาหรือนายทะเบียนได้  รายละเอียดตามหัวข้อ 
4.2.4 การยกเลิกรายการรับแจ้ง กรณีบันทึกผิดพลาด 
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4.2.3 การบันทึกความผิดนายจ้างและคนต่างด้าว  
บันทึกความผิดนายจ้างและคนต่างด้าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายจ้างแจ้งเข้าหรือแจ้งออกเกิน 15 วัน นับ

จากวันที่คนต่างด้าวเข้าท างานหรือออกจากงาน และนับวันที่แจ้งเข้าหรือแจ้งออกด้วย เช่น นายจ้างเดิมแจ้ง
ออกคนต่างด้าววันที่ 1 คนต่างด้าวหานายจ้างใหม่ได้วันที่ 10 แต่มาแจ้งเข้าท างานวันที่ 30 ถือว่าเป็นการแจ้ง
เกิน 15 วันต้องมีการเปรียบเทียบปรับแล้วน าใบเสร็จรับเงินมาบันทึกในระบบบันทึกความผิดเพื่อเก็บประวัติ
ครั้งที่ผิดต่อไปหลังจากบันทึกความผิดแล้วระบบจะท าการแจ้งเข้าได้ปกติ 

 

 เลือกข้อมูลนายจ้างที่จะท าการแจ้ง ถ้าเกิน 15 วันจะมีการแสดง pop up เพ่ือท าการเข้าสู่หน้าบันทึก
ความผิด 
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ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกความผิด 
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4.2.4 การยกเลิกรายการรับแจ้ง กรณีบันทึกผิดพลาด  
สามารถยกเลิกได้เฉพาะระดับสิทธิ์เจ้าหน้าที่พิจารณาและนายทะเบียน โดยเข้าเมนูหน้าแรก เลือกที่

ปุ่มรายละเอียดของงานที่ต้องการ 

 

ไปที่รายการแจ้งเข้า หรือแจ้งออกท่ีต้องการ แล้วกดปุ่มยกเลิกในหน้าจอรายละเอียด 
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4.3 การอนุมัติการรับแจ้งส าหรับ เจ้าหน้าที่พิจารณา  
 รายละเอียดตามหัวข้อ  3.2 รายละเอียดงานของเจ้าหน้าที่พิจารณา และนายทะเบียน (การอนุมัติ
รายการรับแจ้ง) 

 

4.4 การอนุมัติการรับแจ้งส าหรับ นายทะเบียน และ รักษาการแทนนายทะเบียน 
 รายละเอียดตามหัวข้อ  3.2 รายละเอียดงานของเจ้าหน้าที่พิจารณา และนายทะเบียน (การอนุมัติ
รายการรับแจ้ง) 

 

4.5 รายงานแจ้งการท างานคนต่างด้าวถูกกฎหมาย 
 เลือกเมนูเพ่ิมเติม =>  รายงานแจ้งการท างานคนต่างด้าวผิดกฎหมาย 

 เลือกช่วงวันที่ แล้วกดปุ่มค้นหา   
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5. การจัดการข้อมูลมูลนายจ้าง 

5.1 การสืบค้นข้อมูลมูลนายจ้าง 
 ข้อมูลนายจ้างเป็นส่วนของรายละเอียดนายจ้างประกอบไปด้วยที่อยู่ตามบัตรประชาชน ประเภท
กิจการ ที่อยู่ตามสถานที่ตั้งที่ท างานและข้อมูลคนต่างด้าวทั้งหมดที่อยู่กับนายจ้างนี้ สามารถเพ่ิมหรือปรับ
ข้อมูลปัจจุบันนายจ้างได้ 

 เลือกเมนูข้อมูลเจ้าหน้าที่ => ใส่เลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขนิติบุคคล แล้วกดปุ่มค้นหา 

 

สามารถกด สัญลักษณ์  เพ่ือดูประวัติการแจ้งเข้าและแจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว 
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5.2 การเพิ่มข้อมูลนายจ้าง 
กดปุ่ม เพิ่มหรือปรับข้อมูลนายจ้าง 
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ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดเพื่อเพ่ิมหรือปรับข้อมูลนายจ้าง  

กรณีปรับข้อมูลนายจ้าง ใส่เลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขนิติบุคคลแล้วกดปุ่มค้นหา  

กรณีเพ่ิมข้อมูลนายจ้าง ต้องกรอกข้อมูลนายจ้างใหม่ กดปุ่มบันทึกข้อมูลนายจ้าง จากนั้นระบบจะ
แสดงกล่องข้อมูลส าหรับเพ่ิมประเภทกิจการให้นายจ้าง 
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การเพ่ิมนายจ้างใหม่ทุกครั้งต้องเพ่ิมประเภทกิจการในระบบด้วย ถ้าไม่เพ่ิมจะไม่สามารถท าการแจ้ง
เข้าได้ 
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6. การจัดการข้อมูลมูลคนต่างด้าว 

6.1 การสืบค้นข้อมูลคนต่างด้าว 
 ข้อมูลคนต่างด้าวเป็นส่วนของรายละเอียดคนต่างด้าวประกอบไปด้วยที่อยู่ ข้อมูลนายจ้าง ประเภท
กิจการ ที่อยู่ตามสถานที่ตั้งที่ท างานและประวัติการแจ้งเข้าและแจ้งออกคนต่างด้าว 

 เลือกเมนู ข้อมูลคนต่างด้าว => ใส่เลขบัตรประจ าตัวของคนต่างด้าวแล้วกดปุ่มค้นหา 
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สามารถตรวจเอกสารด้วยการเลือกที่สัญลักษณ์  ดูประวัติเอกสารต่างๆของคนต่างด้าวกับ
นายจ้างย้อนหลังได้ 
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7. การจัดการข้อมูลมูลข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

7.1 การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่เป็นส่วนของรายละเอียดเจ้าหน้าที่ท่ีท างานอยู่ในพื้นที่เขตนั้นๆ โดยนายทะเบียนของ

แต่ละพ้ืนที่เขตจะสามารถปรับข้อมูลต่างๆของเจ้าหน้าที่ได้ 

 เข้าเมนู ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตนั้นๆ 

 

7.2 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
 ส่งเอกสารขอเพ่ิมข้อมูลทีศู่นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

7.3 การแก้ไขสิทธิ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายทะเบียนจะสามารถปรับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้ โดยกดที่ปุ่มแก้ไข 
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ระบบจะแสดงหน้าจอการปรับข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

 

 


