
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 68 ประจ าเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ส ำหรับ e-newsฉบบัน้ีจะขอแจง้เร่ือง “กำรยืน่ค  ำขอควำมร่วมมือประทบัตรำวีซ่ำใหก้บั
ช่ำงฝีมือและครอบครัว” เพื่อใหต่้ำงชำติใชห้นงัสืออนุมติัดงักล่ำวเป็นเอกสำรแนบในกำรขอวีซ่ำประเภท 
Non-IB, Non-B และ Non-O จำกสถำนเอกอคัรรำชทูต หรือสถำนกงสุลใหญ่ โดยมีเน้ือหำดงัน้ี

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 กลุ่มพิจำรณำอนุญำตผูช้  ำนำญกำรต่ำงประเทศ จะเปิดรับค ำขอ
ประทบัตรำวีซ่ำให้กบัช่ำงฝีมือและครอบครัว โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคญัแก่ค ำขอของช่ำงฝีมือและ
ผูช้  ำนำญกำรต่ำงประเทศท่ีเข้ำมำท ำงำนในต าแหน่งผู้บริหาร หรือต าแหน่งด้านการผลิต หรือที่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบการของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมี
ความส าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งน้ีช่ำงฝีมือและผูช้  ำนำญกำรต่ำงประเทศและ
ครอบครัวท่ีจะเดินทำงเขำ้มำในประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไข เง่ือนเวลำ และหลกัเกณฑข์องผูมี้
อ  ำนำจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมือง กฎหมำยว่ำดว้ยโรคติดต่อ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเดินอำกำศ และ
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัอยู่ เพื่อกำรป้องกนัโรคและ   
จดัระเบียบจ ำนวนบุคคลท่ีเดินทำงเขำ้มำในประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถของเจำ้หนำ้ท่ีใน
กำรคดักรองและกำรจดัสถำนท่ีไวก้กักนั (Quarantine)

ในค ำขอควำมร่วมมือประทบัตรำวีซ่ำใหก้บัช่ำงฝีมือและครอบครัวนั้น ช่องเหตุผลประกอบกำร
พิจำรณำขอใหช้ี้แจงดงัน้ี
1. ควำมจ ำเป็นของบริษทัท่ีตอ้งน ำบุคลำกรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ณ ช่วงเวลำน้ี (บริษทัก ำลงัด ำเนิน

โครงกำรใดอยู)่
2. ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนหำกไม่ไดน้ ำบุคลำกรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร
3. ระยะเวลำท่ีตอ้งเร่ิมปฏิบติังำนหรือเร่ิมตน้โครงกำร (กรณีมีแผนตำมกรอบระยะกำรด ำเนินกำรเดิม 

โปรดช้ีแจง)
4. ควำมจ ำเป็นเฉพำะของตวับุคลำกร ว่ำท ำไมบริษทัตอ้งขออนุญำตใหบุ้คลำกรคนน้ีเขำ้มำด ำเนินกำร

ในรำชอำณำจกัร
5. วธีิกำรเดินทำงเบ้ืองตน้ในกำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร

ทั้งน้ี กรุณำให้ขอ้มูลให้ครบถว้นมำกท่ีสุด ไม่ว่ำบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำในรำชอำณำจกัรจะอยู่ใน
ต ำแหน่งผูบ้ริหำรหรือช่ำงช ำนำญกำร



ค าขอน าเข้าช่างฝีมือและผู้ช านาญการผ่านระบบ 
Single Window for Visa and Work Permit

โครงกำรท่ีไดรั้บบตัรส่งเสริมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป ตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี

