
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 63 ประจ าเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ส ำหรับฉบบัน้ีขอแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรจดัสัมมนำในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ
เก่ียวกบั “วิธีการย่ืนขออนุญาตน าช่างฝีมือผู้ช านาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit”ท่ี 13 กนัยำยน 2562           
ณ ห้องประชุมศรีรำมเทพ ศูนยฝึ์กปฏิบัติกำรวิชำชีพธุรกิจ (อำคำรสวนหลวง) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ จ  ำนวน 2 รอบ คือ รอบเชำ้เวลำ 8.30 - 12.00น. และรอบ
บ่ำยเวลำ 13.00 - 16.30 น. รอบละ 100 ท่ำน ผูส้นใจสำมำรถลงทะเบียนไดท่ี้ http://osos.boi.go.th/
ส ำหรับวธีิลงทะเบียนสัมมนำ Single Window ดงัน้ี
1. เลือก TH ภาษาไทย หรือ http://osos.boi.go.th/TH/home/ 
2. เลือก ข่าวสารและกจิกรรม คลิก สัมมนา
3. เลือก รายการสัมมนา คลิก ลงทะเบียน
4. กรอก เลขทะเบียนนิติบุคคล คลิก ตรวจข้อมูล
5. คลิก เพิม่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และ กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนสัมมนา 

(กรอก อีเมลใ์หถู้กตอ้งเพื่อรับเมลยนืยนักำรลงทะเบียน) และ คลิก เพิม่
6. คลิก บันทกึการลงทะเบียน (หลงัจำกกดบนัทึกแลว้ บริษทัจะไดรั้บอีเมลยนืยนักำรลงทะเบียน ทนัที) 

***ทั้งนี ้การตรวจสอบอเีมลยืนยนัสามารถตรวจสอบได้จาก Inbox / Junk / Spam Mail*** 

ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์จากกรมการจดัหางาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป คนต่ำงด้ำวท่ียื่นบรรจุ และขอขยำยใบอนุญำตท ำงำน
ภำยใตบี้โอไอ ณ อำคำรจตุัรัสจำมจุรี จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต จะตอ้งแนบใบรับรองแพทย์
ของคนต่ำงดำ้วมีอำยไุม่เกิน 1 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีตรวจร่ำงกำย เพื่อรับรองว่ำไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ       
มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและเป็นผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตรำย โรคเทำ้ชำ้งในระยะ
ปรำกฏอำกำรอนัเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคติดยำเสพติด โรคพิษสุรำเร้ือรัง และโรคซิฟิลิสในระยะท่ี 3    
ท่ีขอ้ “อ่ืนๆ” ในระบบ Single Window ส ำหรับกำรยืน่ค  ำขอบรรจุต่ำงดำ้วทุกค ำขอ และกำรขยำยต่ออำยุ
ของคนต่ำงดำ้วและครอบครัว โดยแนบตวัอยำ่งของใบรับรองแพทยม์ำทำ้ยจดหมำยข่ำว

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์์กุล
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม          น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา

http://osos.boi.go.th/


ค าแนะน าส าหรับการใช้งานระบบ Single Window

2. การเพิม่ - ลดรายช่ือผู้ตดิต่อของระบบ

1. การเปลีย่นรหัสผ่าน - เลือกท่ีตวับุคคลสีเท่ำ เพ่ือกำรเปล่ียนรหสัผำ่น



3. กรณขีอต าแหน่งเพ่ือการปรับเปลีย่น แบ่งเป็น 2 กรณี

3.1 กรณีต่ำงชำติใชสิ้ทธิวซ่ีำและใบอนุญำตท ำงำนท่ีศูนยบ์ริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนอำคำรจตุัรัส
จำมจุรี กรุงเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ หรือจงัหวดัภูเก็ต ขอใหบ้ริษทัด ำเนินกำรดงัน้ี

3.1.1  ส ำหรับคนต่ำงดำ้วท่ีถือใบอนุญาตรูปแบบเล่มสีน า้เงิน ขอใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี
• ยืน่ค ำขอเปล่ียนประเภทใบอนุญำตท ำงำน
• นดัหมำยในระบบเพื่อแสดงตวัถ่ำยรูป
• คนต่ำงดำ้วไดรั้บรหสัผำ่นในกำรเขำ้แอปพลิเคชัน่ Thailand Digital Work Permit 
• ยืน่ค  ำขออนุมติัต ำแหน่งเพื่อปรับเปล่ียนต่อไป

