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ใบอนุญาตท างาน
ฉบับที ่55 ประจ าเดือนพฤษภาคม – มถุินายน 2561

ข่าวประชาสัมพนัธ์

eNews ฉบับน้ีแจ้งข่าวการสัมมนาและฝึกอบรม ในเดือนกรกฎาคม 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    

วนัที ่4, 11, 18 และ 25 กรกฎาคม 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.

***เจา้หนา้ท่ีจะแจง้วนัและเวลาการลงทะเบียนผา่นทาง Email อีกคร้ังหน่ึงนะคะ***

การแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว ข้อ 14.1 และ 14.2 ในระบบ e-Expert System

ระบบก ำหนดวนัแจง้พน้ล่วงหนำ้ไวใ้หแ้ลว้ 15 วนั โดยท่ีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัไม่ตอ้งเลือกวนัท่ีแจง้พน้เอง ซ่ึงนบั
จำกวนัท่ีเขำ้ระบบเพื่อยืน่ค  ำร้อง เช่น เขำ้ยืน่ค  ำร้องขอ้ 14.1 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ระบบจะก ำหนด “วนัท่ีใหอ้ยูถึ่ง” 
เป็น 15 วนัล่วงหนำ้คือ 15 กรกฎาคม 2561 และหำกมีระยะเวลำวซ่ีำปัจจุบนัเหลือเกินกวำ่วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2561
ระบบจะเพิ่มให ้6 วนัโดยอตัโนมติัหลงัจำกกดส่งเร่ืองแลว้ เป็นวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2561

เว้นแต่ - ระยะเวลำวซ่ีำปัจจุบนัเหลือนอ้ยกวำ่วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2561 ระบบจะก ำหนดใหเ้ท่ำกบัวซ่ีำล่ำสุด
เท่ำนั้น เช่น วซ่ีาปัจจุบนัมีระยะเวลาถึง 12 กรกฎาคม 2561 ระบบจะก าหนดวนัท่ีใหอ้ยูถึ่งเพียง 12 กรกฎาคม 2561
เท่านั้น เป็นตน้

***การย่ืนบรรจุช่างฝีมือ และครอบครัวผู้ตดิตามต้องมี

ระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่น้อยกว่า 15 วนั 

และการย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าวและครอบครัว

ภายใน 15-90 วนัก่อนครบระยะเวลาวซ่ีาเดมิ***

กองบรรณาธิการ 

นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐก์ลุ

คณะท างาน

น.ส. พอจิต อินทวงศ์

น.ส. พรชนก ธีระเทพ

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

น.ส. อภิสรา นอ้ยรักษา



ข้อมูลทีต้่องกรอกและเอกสารทีใ่ช้แนบในการย่ืนบรรจุช่างฝีมือและครอบครัว
ในระบบ SINGLE WINDOW

กรณทีีบ่รรจุใหม่เท่าน้ัน
1. ช่ือภาษาไทย โดยทำงบริษทัจะตอ้งเทียบเสียงและกำรสะกดใหถู้กตอ้ง
2. อเีมลส่วนตัวของต่างชาติ แนะน ำใหก้รอกอีเมลท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย เช่น G-MAIL, YAHOO หรือ 

HOTMAIL เป็นตน้ โดยทำงระบบจะจดัส่ง user name และ password กำรเขำ้ใช ้Digital Work Permit ผำ่นทำง
อีเมลท่ีกรอกในระบบและอีเมลตำมขอ้มูลผูติ้ดต่อ สำมำรถโหลดแอปพลิเคชนัภำยใตช่ื้อ “Thailand Digital 
Work Permit” ขณะน้ีจะใชไ้ดเ้พียง 3 จงัหวดัเท่ำนั้นคือ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตุรัส
จามจุรี กรุงเทพมหานคร, จังหวดัเชียงใหม่ และจังหวดัภูเกต็ ส่วนจงัหวดัอ่ืนๆ กระบวนกำรด ำเนินกำรยงัคงเดิม 
***ทำงบริษทัสำมำรถปร๊ินทส์ ำเนำใบอนุญำตท ำงำนไดจ้ำกระบบ Single Window เพื่อติดต่อและแนบเอกสำร
กบัหน่วยงำนอ่ืนๆ

3. เบอร์โทรศัพท์ของต่างชาติในประเทศไทย
4. ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศไทย : ท่ีอยูต่ำมท่ีต่ำงชำติพ  ำนกัในเมืองไทยเป็นกำรถำวร
5. ทีอ่ยู่ถาวรนอกประเทศไทย : ท่ีอยูบ่ำ้นเกิดของต่ำงชำติ
6. ทีอ่ยู่ก่อนเข้ามาในประเทศไทย : ท่ีอยูสุ่ดทำ้ยก่อนเดินทำงเขำ้มำในประเทศไทย
7. เลขทีว่ซ่ีา : น ำมำจำกตรำวซ่ีำท่ีออกโดย Royal Thai Consulate, Thai Embassy, วซ่ีำล่ำสุดภำยใตสิ้ทธิประโยชน์

