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ประกาศจากกรมจดัหางานทีไ่มเ่ขา้ขา่ยการท างาน      โดย...คณุหนูนำ 

Presented By : 

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

กำรขออนุมติัต ำแหน่งใหม่ ข้อ 1.1 
1. ระดบัต าแหน่ง EXECUTIVE LEVEL เป็นระดบัส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น MD, GM, President หรอื 

ต าแหน่งทีล่งทา้ยดว้ย DIRECTOR ฯลฯ 
2. ระดบัต าแหน่ง MANAGEMENT LEVEL เป็นระดบัส าหรบัผูจ้ดัการ, ทีป่รกึษา เช่น ต าแหน่งทีล่งทา้ยดว้ย MANAGER, 

ADVISOR, DIRECTOR (….), GENERAL MANAGER (….), HEAD OF…., หรอื TEAM LEADER ฯลฯ 
3. ระดบัต าแหน่ง EXPATRIATE LEVEL เป็นระดบัปฏบิตักิารเช่น …..TECHNICIAN,  …...SUPERVISOR, 

…..SPECIALIST ฯลฯ 
 *** ทีส่ าคญั การเลอืกระดบัต าแหน่ง EXPATRIATE LEVEL 
 ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างใหต้รงกบัประเภทกจิการทีไ่ดร้บัซึง่มใีหเ้ลอืก 2 ขอ้คอื 
 อยา่งน้อย 2 ปี ในกรณทีีวุ่ฒกิารศกึษาตรงกบัต าแหน่งงานในระดบัทัว่ไป และมอีายุไมต่ ่ากว่า 22 ปีนบัถงึวนัยื่นบรรจตุวั 
 กรณตี าแหน่ง Operator หรอืใกลเ้คยีง 
     ตอ้งมปีระสบการณ์ในงานทีเ่กี่ยว ขอ้งอยา่งน้อย 2 ปี หรอืประวตักิารฝึกอบรมในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งไมน้่อยกว่า 3 เดอืน 
และมคีวามช านาญดา้นภาษาทีใ่ชใ้นกจิการ CALL CENTER 
4. ตอ้งแนบ “แผนการถ่ายทอดเทคโนโลย”ี ประกอบดว้ย >>> ชื่อบรษิทั, ชื่อต าแหน่ง, หวัขอ้ทีจ่ะถ่ายทอด, 

ระยะเวลาทีจ่ะถ่ายทอด, วธิกีารทีจ่ะถ่ายทอด, ผูท้ีจ่ะรบัการถ่ายทอด และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
5. หากบรษิทัใดยงัไมค่รบก าหนดเปิดด าเนินการตามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ ทางบรษิทัจะตอ้งมกีารรายงานความคบืหน้า 

6 เดอืน, 1 ปี, 2 ปี กบัทางส านกังานฯ         
โดย...นำยสิงห์ 

เทคนิคเลก็ๆ น้อยๆ 
1. การป้องกนัระบบหลุดบ่อยจากการกรอกขอ้มลู ทางผูก้รอกสามารถเวน้ช่อง ดำวแดง * ไว ้1 ช่อง เมือ่กรอกไดซ้กัพกั 

ขอใหบ้รษิทักด “ตกลง” หรือ “ถดัไป” เพื่อใหร้ะบบยงัคงท างานอยู่ 
2. ในการกรอกขอ้มลูต่าง ขอใหใ้ชว้ธิกีารพมิพ ์ไมแ่นะน าให ้Copy, Paste ขอ้ความจากโปรแกรมอื่น 

เพราะมสีญัลกัษณ์พเิศษทีท่างระบบไมย่อมรบั 



กำรขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่ง ข้อ 11.1 ***ขยำยได้เฉพำะต ำแหน่งท่ีมีคนบรรจฯุ อยู่*** 
1. บรษิทัใดมตี าแหน่งทีม่รีะยะเวลาเดยีวกนัและตอ้งการขยาย ขอใหเ้ลอืกต าแหน่งดงักล่าวทัง้หมด 

