
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 67 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ส ำหรับ e-newsฉบบัน้ีจะขอแจง้เร่ือง “กำรพิจำรณำและรับเร่ืองกำรขยำยเวลำเวลำ
ต ำแหน่งและต่ออำยกุำรอยูต่่อในประเทศภำยใตสิ้ทธิส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน” ดงัน้ี

1. ส ำหรับคนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นรำชอำณำจกัร สำมำรถยืน่ขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งและต่อ
อำยุคนต่ำงดำ้วได ้สำมำรถยื่นค ำขอไดล่้วงหน้ำ 15-90 วนัก่อนครบก ำหนดวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน 
พร้อมทั้งนดัหมำยเพื่อแสดงตนต่อกรมกำรจดัหำงำน และส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองใหเ้รียบร้อย

2. ส ำหรับคนต่ำงดำ้วท่ีครบก ำหนดระยะเวลำกำรขยำยอยูต่่อในรำชอำณำจกัร ยงัอยูต่่ำงประเทศ
และไม่สำมำรถเดินทำงกลบัไดภ้ำยในระยะเวลำก ำหนดวีซ่ำส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองจะไม่สำมำรถรับ
เร่ืองพิจำรณำในระบบ Single Window

3. ส ำหรับคนต่ำงดำ้วท่ีเดินทำงกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรเรียบร้อยแลว้ และมีเวลำวีซ่ำมำกกว่ำ 
15 วนั ขอใหรี้บด ำเนินกำรยืน่ขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งและต่ออำยคุนต่ำงดำ้ว โดยจะตอ้งเขำ้สู่สถำนท่ี
เฝ้ำระวงักกัตวัของรัฐจดัให้ (State Quarantine / Local Quarantine) หรือโรงแรมท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
(Alternative State Quarantine) เพื่อดูแลบุคคลท่ีเดินทำงกลบัมำจำกต่ำงประเทศ และเฝ้ำระวงัติดตำม
อำกำรจนครบ 14 วนั (โดยดูจำกตรำประทบัขำเขำ้ล่ำสุด) จึงจะสำมำรถยื่นค ำขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งใน
ระบบ Single Window ได ้แต่หำกไม่สำมำรถมำแสดงตนไดท้นัตำมท่ีระบบก ำหนดวนัส้ินสุดกำรแสดงตวั 
ขอให้ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีกรมกำรจดัหำงำน และส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองให้เรียบร้อยก่อนแจง้เจำ้หนำ้ท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ส ำหรับกำรยื่นขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งคนต่ำงดำ้ว ให้แนบผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีซ่ึงมี
รำยละเอียด ดงัน้ี
- ช่ือบริษทั - ผลท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอด
- ช่ือต ำแหน่งท่ีขอขยำยระยะเวลำ - ช่ือ-นำมสกลุ และต ำแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บกำรถ่ำยทอด
- หวัขอ้ท่ีกำรถ่ำยทอด - ลำยเซ็นของผูท่ี้ไดรั้บกำรถ่ำยทอด
- ระยะเวลำท่ีไดท้  ำกำรถ่ำยทอด (ตำมตวัอยำ่ง 1)

***ก าหนดเร่ิมใช้เกณฑ์การพจิารณานีต้ั้งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563***

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

น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา



หลกัเกณฑ์การพจิารณาการเดนิทางเข้าประเทศไทยให้แก่ต่างชาตติามข้อ 3 (5) 
ของข้อก าหนดออกความตามมาตรา 9

แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ส าหรับบริษทัได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีขั้นตอนดงันี้

บริษทั

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารทีต้่องจัดเตรียม
1. หนงัสือช้ีแจงควำมจ ำเป็นของบริษทั พร้อมรำยละเอียด

เบ้ืองตน้
2. ส ำเนำหนงัสือเดินทำง  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงพร้อม

วซ่ีำภำยใตสิ้ทธิส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

3. ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน

(ตำมตวัอยำ่งท่ี 2)

***
▪ ขอใหบ้ริษทัยืน่เอกสำรท่ี กลุ่มพิจำรณำอนุญำตผูช้  ำนำญกำรต่ำงประเทศ ชั้น 18 อำคำรจตุัรัสจำมจุรี 

กรุงเทพฯ หรือหำกส ำนกังำนตั้งในจงัหวดัอ่ืนๆ สำมำรถส่งส ำเนำทั้งหมดมำท่ี 
visawork@boi.go.th และขอใหจ้ดัส่งฉบบัจริงมำท่ี

กลุ่มพจิารณาอนุญาตผู้ช านาญการต่างประเทศ 
319 ช้ัน 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวนั 10330

▪ ในขั้นตอนกำรพิจำรณำของส ำนกังำนอำจตอ้งสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมกบับริษทั
▪ กระทรวงต่ำงประเทศจะเป็นหน่วยงำนพิจำรณำอนุมติัและแจง้ผลกำรพิจำรณำใหบ้ริษทัรำบ

อนุมตัิ / ไม่อนุมตัิ

mailto:visawork@boi.go.th


ตัวอย่าง ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ช่ือต ำแหน่ง หวัขอ้กำรถ่ำยทอด
วธีิกำรถ่ำยทอด และ
ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด

ผลท่ีไดรั้บจำกกำร
ถ่ำยทอด

ช่ือ-นำมสกลุ และ
ต ำแหน่งของพนกังำนผู ้
ไดรั้บกำรถ่ำยทอด

ลงนำม

1.

2.

3.

ช่ือบริษัท/ทีอ่ยู่ หรือ หัวกระดาษบริษทั

ตวัอย่างท่ี 1



ตวัอย่างที ่2 
 

ข้อมูลบริษัท............................................................................. 

       1.บริษัท......................................................... ได้รบัการสง่เสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี.................................................
วันท่ีออกบัตร.........................................  

2. ข้อมูลคนต่างชาติที่ขอเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏบิัติงานในโครงการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน ................... คน  
 

ชื่อ – นามสกลุ 
(ภาษาอังกฤษ) 

สัญชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตำแหน่ง 
(ภาษาอังกฤษ) 

เดินทางจาก
ประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ภาษาไทย) 

...........  
 
 
 
 
 
........... 

... 
 
 
 
 
 

... 

... 
 
 
 
 
 

... 

... 
 
 
 
 
 

... 

เหตุผลประกอบการพิจารณา ให้กรอกรายละเอียดตาม
คำแนะนำต่อไปนี้ 
1. ความจำเป็นของบริษ ัทที ่ต ้องนำบุคคลากรเข ้ามาใน
ราชอาณาจักร ณ ช่วงเวลานี้ (บริษัทกำลังดำเนินโครงการใด
อยู่) 
2. ความเสียหายที่เกิดขึ ้นหากไม่ได้นำบุคคลากรเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (หากมีมูลค่าความเสียหาย คิดเป็นจำนวนเงินกี่
บาท) โปรดระบุหรือแนบหลักฐานสัญญาที่แสดงถึงข้อผูกพัน
หากเก ิดความเส ียหายจากการท ี ่ บ ุ คลากรเข ้ ามาใน
ราชอาณาจักรไม่ได้ (จ่ายให้ใคร ระยะเวลาตามสัญญาจาก
เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ หากมีการปรับ จะเร่ิมโดนปรับเมื่อไหร่)  
3. ระยะเวลาที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานหรือเร่ิมต้นโครงการ (กรณีมี
แผนตามกรอบระยะการดำเนินการเดิม โปรดชี้แจง) 
4. ความจำเป็นเฉพาะของตัวบุคลากร ว่าทำไมบริษัทต้องขอ
อนุญาตให้บุคคลการคนนี้เข้ามาดำเนินการในราชอาณาจักร 
รวมถึงกิจกรรมที่บุคลากรจำเป็นต้องทำเมื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว (โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
หน้าแรกของหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (หากมี) และ
เอกสารอื่นๆ หากคิดว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ) 
5. วิธ ีการเดินทางเบื ้องต้นในการเข้ามายังราชอาณาจักร 
พร้อมช่วงเวลา และหมายเลขเท่ียวบิน (หากสามารถระบุได้) 
 
ป.ล. กรุณาตอบข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด ไม่ว่าบุคลากรที่จะ
เข้ามาในราชอาณาจักร จะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร หรือช่าง
ผู้ชำนาญการ 
 
 
 
 



ตวัอย่างที ่2 
 

ข้อมูลของผู้ไม่มีสัญชาติไทย ของบริษทั……………………..จำนวน……………………. คน 

 

 

 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล สัญชาติ เลขท่ีหนังสือเดินทาง สถานะวีซ่า สถานะใบอนุญาตทำงาน ตำแหน่ง เดินทางจากประเทศ วิธีการเดินทาง 

1.     มี/ไม่มี มี/ไม่มี    


