
ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท างาน
ฉบับที ่57 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพนัธ์

eNews ฉบบัน้ีขอแจง้ข่าวเก่ียวกบัวธีิปฏิบติั หลกัเกณฑ ์การยืน่ค  าขอของระบบ Single Window for Visa and 
Work Permit หลงัจากท่ีไดเ้ปิดใชบ้ริการระบบเตม็รูปแบบ โดยใชร้หสัการเขา้ใชง้านเดียวกบัระบบ e-Expert System 
ดงัน้ี

วธีิการเข้าใช้งานส าหรับผู้ที่เข้าระบบนีค้ร้ังแรก ดงันี้

1. หากไม่มีขอ้มูลของส านกังานใหญ่ ขอใหเ้ลือก “ขอ้มูลสาขา” >> เพิ่มสถานท่ีท างาน >> ประเภท “ส านกังาน
ใหญ่” พร้อมแนบหนงัสือรับรองบริษทัในส่วนของขอ้มูลส านกังานใหญ่ พร้อมตรวจสอบท่ีอยูใ่หต้รงตามหนงัสือรับรอง
บริษทั หากไม่ตรงหรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูข่องส านกังานใหญ่ขอใหแ้จง้อีเมลม์าท่ี visawork@boi.go.th

2. หากบริษทัมีสาขาจะตอ้งเพิ่มเติมสาขาในระบบใหค้รบถว้น

3. กรอกขอ้มูลปัจจุบนัของต่างชาติโดยเขา้ไปท่ี ข้อมูลบริษัท >>> ข้อมูลคนต่างด้าวและครอบครัว

***โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเท่าน้ัน*** และแนบเอกสารใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ตามท่ีระบบไดแ้จง้ไว้

แถบต่าง ๆ ส าหรับการย่ืนค าขอ

ส ำหรับกำรย่ืนค ำขอต่ำงๆ ของคนต่ำงด้ำวและครอบครัว

ส ำหรับกำรย่ืนค ำขอต่ำง ๆ ของครอบครัว

ส ำหรับกำรย่ืนค ำขอเกี่ยวกับต ำแหน่ง 
และกำรปฏบิัตงิำนที่บริษัทในเครือ

ส ำหรับกำรย่ืนค ำขอ
เกี่ยวกับบัตรส่งเสริม

ส าหรับการย่ืนค าขอเกีย่วกบัใบอนุญาต

mailto:visawork@boi.go.th


ส าหรับต่างชาตทิี่บรรจุผ่านระบบ e-Expert System และต้องการย่ืนค าขอต่าง ๆ ในระบบ 
Single Window for Visa and Work Permit โดยต้องการย่ืนค าขอ ดงัต่อไปนี้

1. การยืน่ขอปรับเปล่ียนต าแหน่ง

2. การขอเพิ่มลกัษณะงาน

3. การยืน่ขอเพิ่มเติมปฏิบติังานบริษทัในเครือ

4. การยืน่บรรจุครอบครัวผูติ้ดตาม

5. การยืน่ขอใชช่้องทางพิเศษ

6. การยกเลิกต่าง ๆ

***จะต้องย่ืนขอเปลีย่นแปลงใบอนุญาตท างานก่อน โดยมขีั้นตอนดังนี้

***หลงัจากได้รับการอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกรมการจัดหา
งานแล้ว จะต้องท าการนัดหมายเพ่ือแสดงตน วธิีการนัดหมายดังนี้
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กรณใีช้สิทธิทีก่รุงเทพฯ 
จังหวดัเชียงใหม่
และจังหวดัภูเกต็
เท่าน้ัน



วธีิการนัดหมายในทุกค าขอทีย่ื่นใช้สิทธิทีก่รุงเทพฯ จังหวดัเชียงใหม่ และจังหวดัภูเกต็ และขอเปลีย่นจาก
ใบอนุญาตท างานเป็น D-WP ดังนี้

1. เลือก “รายการค าขอ” เพื่อเลือกรายการท่ีตอ้งการนดัหมาย

2. เลือก “สถานทีรั่บบริการ” ซ่ึงมี 3 ท่ี คือ กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็

3. กดท่ี “ค้นหา”

4. เลือกกล่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ช่ือต่างชาติ

5. กดท่ี “นัดหมาย” ตามตารางดา้นล่าง
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การพมิพ์ใบนัด ใบช าระค่าธรรมเนียมดงันี้

