
คู่มอืการใช้งานระบบ

ต่ออายุใบอนุญาตทกุมตทิหีมดอายุ
ในวันท  ี13 ก.พ . 66
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1.การลงทะเบยีนเพอืใช้งานระบบ

2.การเข ้าสู่ระบบ

3.กรณีลมืรหสัผ่านเข ้าสู่ระบบ

4.การกรอกรายการยนืคาํขอและการแนบไฟลเ์อกสาร

5.การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมตอ่อายุใบอนุญาตทาํงาน

6.การยนืเอกสารเพมิเตมิหลังจากทไีดร้ ับเอกสาร

หนังสอืเดนิทาง และออกวซี ่า 

7.พจิารณาอนุมัตใิบร ับคาํขอตอ่อายุใบอนุญาตทาํงาน

8.พจิารณาอนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน

สารบญั
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การลงทะเบยีนเพอืใช้งานระบบ
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1. เปิด Google Chrome      หร ือ  Firefox เทา่นัน 
และพมิพ  ์ https://alien13febrenewal.doe.go.th/ หร ือ

สแกน

สแกน QR Code ได้ทนี ี
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2. กด “ลงทะเบยีน”

5



3. ตรวจสอบผู้ใช ้งาน

3.1 ตรวจสอบประเภทผู้ใช ้งาน

• นายจ้าง

• บร ิษัทนาํเข ้า

3.2 ตรวจสอบประเภท

• บุคคลธรรมดา

• นิตบิุคคล

. กดปุ่ ม “ตรวจสอบ” ระบบจะตรวจสอบผู้ใช ้งาน หากมีข ้อมูลในระบบของกรมการปกครอง ระบบจะแสดงหน้าถัดไป
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4.ตรวจสอบข้อมูล

หากตรวจสอบไม่พบข้อมูล หร ือข ้อมูลไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถลงทะเบยีนได้

ใหต้ดิต่อเพอืตรวจสอบข้อมูลได้ท ี
• สาํนักงานใหญ่กรมการจดัหางาน

• สาํนักงานจดัหางานพนืท  ีสถานททีาํงาน
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4. ตรวจสอบข้อมูล
หลังจากกดปุ่ ม “ตรวจสอบ” หากมีข ้อมูลของทา่นในระบบของกรมการปกครอง 

ระบบจะแสดงข ้อมูล หากข้อมูลถูกต้องใหก้ดปุ่ ม “ถัดไป” 
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5.กาํหนดรหสัผ่าน
กรอกรหสัผ่านความยาว 6-30 ตัวอ ักษรหร ือตัวเลข  และยนืยันรหสัผ่านอกีคร ัง
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5.กาํหนดรหสัผ่าน
การลงทะเบยีนเสร ็จสมบรูณ ์กดปุ่ ม “ไปทหีน้าเข ้าสู่ระบบ”
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การเข ้าสู่ระบบ(LOGIN) 
เพอืต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนต่างด้าว 

(4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์

11



การเข ้าสู่ระบบ (LOG IN)

1. เลือกประเภทผู้ใช ้งาน (นจ. / บนจ.)

2. กรอกรหสัผู้ใช ้งาน (เลขประจาํตัว 13 หลัก) 

3. กรอกรหสัผ่าน ตามทไีด้ลงทะเบยีนไว้

4. ตกิเคร ืองหมายถูก 

ช่อง “ฉันไม่ใช ่โปรแกรมอัตโนมัต ”ิ

5. กด “เข ้าสู่ระบบ”

12



กรณีลืมรหสัผ่าน

เข ้าสู่ระบบ

13



หากทา่นลมืรหสัผ่านเพอืเข ้าใช้งานระบบ

1. ใหก้ด “ลืมรหสัผ่าน” ทหีน้าแรกของเวบ็ไซต ์
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หากทา่นลมืรหสัผ่านเพอืเข ้าใช้งานระบบ

2. กรอก “รหสัผู้ใช ้งาน” ด้วยเลข  13 หลัก 

ของเลขประจาํตัวบตัรประชาชน / นิตบิุคคล

3. กดปุ่ ม “ตกลง”
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หากทา่นลมืรหสัผ่านเพอืเข ้าใช้งานระบบ

