
ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท างาน
ฉบับที ่58 ประจ าเดือนกนัยายน - ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ / ครับ ห่างหายกนัไปพอสมควร กลบัมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของฤดูหนาวท่ีก าลงัเขา้มา 
ส าหรับ eNews ขอเนน้ย  ้าขั้นตอนต่าง ๆ ในการใชร้ะบบ Single Window for Visa and Work Permit และแจง้

ข่าวการจดัสัมมนาฝึกอบรมเก่ียวกบั วิธีการยื่นขออนุญาตน าช่างฝีมือผูช้  านาญการต่างชาติเขา้มาท างานตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน ผา่นระบบ Single Window for Visa and Work Permit ณ อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ ใน
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 2 รอบ ๆ ละ 70 คน เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. โดยจะเปิดให้เร่ิม
ลงทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ผา่น www.boi.go.th

ระบบ Single Window จะท าการปรับปรุงและพฒันาระบบให้รองรับการใช้งานให้มากยิง่ขึน้ 
ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีที ่1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.
ถึงวนัวนัจันทร์ที ่5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.

วธีิการนัดหมายผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit
กรณดี าเนินการที่กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็

หลายท่านท่ีเร่ิมใชร้ะบบงานน้ี และติดต่อเขา้มาสอบถามถึงวธีิการนดัหมาย ดงันั้น ขอน าเสนออีกคร้ัง โดยเขา้ไปท่ี
1. เลือก “รายการค าขอ” เพื่อเลือกรายการท่ีตอ้งการนดัหมาย
2. เลือก “สถานทีรั่บบริการ” ซ่ึงมี 3 ท่ี คือ กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต
3. กดท่ี “ค้นหา”
4. เลือกกล่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ช่ือต่างชาติ
5. กดท่ี “นัดหมาย” ตามตารางดา้นล่าง
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กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์ก์ลุ

คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม          น.ส. อภิสรา นอ้ยรักษฐา

http://www.boi.go.th/
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การพมิพ์ใบนัด ใบช าระค่าธรรมเนียมดังนี้
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1. เลือก “รายการค าขอ” เพื่อเลือกรายการท่ีตอ้งการนดัหมาย
2. เลือก “สถานทีรั่บบริการ” ซ่ึงมี 3 ท่ี คือ กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็
3. กดท่ี “ค้นหา”
4. เลือกกล่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ช่ือต่างชาติ
5. กดท่ี “พมิพ์ใบนัด”

เอกสารทีต้่องเตรียมมาในวนันัดหมายคือ ใบนัดหมาย ใบช าระค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทาง 
ใบอนุญาตท างาน (ถ้าม)ี ***แต่งกายสุภาพเรียบร้อย***

***ส่วนกรณกีารเลือกด าเนินการที ่“จังหวดัอ่ืน ๆ” จะไม่มขีั้นตอนการนัดหมายเม่ือได้รับอนุมตัิจากบีโอไอแล้ว
บริษทัต้องพมิพ์หนังสืออนุมตัิ เพ่ือน าไปใช้ติดต่อกบัส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และจัดหางานจังหวดัน้ัน ๆ

การเลือกวนันัดให้คนต่างด้าวมาแสดงตัว



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

BOI

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

IMM
DOE

ใชส้ าหรับการแนบหนงัสือเดินทางล่าสุด 
และตรวจสอบวนัท่ีใหอ้ยูถึ่งตรงกบัระยะเวลาวซ่ีาล่าสุดของต่างชาติ ก่อนวนัมาแสดงตัว

สถานะต่าง ๆ ในการย่ืนค าขอของบริษทั

เม่ือได้รับอนมุตัิจากบีโอไอ สามารถตรวจสอบสถานะ
ของอีก 2 หน่วยงานโดยเลือกสญัลกัษณ์รูปคน



ข้อควรระวังในการย่ืน และเกดิความสับสนบ่อย ๆ
1. กรณีการยืน่บรรจุช่างฯ และการขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง โดยเลือกท าประเภท Re-entry

***ขอให้ผูย้ื่นตกลงกับคนต่างด้าวให้ชัดเจน หากเลือกประเภท Re-entry มาแล้วจะไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขใด ๆ ได ้เม่ือค าขอนั้นไดรั้บการอนุมติัจากบีโอไอแลว้

2. เดิมบริษฐทัเลือกท า Re-entry ไว ้และไดรั้บการคืนค าขอจากทางส านกังานตรวจคนเขา้เมืองทางบริษฐทั
จะตอ้งเลือก Re-entry ใหม่อีกคร้ัง

3. กรณีบรรจุครอบครัวผูติ้ดตามเพียงอยา่งเดียว 
- หากช่างฝีมือ (คนต่างดา้ว) ไดรั้บ Digital Work Permit (DWP) ยืน่ค  าขอบรรจุครอบครัวผูติ้ดตามที

หลงัจะสามารถเลือกท า Re-entry ผา่นระบบได ้
- หากช่างฝีมือยงัไม่ไดเ้ปล่ียนใบอนุญาตท างานเป็น DWP การยืน่ค  าขอบรรจุครอบครัวผูติ้ดตามทีหลงั

จะไม่สามารถเลือกท า Re-Entry ผ่านระบบได้ โดยบริษฐทัจะตอ้งยืน่ฟอร์ม ตม. 8 เพิ่มเติมหลงัจากไดน้ดั
4. ในขั้นตอนการขอขยาย บริษฐทัจะตอ้งเลือกวนัท่ี “ได้รับอนุญาตให้อยู่ถึง” ตรงกบัระยะเวลาวีซ่าท่ีไดรั้บ