1. เลือก “รายการค าขอ” เพ่ือเลือกรายการท่ีตอ้งการนดัหมาย

2. เลือก “สถานที่รับบริการ” ซ่ึงมี 3 ท่ี คือ กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็

3. กดท่ี “ค้นหา”

4. เลือกกล่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ช่ือต่างชาติ

5. กดท่ี “พมิพ์ใบนัด”

***กรณทีี่ไม่แสดงเอกสารให้พมิพ์ ต้องอนุญาต POP-UPS ก่อน

- ส าหรับการใช้ Google Chrome : เปิดหนา้ต่างข้ึน > เลือกไปท่ีจุด 3 จุด ขวามือสุดของ
บรรทดัเดียวกบัส าหรับการกรอก www > ตวัเลือก/ตั้งค่า > ขั้นสูง > ตั้งค่าขอ้ความ
> ป๊อปอปั > เลือกอนุญาต

- ส าหรับการใช้ FireFox : เปิดหนา้ต่างข้ึน > เลือกไปท่ีขีด 3 ขีดขวามือสุดของบรรทดั
เดียวกบัส าหรับการกรอก www > ตวัเลือก/ตั้งค่า > ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั > 
การอนุญาต > เลือกการปิดกั้นหนา้ต่างป๊อปอปั

***ส่วนกรณกีารเลือกด าเนินการที ่“จังหวัดอ่ืน ๆ” จะไม่มขีั้นตอน

การนัดหมายเม่ือได้รับอนุมตัิจากบโีอไอแล้ว

บริษทัต้องพมิพ์หนังสืออนุมตัิ เพ่ือน าไปใช้ติดต่อกบัส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และจัดหางานจังหวดัน้ัน ๆ
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การแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว กรณไีด้รับอนุมัตผ่ิานระบบ e-Expert System แล้ว และ
ใช้สิทธิกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็
หลงัจากกรอกข้อมูลคนต่างด้าวและครอบครัวให้เป็นปัจจุบันแล้ว ด าเนินการดังนี้

ย่ืนค าขอ >> คนต่างด้าวและครอบครัว >> ข้อ 4 ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว

เลือกคนต่างดา้วท่ีตอ้งการแจง้พน้หนา้ท่ี โดยตรวจสอบช่ือ-
นามสกลุ และต าแหน่งใหถู้กตอ้ง

กรณีมีผูติ้ดตาม ระบบจะแสดงใหแ้จง้พน้พร้อมกบัคนต่างดา้ว
ทนัที โดยระบบก าหนดวนัท่ีพน้ล่วงหนา้ 15 วนัไวแ้ลว้

หากมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือมากกวา่ 15 วนั ระบบจะก าหนดวนัท่ี
เพิ่มเติมใหอี้ก 6 วนั

***ทั้งนี ้ทางบริษทัต้องพมิพ์หนังสืออนุมตัิการแจ้งพ้น 
ติดต่อทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน***
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จงัหวดัอ่ืน ๆ (เป็นการยืน่ค าขอ Online ถึงหน่วยงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

วนัท่ีเขา้ยืน่ค  าขอคือ 23 สิงหาคม 2018



1. สถานะของบีโอไอ
- รอพิจารณา = รอการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
- รออนุมติั = รอการอนุมติัจากผูอ้  านวยการ และเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณาอนุมติั
- คืนค าขอ = การส่งคืนจากเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณา เพื่อใหบ้ริษทัแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
- อนุมติั = ไดรั้บการอนุมติั

BOI

2. สถานะของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน
- รอพิจารณา = รอการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
- รออนุญาต = หน่วยใดหน่วยหน่ึงยงัไม่ไดพ้ิจารณา
(Pre-Approved)
- รอนดัหมาย = ทั้ง 2 หน่วยกด Pre-Approved แลว้
- นดัหมาย = บริษทัท าการนดัหมายแลว้
- รอแสดงตวั = การแสดงตนตามวนัท่ีนดัหมาย
- คืนค าขอ = การส่งคืนจากเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณา เพื่อใหบ้ริษทัแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

IMM
DOE

ใช้ส ำหรับกำรแนบหนงัสือเดินทำงล่ำสดุของต่ำงชำติ ก่อนวันมำแสดงตัว

สถานะต่าง ๆ ในการย่ืนค าขอของบริษทั

เม่ือได้รับอนมุตัิจำกบีโอไอ สำมำรถตรวจสอบสถำนะ
ของอีก 2 หน่วยงำนโดยเลือกสญัลกัษณ์รูปคน