ตัวอย่าง DWP

ตัวอย่างใบอนุญาตท างาน

3.1.2  ส ำหรับคนต่ำงดำ้วถือใบอนุญาตท างาน Digital Work Permit สำมำรถยื่นค ำขออนุมติัต ำแหน่ง
เพื่อปรับเปล่ียนโดยไม่ตอ้งยืน่ค  ำขอเปล่ียนประเภทใบอนุญำตท ำงำน

3.2  กรณีต่ำงชำติใชสิ้ทธิวซ่ีำและใบอนุญำตท ำงำนในจงัหวดัอ่ืนๆ ไม่ตอ้งยื่นเปล่ียนใบอนุญำตท ำงำน 
แต่สำมำรถ ยื่นค ำขออนุมติัต ำแหน่งเพื่อปรับเปล่ียนได้ทนัที หลังจำกนั้นพิมพ์หนังสืออนุมติักำรเปล่ียน
ต ำแหน่งแหน่งพร้อมใบอนุญำตท ำงำนรูปแบบเล่มติดต่อท่ีจดัหำงำนจงัหวดั เพื่อแกไ้ขช่ือต ำแหน่ง



4. วตัถุประสงค์ของประเภทวซ่ีา

4.1 Non-B และ Non-IB = คือประเภทวีซ่ำท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท ำงำนในรำชอำณำจกัร (IB ส ำหรับ
โครงกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุน)

4.2 Non-O = คือประเภทวซ่ีำท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตำมคนต่ำงดำ้ว
4.3 Non-O (Thai Spouse) = คือประเภทวีซ่ำท่ีมีคนต่ำงดำ้วสำมีไทย หรือภรรยำไทย โดยจะตอ้งยื่นใช้

สิทธิใหต้รงตำมวตัถุประสงคข์องวีซ่ำก่อน หลงัจำกนั้นจึงจะสำมำรถยื่นขอให้สิทธิกำรท ำงำนภำยใตบี้โอไอ ใน
ระบบ Single Window จะบงัคบัใหเ้ลือกกำรใชสิ้ทธิดงัภำพ

** กำรเลือกใชสิ้ทธิ BOI หมำยถึง กำรประทบัตรำวีซ่ำภำยใตสิ้ทธิของบีโอไอ ซ่ึงเป็นกรณีเลือกสถำนท่ี    
รับบริกำรท่ีศูนย์วีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน อำคำรจตุัรัสจำมจุรี กรุงเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ หรือจงัหวดัภูเก็ต              
โดยระบบจะส่งค ำขอไปยงัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อท ำกำรพิจำรณำเอกสำรและประทบัตรำวีซ่ำในวนัท่ี       
นดัหมำยแสดงคน ส่วนกำรเลือกสถำนท่ีรับบริกำรจงัหวดัอ่ืน ๆ นั้น ให้พิมพห์นงัสืออนุมติัของบีโอไอ หลงัจำก
นั้น      น ำหนงัสือด ำเนินกำรท่ีตรวจคนเขำ้เมืองจงัหวดัและจดัหำงำนจงัหวดั เพื่อรับกำรประทบัตรำวีซ่ำและท ำ
ใบอนุญำตท ำงำนภำยใตสิ้ทธิบีโอไอต่อไป

** กำรเลือกใชสิ้ทธิ Non-O (Thai spouse) หมำยถึงกำรใชสิ้ทธิวีซ่ำติดตำมสำมี หรือภรรยำไทยต่อไป 
กรณีเลือกรับสถำนท่ีรับบริกำรท่ีศูนยว์ีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน อำคำรจตุัรัสจำมจุรี กรุงเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
หรือจงัหวดัภูเก็ต ระบบจะไม่ส่งค ำขอไปยงัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง ดงันั้นคนต่ำงดำ้วจะตอ้งด ำเนินกำรขยำย
ต่อวีซ่ำท่ีส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองท่ีแจง้วฒันะหรือตรวจคนเขำ้เมืองจงัหวดั ส่วนกำรเลือกสถำนท่ีรับบริกำร
จงัหวดัอ่ืน ๆ นั้น ใหพ้ิมพห์นงัสืออนุมติัของบีโอไอหลงัจำกนั้นน ำหนงัสือไปด ำเนินกำรท่ีจดัหำงำนจงัหวดั เพื่อ
ท ำใบอนุญำตท ำงำนภำยใตสิ้ทธิบีโอไอต่อไป

4.4 Resident = คือผูไ้ดรั้บสิทธิถ่ินท่ีอยูแ่ละถือวซ่ีำท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขของส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง



5. ก่อนการย่ืนขออนุมัตติ าแหน่งใหม่ ขออนุมัตติ าแหน่งเพ่ือปรับเปลีย่น และการขอขยาย
ระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายุคนต่างด้าวและครอบครัว  ขอให้ตรวจสอบดงัต่อไปนี้

