
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับที่ 65 ประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ห่างหายกันไปนานส าหรับการแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายข่าว ส าหรับเดือนน้ีมีข่าว
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเกณฑก์ารพิจารณามาแจง้ใหท้ราบกนัค่ะ

เน่ืองดว้ยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเกณฑ์การพิจารณาของการยื่นค าขอ
เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัสิทธิประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไป และเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ตามประกาศท่ี 
ป.2/2563 ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัต าแหน่งคนต่างดา้ว การบรรจุคน
ต่างดา้วในต าแหน่งท่ีไดรั้บอนุมติั และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตวับุคคล ตามมาตรา 25 และมาตรา 
26 สรุปสาระส าคญัของประกาศไดด้งัน้ี

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์์กุล
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร          

น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา

■ ระยะเวลาต าแหน่งทีแ่ต่ละประเภทกจิการได้รับ

ข้อ 2.1.2 ประเภทกิจการดา้นผลิต และกิจการซอฟตแ์วร์ คร้ังละไม่เกิน 2 ปี

ข้อ 2.1.3 ประเภทกิจการ ITC, IBC, IHQ กิจการวิจยัและพฒันาทุกต าแหน่ง กิจการพฒันา
เทคโนโลยีเป้าหมาย กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และต าแหน่งนักวิจัย (RESEARCHER) ด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทุีกประเภทกิจการ คร้ังละไม่เกิน 4 ปี 

ส าหรับประเภทกิจการ TISO, BPO และ IBPO (กิจการธุรกิจบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ) 
คร้ังละไม่เกิน 1 ปีทุกต าแหน่ง

■ การพจิารณาคุณสมบัติคนต่างด้าว

ข้อ 2.2.1 ต าแหน่งระดบั EXECUTIVE และMANAGEMENT คนต่างดา้วจะตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า 
27 ปี และมีประสบการณ์ท างานไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีตรงกบัต าแหน่งท่ียืน่บรรจุ

ข้อ 2.2.2 ต าแหน่งระดบั OPERATION ในทุกประเภทกิจการ

กรณีท่ี 1 คนต่างดา้วมีวุฒิการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ียืน่บรรจุ มีอายไุม่นอ้ยกว่า 22 ปี และ
ตอ้งมีประสบการณ์ท างานตรงกบัต าแหน่งท่ียืน่บรรจุ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

กรณีท่ี 2 คนต่างดา้วมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกบัต าแหน่งท่ียื่นบรรจุ มีอายุไม่นอ้ยกว่า 22 ปี 
และตอ้งมีประสบการณ์ท างานตรงกบัต าแหน่งท่ียืน่บรรจุ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี



■ การพจิารณาคุณสมบัติคนต่างด้าว (ต่อ)

ข้อ 3.1.3 ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดรั้บอนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 คนต่างดา้วท่ีตอ้งการ
บรรจุในต าแหน่งดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั จะพิจารณาอนุมติัใหเ้ฉพาะระดบัอาวุโส (SENIOR LEVEL) ซ่ึงตอ้ง
มีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 75,000 บาทต่อเดือน โดยในการขอบรรจุคร้ังแรกจะพิจารณารายไดจ้ากท่ีระบุในสัญญา
จา้ง และจะตอ้งแนบสัญญาจา้งต่อทา้ยเอกสารรับรองการผา่นงานช่วงล่าสุด

ข้อ  3 . 2 . 5  ประเภทกิจการ  TISO และ IBPO ส าห รับต าแหน่งด้าน  OPERATOR ประจ า 
WORKSTATION ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนก่อนเดือนมีนาคม 2562 คนต่างดา้วจะตอ้งมีอายุไม่นอ้ย
กว่า 22 ปี และมีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประวติัการฝึกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ต าแหน่ง OPERATOR ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน

ส าหรับประเภทกิจการ TISOและประเภทกิจการ IBPO ท่ีไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2562 และโครงการเดิมท่ีขอแกไ้ขเฉพาะจ านวน WORKSTATION เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีเกณฑ์การพิจารณา
บรรจุตวับุคคลดงัน้ี

- อนุญาตใหเ้ฉพาะผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
- แนบหลกัฐานการฝึกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
- มีรายไดไ้ม่นอ้ยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยตอ้งแนบสัญญาจา้งต่อทา้ยหนงัสือรับรอง