ระยะเวลาการพจิารณาของทั้ง 3 หน่วยงาน กรณทีี่ไม่มีการส่งคืนค าขอ
1. การขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัวเข้า (กรณปีระจ า, ช่ัวคราว 6 เดือน, นักบิน, Operator หรือ

ใกล้เคยีง) และการขอขยายระยะเวลาของต าแหน่ง และต่ออายุการอยู่ในประเทศ
บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 1.5 วนัท าการ
สตม. พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ
กรมการจดัหางาน พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ

2. การขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏบัิติการช่ัวคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วนั)
บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 3 ชัว่โมง
สตม. พิจารณาและอนุมติัภายใน 6 ชัว่โมง
กรมการจดัหางาน พิจารณาและอนุมติัภายใน 6 ชัว่โมง

3. การขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว, การขอความร่วมมือประทบัตรา
วซ่ีาของครอบครัวคนต่างด้าว

***กรณีช่างฯ ประจ า จะตอ้งมีต าแหน่งรองรับในระบบเรียบร้อยแลว้
บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 1.5 วนัท าการ

4. การขออนุมตัิต าแหน่งคนต่างด้าว และ/หรือ เปลีย่นต าแหน่งหน้าทีข่อคนต่างด้าว, ขออนุญาตให้คน
ต่างด้าวไปปฏบัิติงานเพิม่เติมทีบ่ริษทัในเครือเดียวกนั และขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏบิัติงาน
เพิม่เติม (หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย)

บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ

ส่ิงที่ต้องด าเนินการก่อน การย่ืนขออนุมัตขิอต าแหน่งใหม่ / 
ขอเพ่ือปรับเปลีย่น และขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายุ

1. ตรวจสอบสถานภาพรายงานความคืบหนา้โครงการผา่น e-Monitoring โดยเขา้ไปท่ี 
https://emonitoring.boi.go.th/ น าเลขนิติบุคคล 13 หลกักรอกในช่องช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น

2. ส าหรับบริษทัท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการแจง้เปิดด าเนินการเตม็โครงการ ขอใหแ้จง้เปิดด าเนินการเตม็
โครงการตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริม และตอ้งไดรั้บการลงรับจากเจา้หนา้ท่ีใหเ้รียบร้อยจึงจะ
สามารถยืน่ค  าขอในระบบ Single Window ได้

https://emonitoring.boi.go.th/


ข้อควรระวงั ส าหรับการย่ืนระบบ Single Window for Visa and Work Permit
1. กรณีไดรั้บการคืนค าขอ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขค าขอ และส่งกลบัเขา้มาใหพ้ิจารณาภายใน 7 วนันบัตั้งแต่

วนัท่ีคืนค าขอ หากไม่ด าเนินการแกไ้ขค าขอและส่งคืนค าขอ ค าขอนั้น ๆ จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั 
บริษทัจะตอ้งด าเนินการยืน่ค  าขอดงักล่าวใหม่อีกคร้ัง

2. การตรวจสอบสถานะของค าขอในกรณีด าเนินการท่ี กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็ ดงัน้ี

3. ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป การย่ืนขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏบัิติงานช่ัวคราวเป็นการ
เร่งด่วน (30 วนั) ในกรณีดงัต่อไปน้ี

- การขอขยายระยะเวลาต าแหน่งภายใตสิ้ทธิบีโอไอไม่ทนัตามระยะเวลา 15-90 วนั ก่อนวซ่ีาเดิมหมดอายุ

- การแจง้พน้จากบริษทัอ่ืน และสิทธิประโยชนอ่ื์น แต่ระยะเวลาวซ่ีาเหลือนอ้ยกวา่ 15 วนั

การย่ืนบรรจุช่างฝีมือกรณเีร่งด่วน 30 วนั ต้องมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่น้อยกว่า 5 วนั

และต้องย่ืนประทับตราวซ่ีา และด าเนินการขอใบอนุญาตท างานทันที

***ในกรณีเขา้มาตรงกบัวตัถุประสงคเ์ร่งด่วน 30 วนั และไดรั้บระยะเวลาวีซ่าตามตราประทบั
ขาเขา้จาก ตม. 90 วนั บริษทัจะตอ้งรีบด าเนินการยืน่ค  าขอเขา้มาในระบบโดยเร็วท่ีสุด และตอ้งยืน่
ท าใบอนุญาตท างานใหเ้รียบร้อย