แต่หากบรษิทัใดทีม่ตี าแหน่งจ านวนมาก สามารถแยกยื่นค ารอ้งได ้โดยตอ้งระบุในช่องเหตุผลว่า 
บรษิทัแยกยืน่มากีค่ ารอ้ง ต าแหน่งในแต่ละค ารอ้งมจี านวนเท่าไหร่ 

2. หากต าแหน่งใดทีท่างบรษิทัไมต่อ้งการขยายระยะเวลาต่อไป ทางบรษิทัจะตอ้งชีแ้จงเป็นเหตุผลเพิม่เตมิ 
ว่าทีไ่มข่อขยายระยะเวลาต าแหน่งดงักล่าวต่อไปเพราะเหตุใด 

3. ในการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งจะตอ้งแนบ “ผลการถ่ายทอดเทคโนโลย”ี ทีต่ าแหน่งดงักล่าว 
ไดท้ าการถ่ายทอดตามเงือ่นไขในบตัรส่งเสรมิทีไ่ดร้บั โดยประกอบดว้ย >>> ชื่อบรษิทั, ชื่อต าแหน่ง, 
หวัขอ้ทีถ่่ายทอด, ระยะเวลาทีถ่่ายทอดโดยละเอยีด, วธิกีารทีถ่่ายทอดโดยละเอยีด, รายชื่อ-นามสกุล 
และต าแหน่งของผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอด และผลทีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอด 

4. หากบรษิทัใดยงัไมค่รบก าหนดเปิดด าเนินการตามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ ทางบรษิทัจะตอ้ง 
มกีารรายงานความคบืหน้า 6 เดอืน, 1 ปี, 2 ปี กบัทางส านกังานฯ 

กำรขอต่ออำยคุนต่ำงด้ำวและครอบครวั ข้อ 11.2 
1. หลงัจากไดร้บัการขยายระยะเวลาต าแหน่งแลว้ ทางบรษิทัจะตอ้งยืน่ขอต่ออายชุ่างฯ และครอบครวั 

โดยตอ้งเลอืกช่างฯ และครอบครวัใหค้รบถว้นมาใน 1 ค ารอ้ง 
2. หากช่างฯ หรอืครอบครวัคนใด มกีารเปลีย่นแปลงเล่มหนงัสอืเดนิทาง ทางบรษิทัจะตอ้งอพัเดท 

ขอ้มลูและส าเนาหนังสอืเดนิทางลงในระบบใหเ้ป็นปจัจบุนั โดยใหด้ าเนินการก่อนกดยนืยนัการยื่นค ารอ้ง 
3. หากทางบรษิทัไมป่ระสงคต่์ออายชุ่างฯ หรอืครอบครวัท่านใดจะตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิในช่องเหตุผล 

ประกอบการพจิารณา ทางบรษิทัตอ้งการแจง้พน้ช่างฯ ทีไ่มข่อต่ออายอุอกจากต าแหน่ง และมคีนบรรจใุหม ่
แนะน าใหย้กเลกิต าแหน่งและยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหม่ 

กำรขอควำมรว่มมือประทบัตรำวีซ่ำ ข้อ 7.1 และ 7.2 
1. ขอใหเ้ลอืกวนัก าหนดถงึประเทศไทยใหค้รบถว้น 
2. ในกรณขีอความรว่มมอืประทบัตราช่ำงฯ พร้อมครอบครวั ทางบรษิทัจะตอ้งมตี าแหน่งรองรบัในระบบแลว้ 

กำรขอบรรจชุ่ำงฝีมอืและครอบครวั (นักบิน) 
1. แนบรปูถ่ายขนาด 160X240 PIXELS เป็น JPEG ไฟล ์
2. การกรอกชื่อ-นามสกุล จะต้องกรอกใหต้รงกบัหนงัสอืเดนิทางทุกประการทัง้ช่างฯ และครอบครวั 

ส าหรบับุตรชายทีอ่ายไุมเ่กนิ 15 ปีจะตอ้งใชค้ าน าหน้าเป็น MASTER ส่วนบุตรส่วนใช ้MS. 
3. แนบ LICENSE และหนงัสอืสนบัสนุนทีอ่อกโดยส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 
4. ในการยืน่ขอบรรจุช่างฯ กรณนีกับนิ จะตอ้งใชช้ื่อต าแหน่งใหต้รงกบัทีส่ านกังานการบนิพลเรอืน- 