5.1 ตาม “เง่ือนไขเฉพาะโครงการ” เก่ียวกบัเง่ือนไขกำรเปิดด ำเนินกำร หำกบตัรใดท่ีครบก ำหนดกำรเปิด
ด ำเนินกำรแลว้ ขอใหรี้บติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีผูท่ี้ดูแลโครงกำรของบริษทัเพื่อเปิดด ำเนินกำรดงักล่ำว

5.2 บตัรใดท่ียงัไม่ครบก ำหนดเปิดด ำเนินกำร หรือมีกำรขอขยำยเปิดด ำเนินกำรจะตอ้งยื่นรำยงำนควำม
คืบหนำ้ท่ี https://emonitoring.boi.go.thใหเ้รียบร้อยก่อน โดยจะตอ้งยืน่รำยงำนทุกเดือนกุมภำพนัธ์และเดือน
กรกฎำคม ของทุกปี

5.3 กำรยื่นอนุมัติต ำแหน่งใหม่และกำรยื่นขออนุมัติต ำแหน่งเพื่อปรับเปล่ียนจะต้องจดัท ำ “แผนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย”ี ทุกต ำแหน่งยกเวน้ต ำแหน่งระดบั EXECUTIVE LEVEL โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี

- ช่ือบริษทั หรือหวักระดำษบริษทั
- ช่ือต ำแหน่งท่ียืน่ขอ
- หวัขอ้ท่ีจะท ำกำรถ่ำยทอด
- ระยะเวลำท่ีจะท ำกำรถ่ำยทอด
- วธีิท่ีจะถ่ำยทอด
- ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรถ่ำยทอด
- ผูท่ี้คำดวำ่จะมำรับกำรถ่ำยทอด

5.4 กำรยืน่ขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งและต่ออำยุคนต่ำงดำ้วและครอบครัว จะตอ้งจดัท ำ “ผลการถ่ายทอด
เทคโนโลย”ี ทุกต ำแหน่งยกเวน้ต ำแหน่งระดบั EXECUTIVE LEVEL โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี

- ช่ือบริษทั หรือหวักระดำษบริษทั
- ช่ือต ำแหน่งท่ียืน่ขอ
- หวัขอ้ท่ีไดท้  ำกำรถ่ำยทอด
- ระยะเวลำท่ีไดท้  ำกำรถ่ำยทอด ตอ้งระบุใหช้ดัเจนถึงวนั เวลำ ท่ีแน่ชดั
- วธีิกำรถ่ำยทอด
- ผลท่ีไดรั้บจำกกำรถ่ำยทอด
- ผูท่ี้รับกำรถ่ำยทอด

5.5 กำรยืน่ขอในช่ือต ำแหน่งดงัตวัอยำ่งเช่น PRESIDENT CHAIRMAN CEO หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้น
FINANCE ADMINISTRATIVE หรือ GENERAL AFFAIRS เป็นตน้ จะตอ้งมีต่ำงชำติถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 50% ของ
ทุนจดทะเบียน

5.6 กรณีบริษทัไดรั้บต ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR ไปแลว้ หำกตอ้งกำรขอต ำแหน่ง GENERAL
MANAGER เพิ่มเติมจะตอ้งมีต่ำงชำติถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 50% ของทุนจดทะเบียน และมีเงินลงทุนไม่ต ่ำกวำ่ 100
ลำ้นบำท

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


▪ แนะน าวธีิการแก้ไข POP-UP ในการพมิพ์หนังสืออนุมัตจิากระบบ Single Window

1. ส าหรับการเปิดเอกสาร FireFox

ความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัย

เลือกเคร่ืองหมาย “ถูก”
ที ่ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอปั
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2. ส าหรับการเปิดเอกสาร Google Chrome
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ปัญหาของการแนบเอกสารบนระบบ Single Window ทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป
ขอแนะน าวธีิการบีบอดัไฟล์เอกสาร ดงันี้

1. เข้าไปที่ https://pdfio.co/th/

2. ท าการเลือก “บีบอดั PDF”

https://pdfio.co/th/


วธีิการบีบอดัไฟล์เอกสาร (ต่อ)

3. ท าการเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการบีบอดั

4. เลือกปุ่ม “บีบอดั PDF” 



วธีิการบีบอดัไฟล์เอกสาร (ต่อ)

5. เม่ือบีบอดัเสร็จ ให้ท าการดาวน์โหลดไฟล์ที่บีบอดัเรียบร้อยแล้ว