***ขอใหพิ้มพส์ าเนาใบอนุญาตท างานก่อนการแจง้พน้คนต่างดา้วและครอบครัวจากเร่งด่วน 30 วนั 
เพ่ือใชใ้นการยืน่ขอบรรจุคนต่างดา้วและอนุญาตใหค้รอบครัวเขา้มาในประเทศ***

4. ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป การย่ืนขอบรรจุคนต่างด้าวและอนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาใน
ประเทศ (นักบิน) 

***ต้องมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่น้อยกว่า 5 วนั***

5. เม่ือเจา้หนา้ท่ีส่งคืนค าขอ บริษทัตอ้งกรอกในกล่องตอบโตทุ้กคร้ังเพื่อรับทราบและแกไ้ขค าขอดงักล่าว
กลบัมาใหเ้จา้หนา้ท่ี

สถานะ BOI

เลือกท่ีคนสีน ้ าเงิน 
เพื่อตรวจสอบสถานะของ IMM และ DOE



เกณฑ์การพจิารณาค าขอ และเง่ือนไขการย่ืนค าขอ

ส าหรับระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit
1. การยืน่บรรจุคนต่างดา้วและครอบครัว จะตอ้งมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั

2. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งระดบั EXPATRIATE LEVEL ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์

▪ จบการศึกษาตรงหรือสอดคล้องกับต าแหน่ง ต้องมปีระสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคล้องกับต าแหน่งอย่าง
น้อย 2 ปี

▪ จบการศึกษาไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับต าแหน่ง ต้องมปีระสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคล้องกับต าแหน่ง
อย่างน้อย 5 ปี

3. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งระดบั MANAGEMENT LEVEL ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์

▪ จบการศึกษาตรงกับต าแหน่ง ต้องมปีระสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคล้องกับต าแหน่งอย่างน้อย 5 ปี

▪ จบการศึกษาไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับต าแหน่ง ต้องมปีระสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคล้องกับต าแหน่ง
อย่างน้อย 5 ปี

4. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งดา้น ENGINEER จะตอ้งจบการศึกษาดา้น ENGINEER หรือ ENGINEERING มา
โดยตรง

5. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งดา้นซอฟตแ์วร์ โปรแกรม หรือไอทีเฉพาะดา้น ตอ้งแนบเอกสารอา้งอิงถึงองคค์วามรู้
ในดา้นดงักล่าวเพิ่มเติมในส่วนของประวติัการศึกษาในระบบ

6. การยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง และต่ออายกุารอยูต่่อในประเทศสามารถยืน่ไดล่้วงหนา้ 15-90 วนัก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาวซ่ีาเดิม

7. การยืน่ใชสิ้ทธิท่ีกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต เก่ียวกบัต่างชาติและครอบครัว ตอ้งไดรั้บอนุมติัทั้ง 3 
หน่วยงาน และไดรั้บสถานะเป็น “รอนดัหมาย” จึงจะสามารถท าการนดัหมายวนัแสดงตวัได้

8. กรณีต่างชาติแจ้งพ้นจากบริษทัอ่ืนภายใต้สิทธิกฎหมายพเิศษ ท่ีกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต ยกเวน้
ธุรกิจ แนะน าใหแ้นบหนา้วซ่ีาท่ีไดรั้บการยกเลิกจาก ตม. ใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดียวกบัส าเนาหนงัสือเดินทาง

10. กรณีต่างชาติตอ้งการยา้ยจากวซ่ีาธุรกิจ มาใชสิ้ทธิภายใตส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ีกรุงเทพฯ 
จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต ณ ปัจจุบนั ขอใหแ้จง้หมายเหตุถึงการวางแผนในการพน้หนา้ท่ีจากธุรกิจ

11. การแสดงตัวของครอบครัวผู้ติดตามต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจะตอ้งน าทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หรือหนงัสือ
แสดงความสัมพนัธ์ฉบบัจริงมาดว้ยทุกคร้ัง

12. ***ขณะนีก้ารแจ้งพ้นต าแหน่งของคนต่างด้าวและครอบครัว ต าแหน่งที่ได้รับแจ้งพ้นไปแล้ว
น้ัน ต าแหน่งยงัคงอยู่ โดยที่ระยะเวลาของต าแหน่งจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 90 วนั***

กองบรรณาธิการ 

นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษ์ก์ลุ

คณะท างาน

น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม          น.ส. อภิสรา นอ้ยรักษา