แห่งประเทศไทยก าหนดมาให ้
5. ในช่องเหตุผลประกอบการพจิารณาขอใหร้ะบุ >>> ทางบรษิทัมนีกับนิคนไทย - ต่างชาตจิ านวนเท่าไหร ่

และมคีวามจ าเป็นในการขอบรรจเุป็นนกับนิต่างชาตเิพราะเหตุใด 
6. แนบ แผนการพฒันานกับนิคนไทยขึน้รองรบังาน และเป้าหมายการเพิม่, ลดจ านวนนกับนิคนไทย - 

ต่างชาต ิและนกับนิผูช้่วยคนไทย - ต่างชาต ิ
7. เอกสารใดทีไ่มใ่ช่ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย ขอใหร้บัรองการแปลโดยสถาบนัแปลภาษาหรอื 

สถานทตูเท่านัน้  



กำรบรรจคุนต่ำงด้ำวและครอบครวั ข้อ 4.1 และ 4.2 
1. แนบรปูถ่ายขนาด 160X240 PIXELS เป็น JPEG ไฟล ์
2. แนบหนังสอืรบัรองการศกึษา โดยจะตอ้งเป็น CERTIFICATE เท่านัน้ 
3. หนงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งไดร้บัรองจากบรษิทัทีผ่่านงานมา ทางบรษิทัทีร่บัเขา้ท างานไมส่ามารถ 

ออกรบัรองใหไ้ด ้แต่หากเป็นทางบรษิทัแมท่ีต่่างประเทศส่งตวัเขา้มาปฏบิตังิานในประเทศไทย ทางบรษิทั 
แมส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานใหก้บัช่างฯ ได้ 

4. การกรอกชื่อ-นามสกุล จะต้องกรอกใหต้รงกบัหนงัสอืเดนิทางทุกประการทัง้ช่างฯ และครอบครวั 
ส าหรบับุตรชายทีอ่ายไุมถ่งึ 15 ปีจะตอ้งใชค้ าน าหน้าเป็น MASTER ตัง้แต่อาย ุ15 ปีขึน้ไปใหใ้ช ้MR. 
ส่วนบุตรสาวใช ้MS. 

5. เอกสารใดทีไ่มใ่ช่ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย ขอใหร้บัรองการแปลโดยสถาบนัแปลภาษาหรอืสถานทตู 
เท่านัน้ 

6. การขอขยายระยะเวลาต าแหน่งล่วงหน้าในช่วง 15-90 วนัก่อนครบก าหนดระยะเวลาเดมิ เมือ่ไดร้บัอนุมตั ิ
แลว้ และมกีารพน้หน้าทีข่องช่างคนเดมิ การบรรจชุ่างฯ คนใหมจ่ะไมส่ามารถบรรจุได ้โดยม ี2 ทางเลอืก คอื 
น าช่างคนใหมย่ื่นของเป็นชัว่คราวไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื ยกเลกิต าแหน่งดงักล่าวแลว้ยืน่ขออนุมตั ิต าแหน่งใหม ่ 

7. หากช่างฯ คนใดถอืวซี่า NON-O ทีต่ดิตามสามหีรอืภรรยาไทย จะตอ้งยื่นใชส้ทิธยิื่นขออยูต่่อตาม 
วตัถุประสงคก่์อน หลงัจากนัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงสทิธมิาตดิตามภายใตบ้โีอไอสามารถยืน่บรรจ ุ
ครอบครวัตดิตามในระบบได ้โดยขอใหเ้ลอืกประเภทวซี่าเป็น NON-O (THAI SPOUSE) พรอ้มทัง้แนบ 
ทะเบยีนสมรส (เกณฑต์ามเอกสารแนบ) 

8. การบรรจชุ่างฯ ในต าแหน่ง ENGINEER หรอื ENGINEERING ตอ้งจบการศกึษาตรงหรอืมปีระสบการณ์ 
ท างานเกนิ 2 และ 5 ปี ตามระดบัต าแหน่งนัน้ๆ หากไม่ไดจ้บการศกึษาตรงกบัต าแหน่ง ดงักล่าวจะตอ้ง 
มกีารผ่านงานดา้น ENGINEER หรอื ENGINEERING เกนิ 5 ปี 

