
ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
ฉบบัท่ี 18 ประจ าเดือนมีนาคม 2558 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์การเปิดด าเนินการของบริษทั 

     ตามเงื่อนไขทัว่ไปและเงือ่นไขเฉพาะโครงการในบตัรสง่เสรมิทีท่าง บรษิทัจะตอ้ง ด าเนินการคอื 

     “จะต้องแจ้งยืนยนัการด าเนินการตามโครงการต่อส านักงานเมือ่ครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และครบ 
2 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม” และ “จะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็พร้อมท่ี จะเปิดด าเนินการ
ภายในก าหนดเวลาไมเ่กิน..... เดือน (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตามบตัรส่งเสริม) นับตัง้แต่วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม” 

     ดงันัน้ ขอใหบ้รษิทัตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีท่างบรษิทัจะตอ้งจดัเตรยีมและด าเนินการตาม เงื่อนไขที่
ระบไุว ้ในกรณีทีบ่รษิทัตอ้งการใชส้ทิธนิ าเขา้ช่างฝีมอืโดยตอ้ง ขออนุมติัต าแหน่งใหม ่และการขอขยาย
ระยะเวลาต าแหน่ง ทางบรษิทัจะตอ้งแนบเอกสารแจ้งยืนยนัการด าเนินการหรือขอขยายระยะเวลา
การเปิดด าเนินการกบัทางส านักงานและหากบริษทัใดมีการรายงานความคืบหน้าโครงการทุกๆ     
6 เดือน 1 ปี   และ 2 ปี ก่อนครบก าหนดเปิดด าเนินการขอให้แนบส าเนาแบบรายงานความคืบหน้า
ของโครงการ ในไฟลเ์ดยีวกบัผงัสายงานองคก์ร 

ก าหนดใช้มาตรการตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 
โดย... ทุ่งฟ้า 

มีข่าวฝากมาบอก 

ตัง้แต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2558 การย่ืนขอใบอนุญาตท างาน และการขยาย

ใบอนุญาตท างานของ BOI ท่ีอาคารจตัรุสัจามจรีุไม่ต้องแนบหนังสือ

เดินทางฉบบัจริง สามารถใช้ส าเนาแนบได้แล้วค่ะ 

 

กองบรรณาธิการ :  
น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      
คณะท างาน :  
นาย กฤษณ์ กุลวจิติรรงัส ี    
น.ส. นรศิรา ฉายขนุทด        
น.ส. พรชนก ธรีะเทพ         
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม 

PRESENTED BY 

ประกาศ 
     เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาการรอรบับรกิารในการยืน่ค ารอ้งขออยูต่่อใน
ราชอาณาจกัรกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง และการยืน่ขอใบอนุญาตท างานกบักรมการจดัหางาน 
รวมถงึเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ณ ศนูยก์ารวซีา่และใบอนุญาตท างาน ตามตามรางทีแ่นบดา้นลา่ง 



เกณฑก์ารย่ืนค าร้องต่างๆ ภาค 3 (ต่อ) 
การย่ืนเรื่องขอบรรจคุนต่างด้าวและขอให้ครอบครวัเข้ามาใน 

ประเทศ (นักบิน) ข้อ 4.3 
***ในการกรอกข้อมลูตวับุคคลต้องตรวจสอบความถกูต้องทุกครัง้*** 

1. กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยก ชื่อจรงิ กบั นามสกุลอยา่งชดัเจน 

ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างของรปูในหน้าหนังสอืเดนิทาง และอกีกรณคีอืชื่อ-นามสกุล 

ทีม่เีครือ่งหมาย , หรอืใส่ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง 

2. หนงัสอืรบัรองการศกึษา ขอใหแ้นบหนงัสอืรบัรองทีไ่ดร้บัจากสถาบนันัน้ๆ หรอืใบประกาศนียบตัร 
3. หนงัสอืรบัรองการท างาน จะตอ้งไดร้บัรองจากบรษิทัทีผ่่านงานมาเท่านัน้ 
4. แนบรปูถ่ายใชใ้นราชการเท่านัน้ขนาด 160 x 240 pixels 
5. กรอกเลขทีพ่าสปอรต์และเลอืกสญัชาตใิหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
6. เลอืก “วนัทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงใหอ้ยูถ่งึ” ในระบบใหต้รงกบัตราประทบัขาเขา้ทีไ่ดร้บัจาก ตม. 
7. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประกอบดว้ย หน้าหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่อกโดยสถานทตูล่าสุด,             

