
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 61 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
และเดือนมีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์บีโอไอเรื่อง มาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน 2562 เป็นมาตรการท่ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเฉพาะโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีสงผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้ทุกพื้นท่ี ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เป็นเขตส่งเสริมการ
ลงทุน ตามมาตรการนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.boi.go.th

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสตูร “สร้างนกัลงทุนไทยในต่างประเทศ” รุ่น 16 และ 17 เนื่องจากทาง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เปิดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ” Thai Overseas Investment Support Center หรือเป็นท่ีรู้จักกันดีในชื่อ TOISC เป็น
หลักสูตรท่ีมุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการเสริมความรู้ด้านการลงทุน ท้ังใน
กลุ่มประเทศเดิมและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ แก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ธุรกิจนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนในอนาคต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี http://toi.boi.go.th

ข่าวการจัดสัมมนาฝึกอบรมเรื่อง "วิธีการยื่นขออนุญาตน าช่างฝีมือผู้ช านาญการชาวต่างชาติ
เข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน   ผ่านระบบ Single Window for Visa and 
Work Permit" จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคท่ี 4 จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้จะส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมสัมมนา และจะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณ
ต้นเดือนเมษายน ท่ีจะถึงนี้

ส าหรับหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ จะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง
แบบฟอร์ม สตม.2 แบบใหม่ และ กิจกรรม 7 ประเภทที่ไม่เข้าข่ายเป็นการท างาน และไม่ต้องยื่นขอใน
อนุญาตท างาน ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาให้ทราบกันค่ะ

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศษิฐก์ุล
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม          น.ส. อภิสรา น้อยรักษา



ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ปรับปรุงแบบรับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตให้

อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (แบบ สตม.2)



กิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการท างานตามพระราชบัญญตัิการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เพื่อเข้ามาด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการและการลงทุนใน 7 กิจกรรม ท่ีไม่ต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตท างาน มีดังต่อไปนี้

1. การเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา

2. การเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า

3. การเข้ามเย่ียมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ

4. การเข้ารับฟังบรรยายพิเศษและวิชาการ

5. การเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค

6. การซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า

7. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน

ดูประกาศกรมจัดหางาน ได้ที่หน้าถัดไป







การรายงานความคืบหน้าโครงการผ่าน ระบบ e-Mornitoring

ปัจจุบันโครงการที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทนุ จะต้องรายงานความคืบหนา้โครงการ ผ่านระบบ
e-Mornitoring ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าจะไดร้ับ
ใบอนุญาตเปิดด าเนินการ ตามประกาศที่ ป. 1/2561

เร่ือง ก าหนดแนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการ

กรณีสถานะบัตรส่งเสริมของบริษัทยังเป็น สถานะ ออกบัตร อยู่ หากบริษัทมีความประสงค์
ยื่นค าขอ (1.) ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว และ/หรือ เปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว หรือ (2.) 
ขอขยายเวลาของต าแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว 
บริษัทจะต้องด าเนินการ รายงานความคืบหน้าโครงการ ที่ https://emonitoring.boi.go.th ในรอบ
ล่าสุดที่มีการเปิดให้ยื่นรายงาน

บริษัทสามารถเข้าใช้บริการระบบรายงานความคืบหน้าโครงการดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
รหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) เดียวกับที่ใช้ในระบบตรวจสอบสถานะของ
เอกสารทางอินเทอร์เน็ต  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการรายงานความคืบหน้าฯ  ให้ติดต่อ กองบริหารการ
ลงทุนที่ดูแลโครงการ 

https://emonitoring.boi.go.th 

ดูประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ที่หน้าถัดไป





เรื่องควรรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการยื่นค าขอ
ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit

1.   การยื่นบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ หรือการขออนุญาตให้คนต่าง
ด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราว (ไม่เกิน 6 เดือน) หากมีการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immigrant B 
ภายในประเทศ เมื่อยื่นบรรจุฯ ขอให้เลือกรับสถานท่ีรับบริการการเพ่ือติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ตามท้องท่ีท่ีได้ด าเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าดังกล่าวมา 

2.   การขออนุมัติต าแหน่ง บริษัทจะต้องจัดท า แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยให้อธิบายถึงแผนงานของบริษัทในการน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานแล้วจะต้องมีการฝึกสอนคนงาน
ไทยให้พัฒนาความรู้และความสามารถในระดับท่ีสูงขึ้น 

ในแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องระบุถึงหัวข้อท่ีจะท าการฝึกสอน / วิธีการ / และระยะเวลา ใน
การฝึกสอนโดยช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการต่างชาติที่จะมาปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ท่ีขออนุมัติ

มีหัวข้อดังนี้ 



3. การขอขยายเวลาของต าแหน่ง และต่ออายุการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าว บริษัทจะต้องจัดท า 
ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือแสดงถึงผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ ท่ีได้ฝึกสอนคนงานไทยในระหว่างท่ีได้อยู่ปฏิบัติงาน  
ในผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องระบุถึงหัวข้อท่ีได้ท าการฝึกสอน / วิธีการ / และระยะเวลาท่ีได้

ด าเนินการฝึกสอนโดยช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการต่างชาติท่ีได้อยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีก่อนขอขยาย
ระยะเวลาต าแหน่งเพื่ออยู่ปฏิบัติงานต่อไป      

มีหัวข้อดังนี้ 



วิธีการใช้งาน DIGITAL WORK PERMIT

สถานะ Online มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ส าหรับ Scan QR Code 
เพ่ือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม

สถานะ Online มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบัน

สถานะ Offline ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ระบบจะแสดงวันที่ Update ข้อมูลล่าสุด



ตวัอย่ำง ส าเนาใบอนุญำตท ำงำนอิเลก็ทรอนิกส์

ส าหรับ Scan QR Code 

เพ่ือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรือดูข้อมูลปัจจุบันจากระบบ

หน้า 1 ตรวจสอบวันที่ออกเอกสาร



หน้า 2 



ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อ Scan QR Code แล้ว