9. การกรอกขอ้มลูเกีย่วกบัสญัชาตขิองชาวจนีฮ่องกง ขอใหก้รอกเป็นสญัชาต ิCHINESE ตามทีร่ะบุใน 
หนงัสอืเดนิทาง 

โดย...น้ำรำม 

รู้หรือไม่...? 
 การกรอกชื่อและนามสกุลช่างฯ และครอบครวัของสญัชำติจีนมวีธิกีาร ดงันี้ 
1. ถา้หนงัสอืเดนิทางระบุ NAME และ SURNAME ใหก้รอกชื่อและนามสกุลตามปกต ิ
2. ถา้หนงัสอืเดนิทางไมไ่ดร้ะบุ NAME และ SURNAME สามารกรอกไดโ้ดย 
 - กรอกเรยีงตามหนงัสอืเดนิทางและใส่เครือ่งหมาย ( , ) เช่น ZHANG, TINGHAI เป็นตน้ 
 - กรอกชื่อและนามสกุลโดยไมต่อ้งใส่เครือ่งหมาย  ( , )  เช่น TINGHAI ZHANG เป็นตน้ 



มำดกูนัว่ำกำรแก้ไข / อพัเดทข้อมูลอยู่ตรงไหนกนับ้ำง 

1. อพัเดทเงินลงทุนและข้อมูลบริษทั 

***รปูถ่ำยจะต้องสวมชุดท่ีสุภำพ 
ไม่สวมหมวกหรอืแว่นตำด ำ และต้องไม่เป็นภำพตดัต่อ*** 

2. กำรแก้ไขขนำดรปูภำพ 



3. กำรอพัเดทข้อมูลและส ำเนำหนังสือเดินทำงในกำรขอต่ออำย,ุ เปล่ียนต ำแหน่ง, 
กำรปฏิบติังำนในเครือ และกำรแจ้งพ้น 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

ตัวอย่างการแจ้งพ้น 

เม่ือทางบริษทัทราบวา่ช่างฝีมือตอ้งเดินทางกลบัประเทศหรือปฏิบติัภารกิจเรียบร้อย 
แลว้ จะตอ้งท าการแจง้พน้ช่างฯ ออกจากระบบ e-Expert System 
โดยมีวธีิการแจง้พน้อยา่งละเอียด ดงัน้ี 
1. วนัท่ีเขา้ระบบเพือ่ยืน่ค  าร้องคือวนัท่ี  4 (ดาวสีฟ้า)  
2. ช่างฯ ตอ้งเดินทางกลบัวนัท่ี 20 (กลมสีเหลอืง) 
3. บริษทัสามารถเลือกปฏิทิน “วนัท่ีพน้” ในระบบไดล่้วงหนา้ 15 วนั เป็นวนัท่ี 18 
(กลมสีแดง) 
4. หากช่างฯ มีระยะเวลาวซ่ีาเดิมท่ีไดรั้บถึงวนัท่ี 31 (ข้าวหลามตัดสีด า)            
ทางระบบจะบวกวนัท่ีสามารถอยูใ่นประเทศไทยเพิ่มใหอี้กเป็นวนัท่ี 24 
(พระจันทร์สีชมพู) 

5. กำรย่ืนแจ้งพ้นช่ำงฯ และครอบครวั 



6. กำรย่ืนเรื่องเปล่ียนต ำแหน่งช่ำงฯ 

เงือ่นไขของการยืน่เรือ่งขอปรบัเปลีย่นต าแหน่ง 
1. บตัรส่งเสรมิตอ้งบตัรเลขทีเ่ดยีวกนั 
2. ต าแหน่งทีช่่างฝีมอืฯ บรรจอุยูเ่ดมินัน้จะตอ้งมรีะยะเวลาเท่ากบัต าแหน่งทีต่อ้งการยื่น ขอปรบัเปลีย่นต าแหน่ง 
3. ประวตักิารท างานจะตอ้งมกีารแนบส าเนาหนงัสอืรบัรองการท างานล่าสุดเพิม่เตมิ 
4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางตอ้งประกอบดว้ย —หนงัสอืเดนิทางหน้าแรก -หน้าวซี่า Non-B แรกเขา้ -หน้าวซี่า Non-B ล่าสุด 

