
 

 

  

  

ฉบบัท่ี 47 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2560 

 

 

ศูนย์บริการวซ่ีา และใบอนุญาตท างาน 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 เต็มแล้วจ้า . . .ส ำหรับกำรเข้ำร่วมเสวนำเร่ือง “ระบบงาน Single Window”  ของศูนย์บริกำรวีซ่ำและ        

ใบอนุญำตท ำงำน ในวนัพุธท่ี 20 กนัยำยน 2560 เวลำ 8.30-11.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่ 
กรุงเทพฯ 

***หมายเหตุ ในการเสวนาคร้ังนี ้ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ใช้บริการที ่ศูนย์บริการวซ่ีาและใบอนุญาตท างาน ทีอ่าคารจัตุรัสจามจุรี 
จังหวดัเชียงใหม่ และจังหวดัภูเกต็ เท่าน้ัน*** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามทีเ่บอร์ 02-209-1162-67 

--- ส าหรับกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมจังหวดัอ่ืน ๆ ส านักงานฯ มีแผนขยายระบบ Single Window เพ่ือให้บริการทั่วประเทศ

ประมาณเดือนตุลาคม 2561--- 
***ส าหรับผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมงานคร้ังนี ้ขอให้รอเข้ารอบต่อไป ซ่ึงทางส านักงานจะจัดอกีค่ะ*** 

(ก ำหนดกำรโครงกำร Single Window ตำมแนบทำ้ย) 

ข้อควรระวงั...!!! 

ในกำรยื่นขอบรรจุช่ำงฯ และครอบครัว ไม่วำ่เป็นกรณีบรรจุประจ ำ, ชัว่ครำว 6 เดือน หรือกรณีเร่งด่วน 30 วนั จะตอ้งท ำกำร

เลือกสถำนท่ีในกำรยืน่ขอประทบัตรำวซ่ีำ และใบอนุญำตท ำงำนภำยใตสิ้ทธิ BOI ซ่ึงควรตรวจสอบทุกคร้ังก่อนกดส่งเร่ือง มิเช่นนั้น

อำจจะเกิดควำมไม่สะดวกในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ดงัตวัอยำ่ง 

บริษทัมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่  

- บริษทัเลือกด ำเนินกำร ตม. และใบอนุญำตท ำงำนท่ีศูนย์บริการวซ่ีาและใบอนุญาตท างานกรุงเทพฯ จะสำมำรถด ำเนินกำร
ไดเ้ฉพำะท่ีกรุงเทพฯ เท่ำนั้น 

- บริษทัเลือกด ำเนินกำรวซ่ีำและใบอนุญำตท ำงำนเป็นจังหวดัเชียงใหม่ จะสำมำรถด ำเนินกำรไดท้ั้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ
กรุงเทพฯ 

กองบรรณาธิการ 
น.ส. กรองกนก มำนะกิจจงกล 
คณะผู้ท างาน : 
นำย กฤษณ์ กุลวิจิตรรังสี 
น.ส. นริศรำ ฉำยขนุทด 
น.ส. พรชนก ธีระเทพ 
น.ส. ดวงพร ชฎำธำรธรรม 

ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์ 
 ทำงกองก ำกบักำร 3 กองบงัคบักำรตรวจคนเขำ้เมือง 1 ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง ไดเ้ปล่ียน
อีเมลของกำรแจง้ท่ีพกัอำศยัเกิน 90 วนั ของผูท่ี้ใชสิ้ทธิภำยใตส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนเป็น boi.90report@gmail.com โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 เป็นตน้ไป 

mailto:boi.90report@gmail.com


 

เกณฑ์การย่ืน…ในแต่ละประเภทค าร้อง (ตอนที่ 3) 

การขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง และการต่ออายุช่างฯ และครอบครัว ข้อ 11.1 
1. สำมำรถยืน่ขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่ง และต่ออำยชุ่ำงฯ ก่อนท่ีระยะเวลำเดิมจะครบก ำหนดไดล่้วงหนำ้ 7 - 90 วนั 
2. เลือกต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรขยำยระยะเวลำ และช่ำงฯ กบัครอบครัวจะปรำกฏบนหนำ้จอโดยอตัโนมติั 
3. เลือก “หากมีการเปลีย่นแปลงหนังสือเดินทาง” ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนเล่มหนงัสือเดินทำง และ/หรือหนงัสือเดินทำง