ต่ำงๆ (มุมบนดำ้นซำ้ย)
8. ตม.6 ล าดับที่ : น ำตวัเลขใตบ้ำร์โคด้ของบตัรขำออกมำกรอก
9. เข้าเมืองไทยคร้ังล่าสุด และด่านประทบัตราให้อยู่ถึง : น ำมำจำกตรำประทบัขำเขำ้ล่ำสุด หรือวซ่ีำล่ำสุดท่ีถืออยู่
10. ใบส าคัญถ่ินทีอ่ยู่ คือ ต่ำงชำติท่ีมีระยะเวลำกำรพ ำนกัในประเทศไทยไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี และไดรั้บอนุญำตจำก

กระทรวงมหำดไทย หำกต่ำงชำติคนใดไม่มี ไม่ตอ้งเลือกกรอกขอ้มูลส่วนน้ี
11. หมายเลขประจ าตัวคนต่างด้าว (14 หลกั) : กรณีท่ีต่ำงชำติยำ้ยกำรท ำงำนจำกบริษทัเดิมมำบริษทัใหม่ท่ีไดรั้บ

สิทธิบีโอไอ น ำเลข 14 หลกับนรูปถ่ำยในเล่มใบอนุญำตท ำงำนมำกรอก
12. การขออนุญาตเพ่ือกลบัเข้ามาในราชอาณาจักรอกี (Re-Entry) : สอบถำมต่ำงชำติวำ่จะมีกำรเดินทำงเขำ้ออก

หรือไม่  หำกมีขอใหก้รอกขอ้มูลส่วนเพิ่มเติม



ตัวอย่างรูปแบบการกรอกช่ือต าแหน่ง เม่ือต้องการย่ืนขออนุมตัิต าแหน่งใหม่
หรือปรับเปลีย่นต าแหน่ง

1. การย่ืนขอต าแหน่งด้านการขายและการตลาด
กรณีท่ีบริษทัมีต าแหน่งดา้นการขายหรือการตลาดเดิมอยูแ่ลว้ เช่น...

- เดิม >>> SALES MANAGER
- ยืน่ขอใหม่ >>> SALES MANAGER (ASIA)
- ต าแหน่งเดิมจะตอ้งยืน่ขอต าแหน่งเพื่อปรับเปล่ียนมาในค าร้องเดียวกบัท่ียืน่ขออนุมติั

ต าแหน่งใหม่ โดยตอ้งมีวงเลบ็ต่อทา้ยเพื่อเป็นการแบ่งโซนการรับผดิชอบเช่นกนั อีกทัง้ยงัตอ้งเพิ่มเติม
หนงัสือรับรองการท างานของต่างชาติท่ีตอ้งเปล่ียนต าแหน่งใหถึ้งปัจจุบนั

กรณีท่ีบริษทัมีต าแหน่ง SALES MANAGER อยูใ่นระบบแลว้ ตอ้งการยืน่ขออนุมติัต าแหน่งใหม่
เป็น SALES COORDINATOR เพิ่มเติม ต าแหน่งท่ีขออนุมติัใหม่น้ีจะตอ้งแบ่งโซนการรับผดิชอบเป็น
วงเลบ็ทา้ยช่ือต าแหน่ง SALES COORDINATOR (EUROPE)

***ทั้ง 2 กรณีตวัอยา่งน้ี จะตอ้งระบุโซนท่ีรับผดิชอบลงในช่องขอบเขตงานเพื่อใหเ้กิดความ
สอดคลอ้งกบัช่ือต าแหน่งท่ีขออนุมติัต าแหน่งดงักล่าว

2. การย่ืนขอต าแหน่งทีม่ขีอบเขตงาน หน้าที ่ลกัษณะงานเหมือนกนั
- เดิม >>> PRODUCTION TECHNICIAN
- ยืน่ขอใหม่ >>> ตอ้งการใหม้าอยูใ่นส่วนงานเดียวกบัต าแหน่ง PRODUCTION 

TECHNICIAN บริษทัตอ้งด าเนินการและใชรู้ปแบบช่ือต าแหน่งคือ
- PRODUCTION TECHNICIAN 1 ตอ้งยืน่ต  าแหน่งเพื่อปรับเปล่ียนต าแหน่งจาก

PRODUCTION TECHNICIAN
- PRODUCTION TECHNICIAN 2
- PRODUCTION TECHNICIAN 3 ฯลฯ

***เม่ือมาอยูใ่นส่วนงานเดียวกนัแลว้ ฉะนั้น ช่องขอบเขตงานจะตอ้งเหมือนกนัทุกคร้ังท่ียืน่ขอ
อนุมติัต าแหน่งดงักล่าว

3. การขออนุมตัิต าแหน่งระดับผู้บริหาร
- MANAGING DIRECTOR ตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจลงนามรับรองเอกสารบริษทัตามขอ้ 3 ในหนงัสือ

รับรองบริษทั
- PRESIDENT, GENERAL MANAGER, CEO, CHAIRMAN หรือผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น 

FINANCE, ADMINISTRATIVE, GENERAL AFFAIRS จะตอ้งมีต่างชาติถือหุน้ในบริษทัเกิน 50%
ของทุนจดทะเบียน

- การขอต าแหน่ง ASSISTANT จะตอ้งมีต่างชาติถือหุน้ในบริษทัเกิน 50% และมีทุนจดทะเบียน
เกิน 100 ลา้นบาท