4.ระบบจะทาํการส่งข ้อมูลไปทอีเีมลของทา่น

16



หากทา่นลมืรหสัผ่านเพอืเข ้าใช้งานระบบ

5.กรุณาตรวจสอบอเีมลเพอื “คลิกลิงค”์ ตังค่ารหสัผ่านใหม่

17



หากทา่นลมืรหสัผ่านเพอืเข ้าใช้งานระบบ

6.กรุณากาํหนดรหสัผ่านใหม่ โดยกรอกข้อมูล

• รหสัผ่านใหม่

• ยนืยันรหสัผ่านใหม่

• และ กดปุ่ ม “ตกลง”
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หากทา่นลมืรหสัผ่านเพอืเข ้าใช้งานระบบ

7.หลังจากกดปุ่ ม “ตกลง”  ระบบจะร ีเซต็รหสัผ่านใหท้า่นเร ียบร ้อยแล้ว

สามารถเข ้าสู่ระบบด้วยชอืผู้ใช ้งาน และ รหสัผ่านใหม่ได้ทนัท ี
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หากทา่นลืมรหสัผ่านและอเีมลท์บี ันทกึไว้ เป็นอเีมลเ์ก่า 

และต้องการเปลียนอเีมลท์ใีหร้ะบบส่งลิงคร์ ีเซตรหสัผ่าน

8. กรณีต้องการแก้ไขอเีมล  ์สาํหร ับการร ีเซตรหสัผ่าน 

หลังจากเข ้าสู่ระบบได้เร ียบร ้อยแล้ว ใหด้าํเนินการ

ดังนี

 1. ไปทเีมนู "ข้อมูลโปรไฟล "์

 2. กรอกอเีมลแ์ละเบอรม์ือถอืปัจจุบนั

 3. กดปุ่ ม "ตกลง"

กรณีทลี ืมรหสัผ่าน หร ือ  เข ้าสู่ระบบไม่ได้ อกีคร ัง 

ระบบจะส่งลิงคเ์พอืร ีเซตรหสัผ่านไปยังอ ีเมลป์ัจจุบนัท ี

ระบุไว้
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การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนต่างด้าว (4 สัญชาต )ิ 
ทางอเิล็กทรอนิกส ์
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1.เลือกเมนู “ยนืคาํขอ”

2.เลือกสถานทยีนืคาํขอ

3.กรอกเลขประจาํตัวนายจา้ง และกดปุ่ ม 

“ตรวจสอบ”

4.กรอกเลขประจาํตัวคนต่างด้าว และกดปุ่ ม 

“ตรวจสอบ”

5.กดปุ่ ม “ถัดไป”

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์
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6.ตรวจสอบข้อมูลนายจา้ง 

7.ข้อมูลสถานททีาํงาน

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์

*หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ตดิต่อสาํนักงานจัดหางานในพนืทเีพอืแก้ไขข ้อมูล เมือแก้ไขเร ียบร ้อยแล้ว กดโหลดข้อมูลต่างดา้วใหม่
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8.ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าว

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์

*หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ตดิต่อสาํนักงานจัดหางานในพนืทเีพอืแก้ไขข ้อมูล เมือแก้ไขเร ียบร ้อยแล้ว กดโหลดข้อมูลต่างดา้วใหม่
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9.กรอกข้อมูลคนต่างด้าวเพมิเตมิ

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์
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10. เลือกการ  กรอกข้อมูลหนังสือเดนิทาง และข้อมูลการตรวจลงตรา หร ือการออกวีซ ่า (เลือก

ข ้อใดข้อหนึง)

- กรอกข้อมูลหนังสือเดนิทาง และข้อมูลการตรวจลงตรา หร ือการออกวีซ ่า ตามทรีะบบกาํหนด

- หากมีเอกสารหนังสือเดนิทาง แต่หมดอายุก่อน 13 กุมภาพันธ  ์2566 ใหด้าํเนินการกดเลือก 

“มีเอกสาร  PASSPORT และ VISA แต่ PASSPORT หมดอายุก่อน 13 กุมภาพันธ  ์2566” และ

เลือก วันทอีอกวีซ ่า

- หากยังไม่มีเอกสารหนังสือเดนิทาง / ข้อมูลการตรวจลงตรา หร ือการออกวีซ ่า ใหด้าํเนินการ

กดเลือก “ยนืเอกสารข ้อมูลหนังสือเดนิทาง และข้อมูลการตรวจลงตรา หร ือการออกวซี ่า

ภายหลัง”