หมดอำยลุง โดยประกอบดว้ย 
▪ หนงัสือเดินทำงหนำ้แรก 
▪ หนำ้ยำ้ยตรำวซ่ีำมำจำกเล่มเดิม 
▪ หนำ้วซ่ีำล่ำสุดภำยใตสิ้ทธิของบีโอไอ 
▪ หนำ้ประทบัตรำขำเขำ้ล่ำสุด (ถำ้มี) 

4. เอกสำรท่ีแนบในระบบ ประกอบดว้ย 
▪ แผนผงัสำยงำนองคก์ร พร้อมไฮไลทต์ ำแหน่งท่ีขอขยำยใหช้ดัเจน 
▪ ผลกำรถ่ำยทอด (เป็นกำรถ่ำยทอดท่ีผำ่นมำแลว้) ยกเวน้ต ำแหน่ง ผูบ้ริหำรระดบัสูง เช่น 

MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER (ตวัอยำ่งตำมเอกสำรต่อทำ้ย)  
▪ บญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ อพัเดทไม่เกิน 6 เดือน 
▪ งบกำรเงิน ประกอบดว้ย หนำ้ผูต้รวจสอบ, หนำ้แสดงฐำนะทำงกำรเงิน และหนำ้ก ำไรขำดทุน ใหอ้ยู่

ในไฟลเ์ดียวกนั 
5. เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ 

▪ บริษทัด ำเนินกิจกำรเก่ียวกบัอะไร 
▪ หำกเป็นประเภทกิจกำรของ TISO ขอให้เพิ่มเติมขอบข่ำยธุรกิจตำมบตัรส่งเสริมท่ีไดรั้บ 
▪ แนวโนม้ดำ้นกำรตลำด กำรผลิต และกำรบริหำรเป็นอยำ่งไร 
▪ มีควำมจ ำเป็นอยำ่งไรจึงตอ้งกำรขอขยำยต ำแหน่งดงักล่ำวต่อไป 

6. ส ำหรับช่องยอดขำยในและต่ำงประเทศ ทำงบริษทัจะตอ้งน ำจ ำนวนจำก “รายได้จากการขายและ/หรือบริการ” ใน
หนำ้ก ำไร-ขำดทุนของงบกำรเงินมำกรอกในระบบ 

7. หำกมีกำรเปล่ียนแปลงหมำยเลขโทรศพัท,์ อตัรำส่วนผูถื้อหุน้ไทย และต่ำงชำติในระบบจะตอ้งเลือก “หากมีการ
เปลีย่นแปลงข้อมูลบริษัท” 

8. ในกำรอพัเดท “เงินลงทุน” ในระบบจะตอ้งเลือก “หากมีการเปลีย่นแปลงข้อมูลบัตรส่งเสริม” ทำงบริษทัจะตอ้งน ำ
จ ำนวน “รวมสินทรัพย์” ในหนำ้แสดงฐำนะทำงกำรเงินของงบกำรเงิน พร้อมทั้งกรอกจ ำนวนคนไทยในปัจจุบนั 

9.   ส ำหรับผูท่ี้เพิ่งไดรั้บบตัรส่งเสริมจะตอ้งท ำกำร “รายงานความคืบหน้าโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม” ทุก 6 เดือน, 1 ปี 
และ 2 ปี ตำมเง่ือนไขบตัรส่งเสริม 

10. บริษทัจะตอ้งแจง้ “ขอเปิดด าเนินการโครงการ” กบัเจำ้หนำ้ท่ีบีโอไอเม่ือครบก ำหนดตำมเง่ือนไขเฉพำะโครงกำรตำม
บตัรส่งเสริมท่ีไดรั้บ 



แผนการด าเนินงานโครงการ Single Window for Visa and Work Permit 

ระยะเวลา การด าเนินการ หมายเหตุ 

เดือนกันยายน 2560 

20 ก.ย. 60 
พิธีเปิดโครงการ และงานเสวนาโครงการ 
Single Window 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th 
เปิดให้ลงทะเบียนบริษัทละ 2 คน ในวันที2่9 สิงหาคม 60 เป็น
ต้นไปจนกว่าจะเตม็ 

21 – 30 ก.ย. 60 
เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมฝึกอบรม
ระบบ Single Window ตั้งแต่เดอืนตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th 
เปิดให้ลงทะเบียนบริษัทละ 2 คน 