1. กำรยืน่ขอน ำเขำ้ช่ำงฝีมือผูช้  ำนำญกำรต่ำงชำติ จ  ำนวนคนต่ำงดำ้วท่ีบริษทัสำมำรถน ำเขำ้ไดน้ั้นตอ้งไม่
เกินจำกกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนท่ีระบุในค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เช่น บริษทัแจง้กำรขอน ำ
ช่ำงฝีมือและผูช้  ำนำญกำรต่ำงชำติจ ำนวน 50 คน ดงันั้นร้อยละสิบท่ีสำมำรถน ำเขำ้ไดคื้อ 50+5 = 55 คน 
เป็นตน้ หำกบริษทัขอจ ำนวนช่ำงฝีมือเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนท่ีระบุในค ำขอรับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน กลุ่มพิจำรณำอนุญำตผูช้  ำนำญกำรต่ำงประเทศจะส่งเร่ืองให้กบักองบริหำรลงทุนท่ีรับผิดชอบ
เป็นผูพ้ิจำรณำจ ำนวนช่ำงฝีมือผูช้  ำนำญกำรต่ำงชำติดังกล่ำว ซ่ึงเป็นไปตำมควำมเห็นชอบของกอง
บริหำรลงทุน

2. โครงกำรท่ีไดก้ำรส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป และไดรั้บใบอนุญำตเปิด
ด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมแลว้ หำกประสงคจ์ะขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งและตวับุคคล 
ใหบ้ริษทัจดัท ำแผนการลดจ านวนช่างฝีมือระดับ OPERATION ลง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำทุกคร้ัง 
โดยแนบต่อทำ้ยผลกำรถ่ำยทอดทุกคร้ัง

3. หำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจพบหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำค  ำขอน ำเขำ้ช่ำงฝีมือหรือเอกสำรแนบประกอบกำร
พิจำรณำต่ำงๆ เป็นเอกสารเท็จ จะระงับการพิจารณาค าขอดังกล่าวทันที และบริษทัตอ้งด ำเนินกำร
พิสูจน์ควำมถูกตอ้งของเอกสำรต่อเจำ้หนำ้ท่ีให้แลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด หำกสำมำรถพิสูจน์
ควำมถูกตอ้งแทจ้ริงของเอกสำรได ้เจำ้หน้ำท่ีจึงจะด ำเนินกำรพิจำรณำค ำขอให้ใหม่อีกคร้ัง แต่หำก
บริษทัไม่สำมำรถพิสูจน์ควำมถูกตอ้งแทจ้ริงของเอกสำรได ้เจำ้หนำ้ท่ีจะไม่พิจำรณำค ำขอและจะส่ง
เร่ืองใหก้ลุ่มกฎหมำยของส ำนกังำนด ำเนินกำรบนัทึกประวติักำรยืน่เอกสำรหลกัฐำนเทจ็

***ทั้ งน้ี หำกมีกำรยื่นค ำขอกบัช่ำงฝีมือท่ีเคยมีประวติักำรยื่นเอกสำรหลกัฐำนเท็จมำอีก 
ระบบ Single Window จะปฏิเสธไม่รับค ำขอดงักล่ำวของบริษทั***

(ต่อ)
1. กรณีท่ีต่ำงชำติมีใบอนุญำตท ำงำนและวีซ่ำภำยใตสิ้ทธิคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือไดรั้บ    

วีซ่ำประเภท Non-IB, Non-B ขอให้ติดต่อสถำนทูตโดยตรงเพื่อด ำเนินกำรเดินทำงเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัร

2. กรณีครอบครัว (ภรรยำ, สำมี และบุตร) ของคนต่ำงชำติไดรั้บวีซ่ำ Non-O เรียบร้อยแลว้ ขอใหติ้ดต่อ
สถำนทูตโดยตรง

สามารถศึกษาขั้นตอนต่างๆ ได้ตามเอกสารแนบค่ะ

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

น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา



การขออนุญาตน าผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศ
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กรณีมีใบอนุญาตท างานแล้ว)

1. ติดต่อ สอท. / สกญ. เพื่อแสดงใบอนุญาตท างานและขอออกเอกสาร Certificate of Entry (COE)

