
ศูนย์บริการวซ่ีา 
และ

ใบอนุญาตท างาน
ฉบับที ่54 ประจ าเดือนมนีาคม และเมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพนัธ์

eNews ฉบับน้ีแจ้งข่าวการสัมมนาและฝึกอบรม ในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย กลุ่มพิจารณาอนุญาต
ผูช้  านาญการต่างประเทศ ก าหนดจดัสัมมนา/อบรมเร่ือง “วิธีการย่ืนขออนุญาตน าช่างฝีมือผู้ช านาญการชาวต่างชาติเข้า
มาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System และระบบ Single Window
for Visas and Work Permits” รายละเอียดดงัน้ี    

1. วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 ณ ช้ัน 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร

แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเชา้  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่าย  เวลา 13.00 – 16.30 น.

2. วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่4 (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  

แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเชา้  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่าย  เวลา 13.00 – 16-30 น.

***เจา้หนา้ท่ีจะแจง้วนัและเวลาการลงทะเบียนผา่นทาง Email อีกคร้ังหน่ึงนะคะ***

ข่าวฝากประกาศ
1. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

- คนต่างชาติ และเจา้หนา้ท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปรายงานตวั 90 วนัไดท่ี้ www.immigration.go.th
เลือกท่ี “บริการ” >>> บริการออนไลน์ 

2. กรมการจัดหางาน
- ไดแ้กไ้ขพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 โดยยกเลิกมาตรา 70 – 74 

ศึกษาขอ้มูลไดท่ี้ www.doe.go.th

เลือก “กฎหมาย ระเบียบ” >>> กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
>>> พระราชก าหนด “การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว” (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561

กองบรรณาธิการ 

นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐก์ลุ

คณะท างาน

น.ส. พอจิต อินทวงศ์

น.ส. พรชนก ธีระเทพ

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

น.ส. อภิสรา นอ้ยรักษา

http://www.immigration.go.th/
http://www.doe.go.th/


ระยะเวลาการด าเนินการของ BOI ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
และกรมการจดัหางาน ส าหรับระบบงาน Single Window

และ e-Expert System
เกณฑ์การย่ืนค าร้องต่างๆ มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

1. ระยะเวลาการด าเนินการส าหรับคนต่างด้าวทีบ่รรจุใหม่
กรณีคนต่างดา้วไดรั้บวซ่ีา 90 วนัเขา้มาใหม่ เช่น ได้รับการอนุมติัการบรรจุฯ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561

***ส าหรับกรณีท่ีแจง้พน้จากบริษทัภายใตสิ้ทธิประโยชนข์องบีโอไอ หรืออ่ืนๆ จะตอ้งมีระยะเวลาวซ่ีา
เหลือไม่น้อยกว่า 15 วนั ส าหรับการยืน่บรรจุช่างฯ ในระบบ e-Expert แลว้ จะตอ้งรีบด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จก่อนวซ่ีาเดิมครบก าหนด

2. ส าหรับการขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายคุนต่างด้าว บริษทัจะต้องย่ืนก่อนทีว่ซ่ีาครบก าหนด
ภายใน 15-60 วนั ก่อนระยะเวลาวซ่ีาเดิมครบก าหนด

ช่วงเวลาการด าเนินการกบัทาง สตม. และกรมการจดัหางาน ในส่วนของการขยายระยะเวลาต าแหน่ง
และคนต่างดา้ว

1 พ.ค. 61
BOI

อนุมัติบรรจุช่างฯ

15 พ.ค. 61
วนัสุดท้ายใน

การย่ืนขอท าใบอนุญาตท างาน
และควรประทบัตราวซ่ีา

ภายใต้สิทธิบีโอไอ

29 มิ.ย. 61
วนัสุดท้ายใน

การย่ืนประทบัตราวซ่ีา
ภายใต้สิทธิ BOI

ระยะเวลาต าแหน่งเดิม
31 ส.ค. 61

16 ส.ค. 2561
เป็น 15 วนัก่อนครบระยะเวลาวซ่ีาเดิม
ในการย่ืนขอขยายในระบบ e-Expert

3 ก.ค. 61 (ก่อนวซ่ีาเดิมหมด 60 วนั)
วนัแรกในการย่ืนขอขยาย

ในระบบ e-Expert

8 ก.ค. 61
วนัทีไ่ด้รับอนุมัติการขอ
ขยายระยะเวลาต าแหน่ง
คนต่างด้าวจาก BOI

31 ส.ค. 2561
เป็นระยะเวลาวซ่ีาเดิม

ซ่ึงเป็นวนัสุดท้ายในการด าเนินการ
- ประทบัตราวซ่ีาการอยู่ต่อในหนังสือเดินทาง

- ขยายระยะเวลาในใบอนุญาตท างาน



ค าแนะน าในกรณีทีค่นต่างด้าวถือวซ่ีาติดตามสามี หรือภรรยาไทย
NON-O (THAI-SPOUSE)

1. คนต่างดา้วจะตอ้งไดรั้บวซ่ีาประเภท NON-O เขา้มาในประเทศ
2. คนต่างดา้วตอ้งจดทะเบียนสมรสกบัคนไทยถูกตอ้งตามกฎหมาย
3. คนต่างดา้วตอ้งใชสิ้ทธิติดตามสามีไทย หรือภรรยาไทย ใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์และตามเง่ือนไขของ
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง
4. หากตอ้งการท างานภายใตบ้ริษทัท่ีไดรั้บสิทธิบีโอไอ สามารถยืน่ไดห้ลงัจากใชสิ้ทธิติดตามสามี หรือ
ภรรยาไทยตามเง่ือนไขของส านกังานตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ โดยไม่ตอ้งเปล่ียนประเภทวซ่ีา

