
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 64 ประจ าเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ข่าวดีส าหรับบริษทัท่ีมีทอ้งท่ีตามบตัรส่งเสริมในจงัหวดัชลบุรี ขณะน้ีกลุ่มพิจารณา
อนุญาตผูช้  านาญการต่างประเทศไดเ้ปิดสถานท่ีรับบริการในระบบ Single Windowณ ศูนยบ์ริหารแรงงานเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา โดยคนต่างดา้วท่ีเลือกใชส้ถานท่ีรับ
บริการท่ี EEC น้ีจะไดรั้บใบอนุญาตท างานรูปแบบ DIGITAL WORK PERMIT เช่นเดียวกบัศูนยว์ีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน กรุงเทพมหานคร จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็

ส าหรับบริษทัท่ีมีทอ้งท่ีโครงการท่ีจังหวดัฉะเชิงเทรา และจังหวดัระยอง สามารถเลือกสถานท่ีรับ
บริการท่ี EEC ได ้ แต่บริษทัจะตอ้งพิมพห์นงัสืออนุมติัของ BOI น าไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อประกอบการ
ออกใบอนุญาตท างานและประทบัตราวซ่ีา ณ EEC ซ่ึงคนต่างดา้วจะไดรั้บเล่มใบอนุญาตท างานรูปแบบเดิม 

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



ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์จากกรมการจดัหางาน
ตามท่ี กรมการจดัหางานไดป้ระกาศก าหนดให้คนต่างดา้วแนบใบรับรองแพทยป์ระกอบการยื่น

ขอบรรจุคนต่างดา้วและขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตท างาน นั้น ปัจจุบนักรมการจดัหางานอนุโลมใหไ้ม่
ตอ้งแนบใบรับรองแพทยด์งักล่าวนบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

แนวทางการย่ืนแต่ละค าขอ
1. การแยกหวัขอ้การยืน่ขออนุมติัต าแหน่งคนต่างดา้ว และยืน่ขออนุมติัต าแหน่งคนต่างดา้ว เพื่อเปล่ียน

ต าแหน่งหนา้ท่ีของคนต่างดา้ว ดงัภาพ

2. การยื่นขออนุมติัต าแหน่งคนต่างดา้ว และขออนุมติัต าแหน่งคนต่างดา้ว เพื่อเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ี
ของคนต่างดา้ว ระบบไดเ้ปล่ียนระดบัต าแหน่งจาก EXPATRAITE LEVEL เป็น OPERATION
LEVEL ส าหรับการเลือกประเภทต าแหน่งเป็น “ทัว่ไป” ตามตวัอยา่งดงัภาพ



แนวทางการย่ืนแต่ละค าขอ (ต่อ)
3. กรณีขอต าแหน่งเพื่อปรับเปล่ียน หลงัจากกรอกต าแหน่งใหม่แลว้กดถดัไป ระบบจะใหเ้ลือกช่ือคน

ต่างดา้วท่ีตอ้งเปล่ียนต าแหน่ง พร้อมทั้งแนบหนงัสือรับรองการผา่นงานเพิ่มเติมใหถึ้งปัจจุบนั

4. ไม่ตอ้งกรอกยอดขายใน/ต่างประเทศ, ก าไรขาดทุน และเงินลงทุนในระบบแลว้ แต่ยงัคงตอ้งแจง้
จ านวนคนไทย ณ ปัจจุบนัของบริษทั

5. เอกสารท่ีตอ้งแนบส าหรับการขออนุมติัต าแหน่งคนต่างด้าว ขออนุมติัต าแหน่งคนต่างด้าวเพื่อ
เปล่ียนต าแหน่งหน้าท่ีของคนต่างด้าว และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและการอยู่ต่อใน
ราชอาณาจกัร มีดงัต่อไปน้ี



แนวทางการย่ืนแต่ละค าขอ (ต่อ)
6. หลกัเกณฑแ์ละแนวการยืน่ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วมาปฏิบติังานชัว่คราวเป็นการเร่งด่วน (30 วนั)

- การเข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน เช่น ซ่อมแซมเคร่ืองจักร ติดตั้ งเคร่ืองจักร 
ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัร เป็นตน้

- ขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายุคนต่างดา้วและครอบครัวไม่ทนั ระยะเวลาต าแหน่งเหลือ   
ไม่ถึง 15 วนั คือ บริษทัไม่สามารถยืน่ค  าขอขยายระยะเวลาและต่ออายใุหค้นต่างดา้วเป็นไปตามเกณฑท่ี์บี
โอไอก าหนด โดยสามารถยื่นค าขอขยายฯ ไดล่้วงหน้า 15 - 90 วนัก่อนครบระยะเวลาวีซ่าท่ีถืออยู่ ณ 
ปัจจุบนั แต่การยืน่ลกัษณะน้ีจะตอ้งมีระยะเวลาวซ่ีาคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 5 วนัของระยะเวลาวีซ่าท่ีถืออยู ่ณ 
ปัจจุบนั หรือระยะเวลาวซ่ีาท่ีพน้หนา้ท่ีมา

- แจง้พน้จากบริษทัอ่ืน ระยะเวลาต าแหน่งเหลือนอ้ยกว่า 15 วนั คือ การยา้ยสิทธิจากวีซ่าธุรกิจ 
กนอ. หรือปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยท่ีมีระยะเวลาเหลือจากการพน้สิทธินั้นนอ้ยกว่า 15 วนั แต่การ
ยื่นลกัษณะน้ีจะตอ้งมีระยะเวลาคงเหลือไม่น้อยกว่า 5 วนัของระยะเวลาวีซ่าท่ีถืออยู่ ณ ปัจจุบนั หรือ
ระยะเวลาวซ่ีาท่ีพน้หนา้ท่ีมา

***นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น จะไม่รับพจิารณา***

7. การแจง้พน้ต าแหน่งคนต่างดา้วผิดในกรณี แจง้พน้คนต่างดา้วผิดคน แจง้พน้โดยเลือกวนัท่ีปฏิทิน
แลว้เหลือระยะเวลานอ้ยกว่า 15 วนั บีโอไอจะไม่รับพิจารณา หากบริษทัยื่นขออนุญาตให้คนต่างดา้วมา
ปฏิบติังานชัว่คราวเป็นการเร่งด่วน (30 วนั)

8. การยื่นค าขอขยายเวลาต าแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและ
ครอบครัว ส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบก่อนส่งเร่ืองดงัต่อไปน้ี

- ข้อมูลบุคคลจะต้องตรงกบัหนังสือเดินทางและวซ่ีาทีแ่นบทุกประการ โดยเลือกไอคอนรูปดินสอ
สีเหลือง



แนวทางการย่ืนแต่ละค าขอ (ต่อ)

- ตรวจสอบวนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูถึ่งวนัท่ี ***จะตอ้งตรงกบัวีซ่าท่ีคนต่างดา้วและครอบครัวถือ
อยู ่ณ ปัจจุบนั (เท่ากบัระยะเวลาต าแหน่งของบีโอไอในปัจจุบนั) โดยจะตอ้งเลือกกล่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้
เพื่อกรอกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั (ตามภาพ)

9. การแจ้งพน้คนต่างด้าวและครอบครัวมี 3 ขั้นตอน  สามารถป้องกันการแจง้พน้ผิดคนจากการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงัต่อไปน้ีก่อนการกด “ส่งเร่ือง”

- ช่ือ-นามสกลุ
- ต าแหน่ง / ความสัมพนัธ์
- เลขท่ีหนงัสือเดินทาง

ข้ันตอนที ่2 การสรุปค าขอ เป็นหน้าส าหรับการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่งเร่ือง



แนวทางการย่ืนแต่ละค าขอ (ต่อ)
- หลงัจากการตรวจสอบแลว้กด “ถดัไป” ระบบจะใหท้ าการยนืยนัวนัท่ีพน้ต าแหน่งหนา้ท่ีอีกคร้ัง 

ซ่ึงระบบจะตั้งวนัพน้ต าแหน่งหนา้ท่ีล่วงหนา้เป็น 15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้ยืน่ค  าขอ 
- ตวัอยา่ง คนต่างดา้วและครอบครัวไดรั้บอนุมติัใหอ้ยูถึ่งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2019 บริษทัเขา้ระบบ

ยืน่ค  าขอวนัท่ี 28 ตุลาคม 2019 ระบบตั้งให ้15 วนัล่วงหนา้ คือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2019 และจะเพิ่มให้
อีก 6 วนั ดงันั้นวนัท่ีส้ินสุดการอยูใ่นประเทศคือ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2019