หน้าประทบัตราขาเขา้ล่าสุด และบตัรขาออก ใหอ้ยูใ่น ไฟลเ์ดยีวกนั 
8. แนบใบอนุญาตประกอบวชิาชพี และหนงัสอืขอสนบัสนุนจากกรมการบนิพลเรอืน  
9. เหตุผล - เพิม่เตมิถงึบรษิทัมจี านวนเครือ่งบนิกีล่ า นกับนิไทย-ต่างชาตกิีค่น 

โดย...ร่มฉัตร 

 

เกรด็เลก็...เกรด็น้อย 
กลบัมาอีกครัง้...หลงัจากหายหน้าไป ^^ 

ทราบหรือไม่ว่ารปูถ่ายท่ีใช้ในการย่ืนงานราชการต้องเป็นอย่างไร 
ป๊ิงป่อง....จะตอ้งมพีืน้หลงัเป็นสพีืน้, ถ่ายหน้าตัง้ตรง และอยา่สวมหมวกหรอืสิง่คลุมศรีษะทีเ่ป็นการปกปิดผมหรอืแนวผม 

ยกเว้นในกรณีทีผู่ ้สมคัรสวมใส่ทุกวนัภายใตข้อ้ก าหนดทางศาสนา ในรปูถ่ายจะตอ้งมองเหน็ทัง้ใบหน้าเตม็และ 
สิง่ปิดคลุมศรีษะจะตอ้งไม่ท าให ้เกดิเงาบนใบหน้า  

โดย...ล าแพน 

ตรวจคนเข้าเมืองและแรงงาน 
เราขอบอกเลยค่ะว่า ขัน้ตอนในส่วนของบโีอไอ ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ นะจะ๊   แต่ส าหรบัในส่วนของ ตม. และแรงงานนัน้ 

เรามขีอ้มลูมาฝาก ตามนี้เลยจา้ 

ตรวจคนเข้าเมือง    

ประทบัตราต่ออายุ ค่าธรรมเนียม  1,900  บาท/คน 

Re-Entry Single ค่าธรรมเนียม  1,000  บาท/คน (ถา้ม)ี 

Re-Entry Multiple ค่าธรรมเนียม  3,800  บาท/คน (ถา้ม)ี 

แรงงาน  กรณต่ีออายใุบอนุญาตท างานภายใตบ้โีอไอ ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ จ้า 

โดย...พิกลุ 



     ตามที่ได้สง่ระบบการรอรับบริการของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและการยื่นขอ

ใบอนุญาตท างานกับกรมจัดหางาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน อ้างองิ

จากจดหมายข่าวที่ได้ประกาศไปฉบับที่ 18 ประจ าเดือนมีนาคม 2558 นั้น ไดข้อยกเลิก 

และขอให้ด าเนนิการตามระเบียบของเอกสารแนบ และขอให้ใชฉ้บับแก้ไขนี้แทน 



 

ประกาศศนูยบ์รกิารวซีา่และใบอนุญาตท างาน 
ตามที ่ศนูยบ์รกิารวซีา่และใบอนุญาตท างาน ไดท้ดลองจัดระบบกระจายควิตัง้แต่วันจันทรท์ี ่16 

มนีาคม 2558 นัน้ พบว่าทีผ่่านมาการรับบัตรควิเพือ่ยืน่ค ารอ้งขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับส านักงาน

ตรวจคนเขา้เมอืง และการยืน่ขอใบอนุญาตท างานกบักรมการจัดหางาน รวมถงึเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ผูม้า