และหน้าประทบัตราขาเขา้ล่าสุดใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีว กนั 
5. หากมกีารเปลีย่นเล่มหนงัสอืเดนิทาง ขอใหบ้รษิทัเลอืกกล่องสีเ่หลีย่ม “หากมกีารเปลีย่นแปลงเล่มหนงัสอืเดนิทาง” 

พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความใหต้รงกบัขอ้มลู ในหน้าส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

ขอต าแหน่งใหม ่
และระยะเวลา 

ตอ้งเป็น 31 ธ.ค.  
2016 

กรณีท่ีบริษทัฯ เล่ือนต ำแหน่งช่ำงฝีมือฯ  
แต่ยงัไม่มีต ำแหน่งรองรบั 

- บรษิทัตอ้งยืน่ขอต าแหน่งใหม ่เพื่อใหร้ะยะเวลาเท่ากนั 

ต ำแหน่ง A 

ช่างฯ บรรจุอยู่ 
ระยะเวลา 31 ธ.ค. 

2016 

ต ำแหน่ง B 

ยื่นเร่ืองขอปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง B 

มชี่างฝีมอืฯ บรรจุอยู่ 
และระยะเวลา 

ตอ้งเป็น 31 ธ.ค.  
2016 

กรณีท่ีบริษทัฯ เล่ือนต ำแหน่งช่ำงฝีมือฯ 
แต่ต ำแหน่งท่ีต้องกำรเปล่ียนไปนัน้มีช่ำงฝีมือฯ บรรจอุยู่ 

 ต าแหน่งทีต่อ้งการเปลีย่นไปนัน้จะตอ้งมอีตัราว่าง 
บรษิทัตอ้งแจง้พน้ช่างฝีมอืฯ ทีต่อ้งการกลบัประเทศ 

ภารกจิสิน้สุด หรอืเพื่อใหต้ าแหน่งว่างส าหรบั 
การขอเปลีย่นต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง 

ช่างฝีมอืฯ บรรจุอยู ่
ระยะเวลา 31 ธ.ค. 

2016 

ยื่นเร่ืองขอปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 

แจ้งพ้นช่ำงฝีมือฯ ออกจำกต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง 

อตัรำว่ำง 
และระยะเวลา 

ตอ้งเป็น 31 ธ.ค.  
2016 

กรณีท่ีบริษทัฯ เล่ือนต ำแหน่งช่ำงฝีมือฯ เกิน 2 คนขึ้นไป 
แต่ต ำแหน่งท่ีต้องกำรเปล่ียนไปนัน้มีช่ำงฝีมือฯ บรรจอุยู่  

- ต าแหน่งทีต่อ้งการเปลีย่นไปนัน้จะตอ้งมอีตัราว่าง 
บรษิทัตอ้งแจง้พน้ช่างฝีมอืฯ ทีต่อ้งการกลบัประเทศ 

ภารกจิสิน้สุด 
หรอืเพื่อใหต้ าแหน่งว่างส าหรบัการขอเปลีย่นต าแหน่ง โดย 

1. แจง้พน้ช่างฝีมอืจากต าแหน่ง C ใหม้อีตัราว่าง 
2. ยืน่เรือ่งเปลีย่นต าแหน่งจาก B ไป C ก่อน 

รออนุมตั ิ
3. ยืน่เรือ่งเปลีย่นต าแหน่งจาก A ไป B 
4. ต าแหน่ง A มอีตัราว่าง 

ต ำแหน่ง A 

ช่างฝีมอืฯ บรรจุอยู ่
ระยะเวลา 31 ธ.ค. 