อยู ่ณ ปัจจุบนัภายใตสิ้ทธิของบีโอไอ
5. ท่ีอยู่ของต่างชาติ จะตอ้งกรอกให้ครบถว้น โดยใส่รายละเอียด ช่ือท่ีพกั เลขท่ีห้อง ชั้น ให้เรียบร้อย 

เน่ืองจากเป็นเกณฑก์ารพิจารณาของส านกังานตรวจคนเขา้เมือง
6. บริษฐทัจะตอ้งสแกนส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้ – ออกประเทศไทยทุกหนา้
7. การยืน่บรรจุช่างชัว่คราวไม่เกิน 6 เดือน ขอใหบ้ริษฐทันบัจ านวนวนัใหอ้ยูถึ่งโดยจะตอ้งไม่เกิน 180 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ค  าขอ เพื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาของกรมการจดัหางาน (หากเกิน 180 วนั ตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

8. กรณีต่างชาติใชสิ้ทธิติดตามภรรยาไทย สามีไทย หรืออุปการะบุตรไทย ขอให้บริษฐทัหมายเหตุในช่อง
เหตุผลถึงการใชสิ้ทธิวีซ่าติดตามภรรยาไทย หรือสามีไทยต่อไป หรือจะเปล่ียนมาใชว้ีซ่าภายใตสิ้ทธิ
ของบีโอไอ

9. คนต่างดา้วท่ีไปปฏิบติังานเพิ่มเติมท่ีบริษฐทัในเครือเดียวกนั เม่ือถึงเวลาการขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง 
บริษฐทัจะตอ้งเขา้ปรับปรุงเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบับริษฐทัในเครือใหค้รบถว้น

10. การแจง้พน้มาจากบริษฐทัอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน บริษฐทัจะตอ้งเลือกวนัท่ี “ได้รับอนุญาตให้อยู่ถึง” 
ตรงกบัวนัท่ีแจง้พน้หรือยกเลิกวซ่ีาเดิม

11. กรณีด าเนินการท่ีกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต หากแจง้พน้มาจากบริษฐทัอ่ืน หรือสิทธิ
ประโยชนอ่ื์น จะตอ้งแนบวซ่ีาท่ีไดรั้บการพน้หนา้ท่ีใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดียวกบัหนงัสือเดินทางดว้ยทุกคร้ัง
เว้นแต่ เดิมถือวีซ่าภายใต้สิทธิธุรกิจ ทางบริษัทต้องหมายเหตุในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา
จะแจ้งพ้นจากสิทธิธุรกจิเม่ือใด (ระบุวนัเดือนปีใหเ้รียบร้อย)

12. กรณีไดรั้บการคืนค าขอ บริษฐทัจะตอ้งแกไ้ข และส่งกลบัมาใหพ้ิจารณาภายใน 7 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีคืนค า
ขอ หากไม่ด าเนินการค าขอนั้น ๆ จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั บริษฐทัจะตอ้งด าเนินการยืน่ค  าขอใหม่



13. การตรวจสอบสถานะของค าขอในกรณีด าเนินการท่ี กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็ ดงัน้ี

14. ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป การย่ืนขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏบัิติงานช่ัวคราวเป็นการ
เร่งด่วน (30 วนั) ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี

- การขอขยายระยะเวลาต าแหน่งภายใตสิ้ทธิบีโอไอไม่ทนัตามระยะเวลา 15-90 วนั ก่อนวซ่ีาเดิมหมดอายุ

- การแจง้พน้จากบริษฐทัอ่ืน และสิทธิประโยชนอ่ื์น แต่ระยะเวลาวซ่ีาเหลือนอ้ยกวา่ 15 วนั

การย่ืนบรรจุช่างฝีมือกรณเีร่งด่วน 30 วนั ต้องมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่น้อยกว่า 5 วนั

และต้องย่ืนประทับตราวซ่ีา และด าเนินการขอใบอนุญาตท างานทันที

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

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

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

***ต้องมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่น้อยกว่า 5 วนั***

16. เม่ือเจา้หนา้ท่ีส่งคืนค าขอ บริษฐทัตอ้งกรอกในกล่องตอบกลบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังเพื่อรับทราบและแกไ้ขค า
ขอดงักล่าวกลบัมาใหเ้จา้หนา้ท่ี

สถานะ BOI

เลือกสญัลกัษฐณ์รูปคน
เพ่ือตรวจสอบสถานะของ IMM และ DOE



ระยะเวลาการพจิารณาของทั้ง 3 หน่วยงาน กรณทีี่ไม่มีการส่งคืนค าขอ

1. การขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (กรณปีระจ า, ช่ัวคราว 6 เดือน, นักบิน, 
Operator หรือใกล้เคยีง) 
บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 1.5 วนัท าการ
สตม. พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ
กรมการจดัหางาน พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ

2. การขอขยายระยะเวลาของต าแหน่ง และต่ออายุการอยู่ในประเทศ
บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ
สตม. พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ
กรมการจดัหางาน พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ

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

4. การขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว, การขอความร่วมมือประทบัตรา
วซ่ีาของครอบครัวคนต่างด้าว

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

5. การขออนุมตัิต าแหน่งคนต่างด้าว และ/หรือ เปลีย่นต าแหน่งหน้าทีข่องคนต่างด้าว, ขออนุญาตให้
คนต่างด้าวไปปฏบัิติงานเพิม่เติมทีบ่ริษทัในเครือเดียวกนั และขออนุญาตให้คนต่างด้าวไป
ปฏบิัติงานเพิม่เติม (หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย)

บีโอไอ พิจารณาและอนุมติัภายใน 1 – 3 วนัท าการ