ตดิต่อสว่นใหญ่แมจ้ะไดรั้บบัตรควิแลว้ก็ตาม แต่ไม่ไดรั้บบรกิารภายในระยะเวลาแลว้เสร็จ 3 ชั่วโมง

ตามทีก่ าหนด เนือ่งจากมจี านวนผูม้าตดิตอ่ขอรับบรกิารเป็นจ านวนมาก 

ดัง นั้น เพื่อใหก้ารจัดรอบการ รับ  บตัรควิของ ตม. ให้สอดคล้องกบัการ

ปฏบิตังิานของอตัราก าลงัเจา้หนา้ทีท่ ีม่อียู่ และเพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกและลดระยะเวลาการรอรบับรกิารตามควิ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 ช ัว่โมง

ตามทีก่ าหนด  

 ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป ตม.จะประกาศควิและระยะเวลาด าเนนิการ

ส าหรบักจิการ BOI  
 การทบทวนในประเด็น ไมต่อ้งแนบ WP + แสดงตวัคร ัง้เดยีวตอนถา่ยรูป อยูร่ะหวา่ง

การพจิารณาของ สตม. หากมคีวามคบืหนา้ในเรือ่งดงักลา่วจะประกาศใหท้ราบตอ่ไป 

ประกาศ ณ วนัศกุรท์ี ่27 มนีาคม พ.ศ. 2558 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง VISA 



 

ประกาศศนูยบ์รกิารวซีา่และใบอนุญาตท างาน 
ตามที ่ศนูยบ์รกิารวซีา่และใบอนุญาตท างาน ไดท้ดลองจัดระบบกระจายควิ

ตัง้แต่วันจันทรท์ี ่16 มนีาคม 2558 นัน้ พบว่าทีผ่่านมาการรับบัตรควิเพือ่ยืน่ค า

รอ้งขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับส านักงานตรวจคนเขา้เมือง และการยื่นขอ

ใบอนุญาตท างานกับกรมการจัดหางาน รวมถงึเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ผูม้าตดิต่อ

สว่นใหญ่แมจ้ะไดรั้บบัตรควิแลว้ก็ตาม แต่ไม่ไดรั้บบรกิารภายในระยะเวลาแลว้

เสร็จ 3 ชั่วโมงตามที่ก าหนด เนื่องจากมีจ านวนผูม้าตดิต่อขอรับบริการเป็น

จ านวนมาก 

ดงัน ัน้เพือ่ใหก้ารจดัรอบการรบับตัรควิใหส้อดคลอ้งกบัการ

ปฏบิตังิานของอตัราก าลงัเจา้หนา้ทีท่ ีม่อียู ่และเพือ่เป็นการอ านวย

ความสะดวกและลดระยะเวลาการรอรบับรกิารตามรอบการแจกควิ 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 ช ัว่โมงตามทีก่ าหนด จงึขอแจง้ก าหนดการแจก

บตัรควิ ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2558  

ประกาศ ณ วนัศกุรท์ี ่27 มนีาคม พ.ศ. 2558 

กรมจัดหางาน WORK PERMIT 1 



 

ตารางการใหบ้รกิารของกรมจดัหางาน 

ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 

ตรวจเอกสารและรบับตัรควิ ทีช่อ่งบรกิารหมายเลข 9 

 

รอบการแจก
บตัรควิ 

เวลา WP – BOI 

(ใชส้ าเนา PP ไมต่อ้ง
แนบตวัจรงิ) 

WP - ธรุกจิทั่วไป 

รอบที ่1 07.45 70 30 

รอบที ่2 11.15 60 25 

รอบที ่3 14.15  - 15.00 50 20 

หมายเหต ุ กรณีธรุกจิท่ัวไป จะตอ้งมทีนุจดทะเบยีนช าระเต็มมลูคา่ 30 ลา้นบาท หรอื  

ทนุด าเนนิการไมต่ า่กวา่  30 ลา้นบาท (เฉพาะสนิทรพัยห์มนุเวยีนเทา่น ัน้)  

ประกาศ ณ วันศกุรท์ี ่27 มนีาคม พ.ศ. 2558 

กรมจัดหางาน WORK PERMIT 2 