2016 
ต ำแหน่ง B 

มชี่างฝีมอืฯ บรรจุอยู่ 
และระยะเวลา 

ตอ้งเป็น 31 ธ.ค.  
2016 

ต ำแหน่ง C 

มชี่างฝีมอืฯ บรรจุอยู่ 
และระยะเวลา 

ตอ้งเป็น 31 ธ.ค.  
2016 

แจ้งพ้นช่ำงฝีมือฯ ออกจำกต ำแหน่ง 
ให้อตัรำว่ำงก่อน 

ยื่นเร่ืองขอปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 

ยื่นเร่ืองขอปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 



 

ในกรณีถือ Non-O และต้องการท างานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตามค าสั่งของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเทศใด วัตถุประสงค์ใด เหตุผลในการขออยู่ต่อ

ครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 ตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท Non-O 
1. กรณอุีปการะคูส่มรสหรือบุตร เช่น ภรรยาและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย 
2. กรณเียี่ยมคู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย 
 

เมื่อต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยประเภทวีซ่า Non-O และมีความประสงค์ต้องการท างานในบริษัททีไ่ด้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพ่ืออุปการะ
คู่สมรสหรือบุตร, เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาแล้ว ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้รับมาข้างต้น โดยต้องติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ที่คู่สมรสหรือบุตรมี
ภูมิล าเนา แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

1) การเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มี
สัญชาติไทยประกอบกับส าเนาทะเบียนสมรสหรือส าเนาสูติบัตร ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จะ
ประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 

2) การอยู่เพื่ออุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจ านวน
และระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด หรือมีรายได้ต่อเดือนตามจ านวนที่ส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองก าหนด พร้อมใบอนุญาตท างาน และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง (หากทะเบียน
สมรส / ใบเกิดจากต่างประเทศ ต้องให้สถานทูตหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องรับรอง) ทางส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

2. กรณีอุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย มีความประสงค์ยื่นท างานภายใต้สิทธิ BOI ดังนี้ 
 - ทางบริษัทสามารถยื่นค าร้องการบรรจุช่างฯ ข้อ 4.1 ผ่านระบบ E-Expert โดยเอกสารที่ใช้แนบคือ หนังสือ

รับรองการศึกษา, หนังสือรับรองการท างาน, ส าเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย, หน้าวีซ่าประเภท Non-O 
แรกเข้า, หน้าวีซ่าประเภท Non-O คือ อุปกระคู่สมรส-บุตรสัญชาติไทย, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุดที่ได้รับ
จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตร 

 - หลังจากได้รับอนุมัติ ขอให้มารับหนังสือจาก BOI เพ่ือยื่นขอท าใบอนุญาตท างาน ภายใน 15 วัน และยื่นขอ
ท าวีซ่าภายใน 60 วัน 

3. กรณีเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อได้รับการประทับตราให้อยู่ต่อ 60 วันแล้ว สามารถยื่นค าร้องภายใต้
สิทธิ BOI ได้ 

 

ข้อแนะน า – ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือผู้ช านาญการประสงค์จะเข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ควรขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ถึงจะมีคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทยก็ตาม 

ฉบับแก้ไข 
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Department of Employment Announcement  

on activities not defined as “work” according to the Alien Working 

Act, B.E. 2551 

------------------------------------ 

  

 Pursuant to the Royal Thai Government’s policy to 

promote Regional Operating Headquarters (ROH) in Thailand, 

for the purpose of promoting Thailand as the regional hub of 

trade and investment, and for which a cabinet resolution has 

endorsed guidelines to promote International Headquarters 

(IHQ) and International Trading Centers (ITC), the Department 

of Employment has subsequently established guidelines of 

consideration for trade and investment activities not defined as 

“work” according to the Alien Working Act, B.E. 2551. The 

Office of the Council of State has also provided advice on 

foreign nationals entering the Kingdom to engage in activities 

related to trade and investment in Thailand.  