การผา่นงานฉบบัล่าสุด
ข้อ 3.2.6 ต าแหน่งครูโรงเรียนนานาชาติ จะพิจารณาตามเกณฑ์ของระดบัต าแหน่ง OPERATION โดย

จะตอ้ง แนบหนงัสือแต่งตั้งครู และหนงัสืออนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพจากคุรุสภา
ข้อ 3.2.7 ต าแหน่งนักบิน จะพิจารณาตามเกณฑ์ของระดับต าแหน่ง OPERATION โดยจะต้องแนบ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (VALIDATION) พร้อมทั้งหนงัสือสนบัสนุนจากส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

■ การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล

ข้อ 2.3.2 ประเภทกิจการดา้นผลิต และกิจการซอฟตแ์วร์ คร้ังละไม่เกิน 2 ปี

ข้อ 2.3.3 ประเภทกิจการ ITC, IBC, IHQ และกิจการวจิยัและพฒันาทุกต าแหน่ง คร้ังละไม่เกิน 4 ปี

ส าหรับประเภทกิจการ TISO, BPO และ IBPO (กิจการธุรกิจบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ) 
ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งใหค้ร้ังละไม่เกิน 1 ปีทุกต าแหน่ง

ข้อ 3.1.3 ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 นั้ น คนต่างด้าว               
ท่ีตอ้งการขยายระยะเวลาในต าแหน่งดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัระดบัอาวุโส (SENIOR LEVEL) จะต้องแนบ ภ.ง.ด. 1 
ในขอ้อ่ืนๆ



■ การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล (ต่อ)

ข้อ 3.2.5 โครงการประเภทกิจการ TISO และประเภทกิจการ IBPO ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ใหม่ และโครงการเดิมท่ีขอแกไ้ขเฉพาะจ านวน WORKSTATION เพิ่มข้ึน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการ
ลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 มีเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาต าแหน่งดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัระดบั
อาวโุส (SENIOR LEVEL) จะต้องแนบ ภ.ง.ด. 1 ในขอ้อ่ืนๆ

ข้อ 4 เม่ือบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการตามโครงการแลว้ บริษทัจะตอ้งจัดท าแผนปรับลด
คนต่างดา้วในระดบัต าแหน่ง OPERATION ลงตามท่ีส านักงานเห็นสมควร โดยแนบต่อทา้ยผงัสายงาน
องคก์ร

ทั้งนี ้ได้แนบประกาศ ป.2/2563 มาด้วยนี้

ขณะน้ีถึงก าหนดเวลาการยื่นแบบรายงานผลการด าเนินการและความคืบหน้าโครงการ                  
(e-monitoring) ค ร้ัง ท่ี  1 / 25 63  ประจ า เ ดือนกุมภาพันธ์ แล้วนะคะ  สามารถ เข้า ร ายงานได้ ท่ี 
https://emonitoring.boi.go.th/

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


ขั้นตอนการอปัเดตข้อมูลหนังสือเดินทาง

เม่ือต่างชาติไดรั้บใบอนุญาตท างานรูปแบบ Digital Work Permit และประทบัตราวีซ่าภายใตสิ้ทธิ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแลว้ ต่างชาติมีการเปล่ียนเล่มหนงัสือเดินทางเล่มใหม่
ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี
1. ด าเนินการยา้ยตราประทบัวซ่ีามาเล่มใหม่ใหเ้รียบร้อย
2. Log In เขา้ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
3. เลือก “ขอ้มูลบริษทั” >>> “ใบอนุญาตท างาน” >>> จะพบกบัไอคอน
4. เม่ือกดเขา้ไปหน้าจอจะปรากฏให้กรอกขอ้มูลการเดินทางใหม่ และแนบส าเนาหนังสือเดินทางให้