***ไม่ว่าจะด าเนินการกบัหน่วยงานราชการใดกต็าม 
คนต่างด้าวจะต้องแสดงทะเบียนสมรสฉบับจริงทุกคร้ัง***

ค าแนะน าในการย่ืนเร่ืองแจ้งพ้นภายใต้สิทธิบีโอไอ

1. ระบบ e-Expert System สามารถยืน่แจง้พน้ต าแหน่งล่วงหนา้ได ้15 วนั
เช่น - คนต่างดา้วไดรั้บระยะเวลาวซ่ีาถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2018

- บริษทัเขา้ยืน่เร่ืองแจง้พน้ต าแหน่งวนัท่ี 15 เมษายน 2018 ระบบจะก าหนดวนัพน้ต าแหน่ง
ล่วงหน้าให้เป็นวนัท่ี 29 เมษายน 2018 และระบบจะบวกวนัเพิ่มให้อีก 6 วนั ดังนั้น คนต่างด้าวจะ
สามารถอยูใ่นประเทศไดถึ้งวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2018
2. ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง (อาคารจตุัรัสจามจุรี) จะประทบัตราแจง้พน้ต าแหน่งเท่ากบัวนัท่ีบีโอไอ
อนุมติั คือ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2018 (ตามตวัอยา่งดา้นบน)
3. กรมการจดัหางาน จะยกเลิกใบอนุญาตท างาน ณ วนัท่ีบริษทัยืน่เร่ือง

***น าหนังสืออนุมตัิแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวแนบในการติดต่อด้วยทุกคร้ัง***



ส าหรับผู้ทีส่ามารถย่ืนค าร้องในระบบ Single Window ได้แล้ว

1. การยืน่ขออนุมติัต าแหน่งใหม่
- ประเภทของต าแหน่ง มีใหเ้ลือก 3 ประเภทคือ 

1. ทัว่ไป 
2. MANAGING DIRECTOR ส าหรับต าแหน่ง MD เท่านั้น
3. OPERATOR ส าหรับบริษทัท่ีไดรั้บประเภทกิจการ CALL CENTER เท่านั้น

- ช่องขอบเขตงาน กบั ช่องลกัษณะงาน สามารถกรอกเหมือนกนัได้

2. การยืน่ขอบรรจุคนต่างดา้วและครอบครัว
- ช่ือภาษาไทย ขอใหใ้ส่ค  าอ่านและตวัสะกดใหถู้กตอ้ง กรณีต่างชาติมีใบอนุญาตท างานเดิมอยูส่ามารถ

น ามากรอกไดเ้ช่นกนั
- ขอ้มูลท่ีอยูใ่นประเทศไทย จะตอ้งตรงกบัท่ีพกัอาศยัจริง
- หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูเ่ม่ือมีการรายงานตวั 90 วนัไปแลว้ สามารถแกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัได้
- การเลือกสาขาท่ีต่างชาติจะตอ้งเดินทางไปท านั้น ขอใหต้รวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งทุกคร้ัง ก่อนเลือก

(เม่ือเขา้ใชง้านในระบบ Single Window ในคร้ังแรก บริษทัฯ ตอ้งเพิ่ม และปรับปรุงขอ้มูลสาขาของ
บริษทัฯ ใหค้รบตรงกบัปัจจุบนั หากเพิ่มเติมภายหลงัจะเสียค่าใชจ่้ายในการเพิ่มสาขา)

3. ขอขยายเวลาของต าแหน่งคนต่างดา้วและต่ออายกุารอยูใ่นประเทศของคนต่างดา้วและครอบครัว
- บริษทัจะตอ้งเขา้ไปกรอกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อน โดย
เลือก ขอ้มูลบริษทั >> คนต่างดา้วและครอบครัว >> เลือกแกไ้ขขอ้มูลเฉพาะผูท่ี้มีวงกลมสีเหลือง
>>>กรอกขอ้มูล แนบส าเนาหนงัสือเดินทางทุกหนา้ท่ีมีการประทบัตรา ตม. 6 และใบอนุญาตท างาน 

ใหเ้ป็นปัจจุบนั
- เม่ือบริษทัเลือกคนต่างดา้วท่ีตอ้งการขยาย หากคนต่างดา้วและครอบครัวท่านไหนมีการเดิน

ทางเขา้ออกล่าสุด สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดร้ะหวา่งการด าเนินการยืน่เร่ืองเช่นกนั (เลือกรูปดินสอ)

4. การคืนค าร้องของ BOI สามารถด าเนินการแกไ้ขไดด้งัน้ี
เขา้ไปท่ี สถานะค าขอ >>> ระหว่างด าเนินการ >>> หัวข้อ “สถานะค าขอ BOI” >>> เลือก คืนค าขอ

5. การคืนค าขอของ ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง และกรมการจดัหางาน สามารด าเนินการแกไ้ขดงัน้ี
เขา้ไปท่ี สถานะค าขอ >>> ระหว่างด าเนินการ 

>>> เลือก “สัญลกัษณ์รูปคน” ตรงหัวข้อ “ด าเนินการ”
>>> เลือก คืนค าขอ โดยประกอบด้วยสถานะของ ตม. และกรมการจัดหางาน 
>>> ข้อมูลการคืนค าขอ