เดือนตุลาคม 2560 

1 ต.ค. 60 

เริ่มให้บริการระบบงาน Single Window 
ส าหรับ 5 ค าร้องหลัก ดังนี ้
1. การขอต าแหน่งใหม ่
2. การขอบรรจุช่างฝมีือและครอบครวั 
3. การขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง 
4. การขอขยายระยะเวลาของช่างฝีมอืและ

ครอบครัว 
5. การแจ้งพ้นหน้าท่ี 

- ระบบเปิดให้บริการเฉพาะผู้ผ่านการอบรมแล้วเท่าน้ัน 
- สงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ศูนย์บริการวี ซ่าและ

ใบอนุญาตท างาน จามจุรีสแควร์ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองและจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต 
เท่านั้น 

- ส ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมจังหวัดอื่นๆ ส ำนักงำนฯ มี
แผนขยำยระบบ Single Window เพื่อให้บริกำรทั่วประเทศ
ประมำณเดือนตุลำคม 2561  

3 – 6 ต.ค. 60 

ฝึกอบรม & workshop จ านวน 120 บริษัท 
(วันละ 30 บริษัท) 

โปรดน าคอมพิวเตอรส์่วนตัวมาด้วย 10 – 13 ต.ค. 60 

17 – 20 ต.ค. 60 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

7 – 10 พ.ย. 60 

ฝึกอบรม & workshop จ านวน 120 บริษัท 
(วันละ 30 บริษัท) 

โปรดน าคอมพิวเตอรส์่วนตัวมาด้วย 

14 – 17 พ.ย. 60 

21 – 24 พ.ย. 60 

28 – 30 พ.ย. 60 

เดือนธันวาคม 2560 

1 ธ.ค. 60 

ฝึกอบรม & workshop จ านวน 120 บริษัท 
(วันละ 30 บริษัท) 

โปรดน าคอมพิวเตอรส์่วนตัวมาด้วย 12 – 15 ธ.ค. 60 

19 – 22 ธ.ค. 60 

เดือนมกราคม 2561 

1 ม.ค. 61 
เริ่มให้บริการระบบงาน Single Window ทุก
ค าร้อง 

- ระบบเปิดให้บริการเฉพาะผู้ผ่านการอบรมแล้วเท่าน้ัน 
- สงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ศูนยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาต

ท างาน จามจุรีสแควร์ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและจดัหา
งานจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภเูก็ต เท่านั้น 

 



หวัจดหมายบริษัทฯ (ช่ือ-ที่อยู-่เบอร์โทรศพัท์ของบริษัทฯ) 

ผลการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ล าดับ ต าแหน่ง ระยะเวลา ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด วิธีการที่ถ่ายทอด ผลที่ได้รับ 

ชื่อ และ ต าแหน่ง 

ของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 Plant Manager 

ต.ค. 2554 – ธ.ค. 2554 

ระยะเวลาที่ถา่ยทอด เช่น 

ทกุ 

วนัองัคารท่ี 2 ของเดือน   
เวลา 14:00-16:00 

ถ้าเป็นการจดัอบรมต้อง
เป็นวนัท่ีที่ชดัเจน 

ถ่ายทอดวิธีการใช้
เคร่ืองจกัรตา่งๆที่
เก่ียวข้องกบั
สายการผลติในโรงงาน 

จดัหลกัสตูรอบรม
การใช้งาน
เคร่ืองจกัร 
(ถ้าเป็น In House 

training และ On 

the job training 

จะต้องอธิบาย
ลกัษณะการสอน
วา่ In house 

training และ On 

the job อยา่งไร  )  

1. พนกังาน
สามารถใช้งาน
เคร่ืองจกัรส าหรับ
การผลติตา่งๆได้
อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

2. พนกังาน
สามารถ
ตรวจสอบ 
ควบคมุ ดแูลการ
ท างานของฝ่าย
ผลติให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ของบริษัท 

3. ..................... 

1. ................... 
2. ................... 
3. ................... 
4. ................... 
5. ................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

ม.ค. 2555 – พ.ค. 2555 

วิธีการตรวจสอบระบบ
การท างานของฝ่าย
ผลติ 

 

.............. .................................. ........................... 
* ระยะเวลาตามที่ได้

ถ่ายทอดจริง 
* ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด

จริง 
* วิธีการท่ีได้
ถ่ายทอดจริง 

 

ตัวอย่าง 