หากเป็นการยนืเอกสารเพมิเตมิในภายหลังต้องดาํเนินการยนืเอกสารทงัหมดใหแ้ล้วเสร ็จ

ภายใน วันท  ี15 พฤษภาคม 2566

- หากได้ร ับ VISA ก่อน 1 สค.65 จะต้องต่ออายุ 2 ปี 1,900 บาท

- หากได้ร ับ VISA หลัง 1 สค.65 จะต้องต่ออายุ 1 ปี 1,000 บาท

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์
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11.ตรวจสอบข้อมูลการทาํงานสัญญาจา้ง

12.กรอกข้อมูลประกันสุขภาพ

13.แนบเอกสารตามทรีะบบกาํหนด

14.กดปุ่ ม “ยนืแบบ บต.50”

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์
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บนัทกึข ้อมูลสาํเร ็จ หากมีคนต่าง

ด้าวเพมิใหก้ด “เพมิคาํร ้องถัดไป”

การยนืคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงานคนตา่งดา้ว (4 สัญชาต )ิ ทางอเิล็กทรอนิกส ์

28



การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุ

ใบอนุญาตทาํงาน
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การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

1. กดปุ่ ม รูป     ในช่องท  ี3 (ใบร ับชาํระ/

ใบเสร ็จ) เพอืพมิพเ์อกสารชาํระเงนิ

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน
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การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

แบบกลุ่ม

2.1. กดปุ่ มสร ้างใบชาํระเงนิแบบกลุ่ม

2.2. เลือกคาํขอทตื้องการชาํระเงนิ โดยสามารถ

เลือกแบบทงัหมดได้

2.3. กดบนัทกึ

2.4. กดปุ่ ม เอกสาร       เพอื  พมิพเ์อกสารชาํระ

เงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน
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การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

3. พมิพเ์อกสาร  ใบแจง้ชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ทาํงาน ชาํระผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย 5 ช่องทาง

1. ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา

2. ATM/ADM

3. Krungthai Next

4. Krungthai Corporate Online

5. Application “ เป๋าตัง”

** ช่วงเวลาร ับชาํระ ตังแต่ 02:00 - 23:00 น. แต่ละวัน
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การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

4. ใบเสร ็จร ับเงนิ
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การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

5. เมือชาํระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

คนต่างด้าวเร ียบร ้อยแล้ว ปุ่ ม รูป                      

ในช่องท  ี3 จะแสดงเป็นสีเข ียวและมีเคร ืองหมายถูก
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การยนืเอกสารเพมิเตมิหลังจากทไีด้ร ับ

เอกสารหนังสือเดนิทาง และออกวซี ่า 
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การยนืเอกสารเพมิเตมิหลังจากทไีด้ร ับเอกสารหนังสือ

เดนิทาง และออกวซี ่า 

1. กดเข ้าทเีลขคาํขอ  หร ือ  ยนืเพมิเตมิ

2. 

36



การยนืเอกสารเพมิเตมิหลังจากทไีด้ร ับเอกสารหนังสือ

เดนิทาง และออกวซี ่า 

2. กดเลือก มีเอกสาร  PASSPORT และ VISA ทยีังไม่หมดอายุ

3. กรอกข้อมูลตามทรีะบบกาํหนด
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การยนืเอกสารเพมิเตมิหลังจากทไีด้ร ับเอกสารหนังสือ

เดนิทาง และออกวซี ่า 

4. แนบเอกสารสาํหนา สาํเนาหนังสือเดนิทางหร ือ

เอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทาง และ สาํเนา

หลักฐานแสดงการอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร

เป็นการชัวคราว (วซี ่า)

5. กด “ยนืแบบ บต.50”
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พจิารณาอนุมัตใิบร ับคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทาํงาน
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พจิารณาอนุมัตใิบร ับคาํขอต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน

1. เมือได้ร ับพจิารณาอนุมัตใิบร ับคาํขอ  เร ียบร ้อย

แล้วปุ่ ม รูป         ในช่องท  ี1 จะแสดงเป็นรูป

เอกสารสีเขยีวและสถานะจะแสดงเป็นตรวจแล้ว
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พจิารณาอนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน
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พจิารณาอนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน

1. เมือได้ร ับพจิารณาอนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน

เร ียบร ้อยแล้วปุ่ ม รูป            ในช่องท  ี4 จะ

แสดงเป็นสีเขยีวและมีเคร ืองหมายถูก
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ตัวอย่างสาํเนารายละเอยีดการอนุญาตทาํงาน
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