
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 71 ประจ าเดือนมกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ห่างหายกนัไปนานส าหรับการแจง้ข่าวสาร วิธีการยื่นค าขอ และอ่ืนๆ มาในฉบบัน้ีจะขอน าเสนอ
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารยืน่ค  าขอต่างๆ ดงัน้ี

ค าขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว

ส าหรับการเข้ามาบรรจุในต าแหน่งประจ า (ระยะเวลา 1ปี 2ปี และ 4ปี)
บริษทัสามารถยืน่ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาใหก้บัคนต่างดา้วและครอบครัว พร้อมกนัได ้ดดยเขา้ไปท่ี

1. ยืน่ค าขอ
2. ขอ้ 3 ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างดา้วและครอบครัว
3. เลือกเลขท่ีบตัรส่งเสริม
4. เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการยืน่ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างดา้วและครอบครัว
5. กรอกขอ้มูลคนต่างดา้วและแนบส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรก
6. กรณีท่ีมีครอบครัวติดตาม สามารถกรอกมาในค าขอเดียวกนั ดดยกดเพิ่มตรงเคร่ืองหมายบวกสีเขียวดงัน้ี

7. ดดยในช่องเหตุผลขอใหช้ี้แจงเพิ่มเติม
- ความจ าเป็นเฉพาะของตวับุคลากร วา่ท าไมบริษทัตอ้งขออนุญาตใหบุ้คลากรคนน้ีเขา้มาด าเนินการใน
ราชอาณาจกัร

8. หลงัจากไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัส่งหนงัสืออนุมติัใหก้บัคนต่างดา้วเพื่อด าเนินการขอวซ่ีาท่ีสถานทูตไทยใน
ต่างประเทศต่อไป

กองบรรณาธิการ : นายพลกฤษณ์ ทวีสุนทร
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. พัณณพ์รรธณ์ ชาาธารธรร          

น.ส. อภิสรา น้อยรักษา



ส าหรับการเข้ามาบรรจุช่างช่ัวคราวเร่งด่วน 30 วนั และช่างช่ัวคราวไม่เกนิ 6 เดือน
บริษทัสามารถยืน่ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาใหก้บัคนต่างดา้วพร้อม ดดยเขา้ไปท่ี

1. ยืน่ค  าขอ
2. ขอ้ 3 ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างดา้วและครอบครัว
3. เลือกเลขท่ีบตัรส่งเสริม
4. เลือกขอ้ 1 ต าแหน่งส าหรับคนต่างดา้วชัว่คราว / นกับิน

5. กรอกขอ้มูลคนต่างดา้วและแนบส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรก
6. ดดยในช่องเหตุผลขอใหช้ี้แจงเพิ่มเติม

- ความจ าเป็นของบริษทัท่ีตอ้งน าบุคลากรเขา้มาในราชอาณาจกัร ณ ช่วงเวลาน้ี (บริษทัก าลงัด าเนินดครงการ
ใดอยู)่
- ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากไม่ไดน้ าบุคลากรเขา้มาในราชอาณาจกัร
- ระยะเวลาท่ีตอ้งเร่ิมปฏิบติังานหรือเร่ิมตน้ดครงการ (กรณีมีแผนตามกรอบระยะการด าเนินการเดิม      
ดปรดช้ีแจง)
- ความจ าเป็นเฉพาะของตวับุคลากร วา่ท าไมบริษทัตอ้งขออนุญาตใหบุ้คลากรคนน้ีเขา้มาด าเนินการใน
ราชอาณาจกัร
- วธีิการเดินทางเบ้ืองตน้ในการเขา้มาในราชอาณาจกัร
- จดัท าแผนการน าเขา้ต่างชาติในต าแหน่งชัว่คราว 1-6 เดือน ดดยประกอบดว้ยรายละเอียดดครงการ
ช่ือต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุลต่างชาติ และจ านวนท่ีตอ้งการดดยแนบในขอ้อ่ืนๆ

7. ส าหรับต าแหน่งท่ีลงทา้ยดว้ย ENGINEER ขอใหห้มายเหตุเพิ่มเติมในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา
- ต่างชาติตอ้งจบการศึกษาดา้น Engineering หรือ ENGINEER และมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี และ 5 ปี หรือถา้ไม่จบการศึกษาดา้น Engineering หรือ ENGINEER ตอ้งมีประสบการณ์ท างานดา้น 
Engineering หรือ ENGINEER ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เขา้มาบรรจุ
***กรณกีารขออนุมัติต าแหน่งใหม่ และการขอต าแหน่งเพ่ือปรับเปลีย่นทีล่งท้ายด้วย ENGINEER ยดึถือ
เกณฑ์พจิารณาดังกล่าวเช่นกนั***

8. หลงัจากไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัส่งหนงัสืออนุมติัใหก้บัคนต่างดา้วเพื่อด าเนินการขอวซ่ีาท่ีสถานทูตไทยใน
ต่างประเทศต่อไป