  

 In order to provide clarification on the status of foreign 

nationals temporarily entering the Kingdom under the 

immigration law to engage in activities related to trade and 

investment, in accordance with the legislative intent, the 

Department of Employment hereby announces that the 



following activities are not defined as “work” according to the 

Alien Working Act, B.E. 2551: 

1. Participating in conferences and seminars 

2. Visiting exhibitions or trade fairs 

3. Visiting business sites or attending business meetings 

4. Attending special or academic lectures 

5. Attending lectures or seminars on technical training 

6. Purchasing activities at trade fairs 

7. Attending owns company’s Board of Director Meeting  

 

Announced on 6 March 2015 

 

 

(Mr. Sumet Mahosot) 

Director-General  

Department of Employment 
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法制委員会事務局処理済案件No.152/2556の答申に基づく 

トートー10の申請を必要としない投資取引活動のための実施規範（仮訳） 

 

1. 会議・セミナー参加活動 

1.1 外国人が「会議・セミナー主催者の従業員または請負人」の立場で会議・セミナ

ーを実現するための活動を行うために入国する場合、外国人による当該の活動は 2008

年外国人労働法に基づく以下の許可証申請を必要とする就労である。 

 －期間が 15日間以内の場合、ビザの区分を問わず申請書トートー10を提出する。 

 －期間が 15日間を超える場合、外国人はNon-Immigrant B ビザを取得し、就労許

可証申請書トートー1を提出する。 

1.2 外国人が単に会議・セミナー「参加者」の立場で当該事業の実現に関与すること

なく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人と

はならない。 

2. 展覧会・展示会視察活動 

外国人が単に展覧会・展示会の「見学者」の立場で前述の催事実現に関与することな

く入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人とは

ならない。 

3. 企業視察・商談活動 

3.1 外国人が「企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負人」の立場

で事業を創出するための活動を行うために入国する場合、外国人による当該の活動は

2008年外国人労働法に基づく以下の許可証申請を必要とする就労である。 

 －期間が 15日間以内の場合、ビザの区分を問わず申請書トートー10を提出する。 

 －期間が 15日間を超える場合、外国人はNon-Immigrant B ビザを取得し、就労許

可証申請書トートー1を提出する。 

3.2 外国人が単に企業の「視察・商談担当者」の立場で前述の業務創出に関与するこ

となく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人

とはならない。 

4. 特別・学術講演の聴講活動 

外国人が単に特別・学術講演の「聴講者」の立場で前述の講演の実現に関与すること

なく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人と

はならない。 

5. 技術研修・セミナーにおける講義の聴講活動 

外国人が単に技術研修・セミナーにおける講義の「聴講者」の立場で前述の講義の実

現に涵養することなく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活

動を行う外国人とはならない。 

／6．活動・・・・ 
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6. 展示会における商品購買活動 

6.1 外国人が単に展示会における「商品購買者」の立場で前述の催事実現に関与する

ことなく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国

人とはならない。 

6.2 外国人が「展示会設営者の従業員または請負人」の立場で業務を創出するための

活動を行うために入国する場合、外国人による当該の活動は 2008年外国人就労法に基

づく以下の許可証申請を必要とする就労に該当する。 

－期間が 15日間以内の場合、ビザの区分を問わず申請書トートー10を提出する。 

－期間が 15日間を超える場合、外国人は Non-Immigrant Bビザを取得し、就労許可

証申請書トートー1を提出する。 

 

以上、行政機関／国営企業と共同で、或いは通知の上で 30日間以内の会議・セミナー・展

示会を開催する場合、1985年勅令（第 2版）に基づく免除を受けるものとする。 

 

出典：職業斡旋局 外国人労働者管理室 

 

本資料は、2014年 7月 8日に ส ำนกับริหำรแรงงำนตำ่งด้ำว(Office Of Foreign Workers 

Administration)のウェブサイト（http://wp.doe.go.th/）の「ข้อมลูเพย่แพร่」に掲載された「แนว

ปฏิบตัิส ำหรับกิจกรรมกำรค้ำกำรลงทนุท่ีไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งจด ตท.10」をジェトロが仮訳したものです。 

原文は以下のURLに掲載されています。 

http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr080757.pdf 

 

 

本資料は、標記資料をジェトロで仮訳したものです。本文はあくまで仮訳であり、本仮訳

を参照した結果生じた、いかなる損害に関しても責任は負いかねますので、正確を期すた

めには、原本、もしくは関連法規を直接参照するようにしてください。 

 

http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr080757.pdf