เรียบร้อย

การยกเลกิค าขอในระบบ Single Window for Visa and Work Permit
ส าหรับค าขอการบรรจุคนต่างดา้วและครอบครัว หากบริษทัพบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง สามารถท าการยกเลกิค าขอ
เองได้ก่อนถึงขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน
■ ขอบรรจุคนต่างดา้วและขออนุญาตใหค้รอบครัวเขา้มาในประเทศ
■ ขอบรรจุคนต่างดา้วและขออนุญาตใหค้รอบครัวเขา้มาในประเทศ (นกับิน)
■ ขอบรรจุคนต่างดา้วและขออนุญาตใหค้รอบครัวเขา้มาในประเทศ (Operator หรือใกลเ้คียง)
■ ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วมาปฏิบติังานชัว่คราวเป็นการเร่งด่วน (30 วนั)
■ ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วมาปฏิบติังานชัว่คราว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ส าหรับใบอนุญาตท างานหากบริษทัพบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง สามารถท าการยกเลิกค าขอเองได้ก่อนถึงขั้นตอน
การถ่ายรูป
■ ขอขยายเวลาของต าแหน่งคนต่างดา้วและต่ออายกุารอยูใ่นประเทศของคนต่างดา้วและครอบครัว
■ ขอเปล่ียนช่ือ-สกุลคนต่างดา้ว
■ เปล่ียนใบอนุญาตท างานเดิมเป็น Digital Work Permit และใบอนุญาตท างานสูญหาย ช ารุด

ส าหรับการครอบครัวคนต่างดา้วหากบริษทัพบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง สามารถท าการยกเลกิค าขอเองได้ก่อนถึง
ขั้นตอนการถ่ายรูป

■ ขออนุญาตใหค้รอบครัวของคนต่างดา้วเขา้มาในประเทศ



 

 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป. ๒ /2563 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และ
การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 

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

 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและสร้างความชัดเจนให้แก่นักลงทุนในการขออนุมัติต าแหน่ง
หน้าที่การท างานคนต่างด้าว การขอบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ  ตลอดจนการขยายระยะเวลา
ต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 25 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520    

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “คนต่างด้าว” หมายความว่า ช่างฝีมือและผู้ช านาญการชาวต่างชาติที่เข้ามาท างาน 
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 “ระบบ” หมายความว่า ระบบ Single Window ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
 “ต าแหน่งระดับ Executive” หมายความว่า  ต าแหน่งระดับผู้บริหาร เช่น Chairman, 
President,  CEO,  Vice President,  Executive Director,  Managing Director  เป็นต้น 

 “ต าแหน่งระดับ Management” หมายความว่า ต าแหน่งระดับผู้จัดการแผนก เช่น 
Production Manager, Marketing Advisor, Assistant Production Manager, Project Leader เป็นต้น 

 “ต าแหน่งระดับ Operation” หมายความว่า  ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ  เช่น  
Production Supervisor, Project Coordinator, Electrical Engineer, IT Programmer, Injection Mold 
Technician, Data Analyst  เป็นต้น 

 ข้อ 2 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ 
และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลในประเภทกิจการด้านการผลิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 2.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว 
 2.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งจะพิจารณาองค์ประกอบของกิจการเป็นหลัก 
เช่น ประเภทของกิจการ ขนาดการลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย ระดับเทคโนโลยีที่ใช้และข้ันตอนการผลิต 
เป็นต้น 
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 2.1.2 ประเภทกิจการด้านการผลิต จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 2 ปี  
 2.1.3 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เข้ามาท างานในต าแหน่งนักวิจัย (Researcher)  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 4 ปี 

 2.2 การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ  
 2.2.1 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุ

คนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 27 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมา
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 2.2.2 ต าแหน่งระดับ Operation จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์  มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานและมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่
ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี  ในกรณีที่วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสายงาน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่ตรง
กับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไมน่้อยกว่า 5 ปี 

 2.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ   
 2.3.1  การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ เช่น แผนการด าเนินธุรกิจ การขยายก าลังการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุง
ประสิทธิภาพหรือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากรไทย เป็นต้น 

 2.3.2 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ ได้รับอนุมัติ  ให้ขยาย
ระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 2 ปี 

 2.3.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ส าหรับผู้ช านาญการ
ต าแหน่งนักวิจัย (Researcher) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี 

 ข้อ 3 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ 
และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลในประเภทกิจการด้านการบริการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

 3.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว 
3.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งจะพิจารณาจากองค์ประกอบของกิจการ 

เป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ ขนาดการลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย ระดับเทคโนโลยีที่ใช้และ
ขั้นตอนการบริการ  เป็นต้น 

 3.1.2 ประเภทกิจการด้านการบริการจะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 2 ปี 
ยกเว้นกิจการที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน   
 3.1.๓ กิจการซอฟต์แวร์  กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คนต่างด้าวที่เข้ามาท างาน
เป็นผู้ช านาญการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะพิจารณาอนุมัติต าแหน่งให้เฉพาะระดับอาวุโส (Senior Level) 
ที่มีรายไดไ้มน่้อยกว่า ๗5,000 บาทต่อเดือน  
         ทั้งนี้  การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้าง  
ส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายไดจ้าก ภ.ง.ด. 1 
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 3.1.4 กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) 
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business Center: IBC) กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย 
และกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 4 ปี   
 3.1.5  กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เข้ามาท างานต าแหน่งนักวิจัย (Researcher)  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 4 ปี 
 3.1.6 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support 
Office: TISO) กิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) และกิจการธุรกิจ
รับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Process Outsourcing: IBPO) จะอนุมัติ
ต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 1 ปี และจะอนุมัติต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ตามเงื่อนไข
จ านวน Workstation ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม  

 3.2 การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ 
 3.2.1 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุ

คนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 27 ปีบริบูรณ์  และมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมา
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 3.2.2 ต าแหน่งระดับ Operation จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานและมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่
ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสายงาน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่ตรง
กับต าแหน่งหน้าทีท่ี่จะมาปฏิบัติอย่างน้อย 5 ปี 

 3.2.3 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management  ในกิจการซอฟต์แวร์ 
และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562   
จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 3.2.4 ต าแหน่งระดับ Executive  ระดับ Management  และระดับ Operation 
ในกิจการซอฟต์แวร์  กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัต ิ
การส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562  คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานเป็นผู้ช านาญการทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจะอนุญาตให้บรรจุเฉพาะในระดับอาวุโส (Senior Level) ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 75,000 บาท 
ต่อเดือน  

 ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้าง 
ส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายไดจ้าก ภ.ง.ด. 1 

 3.2.5 ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation  ในกิจการสนับสนุน
การค้าและการลงทุน ส าหรับขอบข่ายธุรกิจการให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Process Outsourcing: IBPO)  ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนก่อนเดือน
มีนาคม 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การท างาน
ที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประวัติการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 3 เดือน 
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 ในส่วนของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมใหม่ และโครงการเดิมที่ขอแก้ไขเฉพาะ
จ านวน Workstation เพ่ิมขึ้นซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จะอนุญาตให้
บรรจุคนต่างด้าวที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีหลักฐานการฝึกอบรมในสาขา 
ที่เกี่ยวข้องที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้  
ที่ระบุในสัญญาจ้าง ส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด. 1 

 3.2.๖ ต าแหน่งครู จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง 
Operation และจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งครู และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 

 3.2.๗ ต าแหน่งนักบิน จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง 
Operation และจะต้องแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Validation)  พร้อมทั้งหนังสือสนับสนุนจาก
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

 3.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ   

 3.3.1 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ  เช่น แผนการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือ
มาตรฐานการให้บริการ และเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากรไทย เป็นต้น 

 3.3.2 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ  ให้ขยาย
ระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นกิจการที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน   

 3.3.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ของกิจการ
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (IBC) กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี  

 3.3.4 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลส าหรับผู้ช านาญการต าแหน่ง
นักวิจัย (Researcher) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี 

 3.3.5 กิจการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติของกิจการ
สนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO) กิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (BPO) กิจการธุรกิจรับจ้าง
บริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ (IBPO) ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 1 ปี 

  ข้อ 4 เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการตามโครงการแล้ว จะต้องปรับลดจ านวน 
คนต่างด้าวในต าแหน่งระดับ Operation ลงตามที่ส านักงานเห็นสมควร 

          ข้อ 5 ส าหรับการขออนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามาตรา 25 และ 
มาตรา 26 ในประกาศฉบับนี้ให้ด าเนินการเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ที่ ป. 3/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตน าคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ข้างต้นนี้จะใช้เป็นแนวทางการพิจารณาทั่วไป เว้นแต่กรณีมีเงื่อนไขอ่ืน
เพ่ิมเติมระบุไว้ในบัตรส่งเสริมหรือกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
อาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นกรณีๆ  ไป 

  ข้อ 7 กรณีที่ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยได้ตามประกาศนี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 
            ดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ 

    (นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์) 
       เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