ส าหรับผู้ทีไ่ม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนครบก าหนดระยะเวลาวซ่ีา

ขอใหด้ าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี
คนต่างดา้วและครอบครัวผูติ้ดตามไดรั้บระยะเวลาวีซ่าภายใตสิ้ทธิของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีดอไอ) ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ขณะน้ีได้ติดต่อสถานทูตเพื่อขอเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร แต่ไม่
สามารถเดินทางเขา้มาไดท้นั เน่ืองจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถจองตัว๋เคร่ืองบินได ้ไม่สามารถจองดรงแรม
หรือสถานท่ีท่ีรัฐก าหนดส าหรับการกกัตวั (Alternative State Quarantine) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เป็นตน้

ขอใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี
1. ยืน่ค าขอ “ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว” ก่อนวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
2. ยืน่ค าขอ “ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว”
3. ยืน่ค าขอ “ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว”
4. เม่ือไดรั้บวซ่ีาประเภท Non-IB หรือ Non-B (ส าหรับคนต่างดา้ว) และ Non-O (ส าหรับครอบครัวผูติ้ดตาม)

เดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัร พร้อมกักตวั 14 วนัเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นค าขอ “ขอบรรจุคนต่างด้าวและขอ
อนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ”

***กรณีการขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวระบบจะตั้งวนัท่ีพน้ต าแหน่งหน้าท่ีไว ้15 วนัล่วงหน้า
กรณีท่ียงัคงเหลือระยะเวลาของวซ่ีา ระบบจะเพิ่มใหอี้ก 6 วนัรวมเป็นการพน้หนา้ท่ีล่วงหนา้ 21 วนั เช่น 

- คนต่างดา้วไดรั้บระยะเวลาวซ่ีาถึง 31 มีนาคม 2564

- บริษทัเขา้ยื่นขอแจง้พน้คนต่างดา้วและครอบครัวในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ระบบจะตั้งวนัท่ีพน้ต าแหน่ง
หน้าท่ีเป็น 25 มีนาคม 2564 และเพิ่มเติมให้อีก 6 วนั ฉะนั้นคนต่างดา้วและครอบครัวจะไดรั้บวนัท่ีส้ินสุดการอยู่ใน
ประเทศเป็น 31 มีนาคม 2564 (ไม่เกินระยะเวลาวซ่ีาเดิมท่ีไดรั้บ)

การย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายคุนต่างด้าว
หลกัเกณฑ์และเอกสารแนบ
1. สามารถยืน่ค  าขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายคุนต่างดา้วและครอบครัวไดล่้วงหนา้ 15-90 วนัก่อนวซ่ีา

ครบก าหนด
2. กรณีท่ีครอบครัวไม่สามารถเดินทางเขา้มาขยายต่ออายไุดท้นัตามก าหนดระยะเวลาวซ่ีาเดิมขอให้เลือก

เคร่ืองหมายถูกหนา้ช่ือออก หลงัจากนั้นยืน่ค  าขอแจง้พน้ใหแ้ก่ครอบครัวคนต่างดา้ว
3. เอกสารท่ีใชแ้นบคือ

- ผงัสายงานองคก์ร
- ผลการถ่ายทอด
- บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้
- งบการเงิน > หนา้รายงานผูต้รวจสอบ หนา้แสดงฐานะทางการเงิน หนา้งบก าไรขาดทุน

4. ผลการถ่ายทอดเทคดนดลยปีระกอบดว้ย
- ช่ือบริษทั - ช่ือต าแหน่งท่ีขอขยาย
- หวัขอ้ท่ีไดท้  าการถ่ายทอด - ระยะเวลาการถ่ายทอดดดยละเอียด และวธีิการถ่ายทอด
- รายช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และลายเซ็นของคนไทยท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
- เอกสารอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขประเภทกิจการ เช่น รายช่ือลูกคา้และบริการ ค่าใชจ่้ายบุคลากรดา้นไอที เป็นตน้



ตัวอย่าง ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ช่ือต ำแหน่ง หวัขอ้กำรถ่ำยทอด
วธีิกำรถ่ำยทอด และ
ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด

ผลท่ีไดรั้บจำกกำร
ถ่ำยทอด

ช่ือ-นำมสกลุ และ
ต ำแหน่งพร้อมแผนก

ของพนกังำนผูไ้ดรั้บกำร
ถ่ำยทอด

ผูไ้ดรั้บกำร
ถ่ำยทอด
ลงนำม

1.

***ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด
คือ ช่วงเวลำท่ีไดท้  ำกำร
ถ่ำยทอดไปแลว้ จนถึง 
เดือนปัจจุบนัท่ียืน่ขอขยำย
ระยะเวลำ

2.

ช่ือบริษัท/ทีอ่ยู่ หรือ หัวกระดาษบริษทั