2. แสดงเอกสารรับรอง COE ก่อนขึ้นเครื่อง

3. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ศูนย์ EOC) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ Certificate of Entry (COE) ที่ สอท. / สกญ. ประกอบด้วย

• ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมแก่การเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองที่ยืนยันว่า 
ผู้เดินทางไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 (RT-PCR Test) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

• กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย (กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19) วงเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชาอาณาจกัร

• หลักฐานการจองเที่ยวบิน (รับทราบรายละเอียดจาก สอท. / สกญ.)
• หลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) 14 วัน โดยคนต่างชาติ / บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• เอกสารอ่ืน  ๆตามค าสั่ง ศบค.

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม

1. Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 2. Qiu Hotel Sukhumvit
3. Royal Benja Hotel 4. Grand Richmond Hotel
5. The Idle Residence 6. Anantara Siam Bangkok Hotel
7. Grande Centre Point Sukhumvit 55 8. Amara Hotel
9. The Kinn Bangkok 10. Siam Mandarina Hotel
11. Twothree A Homely Hotel 12. Anantara Riverside Bangkok Resort
13. Tango Vibrant Living Hotel 14. Amari Buriram United
15. Anantara Mai Khao Phuket

เจ้าหน้าที่ กต. รับคนต่างชาติ เดินทางไปยังสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ)



การขออนุญาตน าผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศ
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กรณีไม่มีใบอนุญาตท างาน)

1.(1.1) บริษัทยื่นเรื่องขออนุมัติต าแหน่งผ่านระบบ Single Window

1.(1.2) ส านักงานพิจารณาอนุมัติต าแหน่ง

1.(1.3) ในกรณีที่ได้รับอนุมัติต าแหน่ง 
ยื่นขอหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า

3. สอท. / สกญ. ท าการประทับตราวีซ่า Non-B / Non-IB และออกเอกสาร Certificate of Entry (COE)

4. แสดงเอกสารรับรอง COE ก่อนขึ้นเครื่อง

5. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ศูนย์ EOC) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า และ Certificate of Entry (COE) ที่ สอท. / สกญ. ประกอบด้วย

• แบบฟอร์มขอวีซ่าตามปกติ
• ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมแก่การเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองที่ยืนยันว่า   

ผู้เดินทางไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 (RT-PCR Test) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
• กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย (กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19) วงเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชาอาณาจกัร
• หลักฐานการจองเที่ยวบิน (รับทราบรายละเอียดจาก สอท. / สกญ.)
• หลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) 14 วัน โดยคนต่างชาติ / บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• เอกสารอ่ืน  ๆตามค าสั่ง ศบค.

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะค าขอของช่างฝีมือและผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามา
ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งด้านการผลิต หรือต าแหน่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบการของกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน และมีความส าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. เม่ือได้รับอนุมัติหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า 
ท าการพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าออกมาจากระบบและน าไปยื่นที่ สอท. / สกญ. ต้นทาง

เจ้าหน้าที่ กต. รับคนต่างชาติ เดินทางไปยังสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ)

รายชื่อโรงแรมท่ีผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม

1. Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 2. Qiu Hotel Sukhumvit
3. Royal Benja Hotel 4. Grand Richmond Hotel
5. The Idle Residence 6. Anantara Siam Bangkok Hotel
7. Grande Centre Point Sukhumvit 55 8. Amara Hotel
9. The Kinn Bangkok 10. Siam Mandarina Hotel
11. Twothree A Homely Hotel 12. Anantara Riverside Bangkok Resort
13. Tango Vibrant Living Hotel 14. Amari Buriram United
15. Anantara Mai Khao Phuket

1.(2.1) ยื่นขอหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวซี่า 
(กรณีไม่มีต าแหน่งหรือนักบิน) 
ผ่านระบบ Single Window

1.(1) กรณีต าแหน่งประจ า 1.(2) กรณีต าแหน่งช่างชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน


