
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 72 ประจ าเดือนมีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ e-News ฉบบัน้ีขอน ำเสนอวิธีกำร และเกร็ดกำรยื่นในค ำขอต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในกำรยื่น
ค ำขอต่ำงๆ เพิ่มมำกข้ึน 

ค าขออนุมตัิต าแหน่งคนต่างด้าว
1. ส่ิงท่ีทำงบริษทัมกัจะเกิดควำมสับสนคือ ประเภทต ำแหน่ง วำ่ตอ้งเลือกยงัไง ขอแสดงเป็นภำพดงัต่อไปน้ี

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

น.ส. อภิสรา น้อยรักษา

ประเภทต ำแหน่ง >>> MANAGING DIRECTOR
ส ำหรับกำรขอต ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR เท่ำนั้น

ประเภทต ำแหน่ง >>> OPERATOR 
ส ำหรับกำรขอต ำแหน่งเฉพำะ OPERATOR / CALL CENTER
ภำยใตกิ้จกำรธุรกิจรับจำ้งบริหำรระบบธุรกิจระหวำ่งประเทศเท่ำนั้น

ช่องขอบเขตงำน กรอกเฉพำะหนำ้ท่ีของต ำแหน่งเท่ำนั้น
กรณีขอต ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะตอ้งระบุเพ่ิมเติม “เป็นกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั”



ค าขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว (ต่อ)

2. ใน 1 ค ำขอสำมำรถขอต ำแหน่งไดสู้งสุด 10 ต ำแหน่ง โดยกำรเลือกท่ี “เพิ่มต ำแหน่ง”

3. เม่ือกรอกขอ้มูลต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรขอเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด “ถดัไป” บริษทัจะตอ้งแนบเอกสำรต่ำงๆ และกรอก
เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมโดยใหส้อดคลอ้งกบัช่ือต ำแหน่งท่ียืน่ขอ

4. กำรแนบแผนกำรถ่ำยทอดระยะเวลำจะตอ้งระบุจำก ปัจจุบัน >>> อนาคต
5. กรณีท่ีบริษทัขอต ำแหน่งท่ีลงท้ำยด้วย ENGINEER จะต้องหมายเหตุในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา

เพิม่เติม - หมำยเหตุ "ต่ำงชำติตอ้งจบกำรศึกษำดำ้น Engineering หรือ ENGINEER และมีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ี
เก่ียวข้องไม่น้อยกว่ำ  2 ปี  และ 5 ปี  หรือถ้ำไม่จบกำรศึกษำด้ำน Engineering หรือ ENGINEER ต้องมี
ประสบกำรณ์ท ำงำนดำ้น Engineering หรือ ENGINEER ไม่นอ้ยกวำ่ 10 ปี เขำ้มำบรรจุ"

1. บริษทัด ำเนินกำรเก่ียวกบัอะไร
2. แนวโนม้ดำ้นกำรตลำด กำรบริหำร และกำรผลิตเป็นอยำ่งไร
3. มีควำมจ ำเป็นอยำ่งไรจึงตอ้งขอต ำแหน่งน้ี
4. ต ำแหน่งน้ีไม่สำมำรถเป็นคนไทยไดเ้พรำะเหตุใด
5. ตำมบตัรส่งเสริมบริษทัไดใ้หบ้ริกำรตำมขอบข่ำยงำนขอ้ไหน (กรณีประเภทกิจกำร TISO)

ขอ้ 2 ส ำหรับต ำแหน่งระดบั EXECUTIVE เท่ำนั้นท่ี ไม่ตอ้งแนบ

ขอ้ 4 บริษทัท่ีมีกำรส่งงบกำรเงินแลว้ตอ้งแนบ***



ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว เพ่ือเปลีย่นต าแหน่งหน้าทีข่องคนต่างด้าว

1. ขณะน้ีหลำยบริษทัมีกำรปรับเปล่ียนผงัองคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ซ่ึงกำรปรับเปล่ียน
ต ำแหน่งนั้นมีหลำยกรณี เช่น  ต ำแหน่งเดิมหมดวำระเดินทำงกลบัประเทศ บริษทัมีกำรแต่งตั้งต่ำงชำติท่ีอยูใ่น
ระบบไปทดแทน เป็นตน้

2. กำรยืน่ค  ำขอเพื่อเปล่ียนต ำแหน่งหนำ้ท่ีของคนต่ำงดำ้ว เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ต ำแหน่งเดิมท่ีเคยบรรจุอยูจ่ะถูก
ยกเลิกโดยอตัโนมติั

3. ระยะเวลำของวซ่ีำและใบอนุญำตท ำงำนจะเท่ำกบัระยะเวลำท่ีเคยไดรั้บอยูเ่ดิม มีวธีิกำรดงัน้ี

4. เลือกบตัรส่งเสริม และเลือกต่ำงชำติท่ีตอ้งกำรยืน่ปรับเปล่ียนต ำแหน่ง

5. บริษทักรอกขอ้มูลส่วนตวั อพัเดทขอ้มูลกำรเดินทำงของต่ำงชำติใหเ้ป็นปัจจุบนั และแนบหนงัสือรับรองกำร
ผำ่นงำนของต ำแหน่งปัจจุบนัเพิ่มเติม

6. บริษทัจะตอ้งแนบเอกสำรต่ำงๆ และกรอกเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม เช่นเดียวกบักำรขออนุมติั
ต ำแหน่งใหม่



การย่ืนรายงานความคืบหน้าโครงการ e-Monitoring

กรณีท่ีบริษทัตอ้งกำรย่ืนขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว และ ขอขยายเวลาต าแหน่งของคนต่างด้าวและต่ออายุ
การอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว ขณะน้ีไดเ้วลำในกำรยื่นรำยงำนควำมคืบหนำ้โครงกำรคร้ังท่ี 1/2564 
ส ำหรับบัตรส่ง เส ริมท่ีย ังไม่ครบเปิดด ำ เ นินกำรตำมเ ง่ือนไขในบัตรส่งเส ริม  สำมำรถเข้ำรำยงำนได้ ท่ี 
https://emonitoring.boi.go.th/boi/home/index ให้เรียบร้อย หำกไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ขอให้ติดต่อ “เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่” ท่ีปรำกฎอยูท่ี่หนำ้ระบบ

เกณฑ์การย่ืนค าขอต่างๆ ในระบบ Single Window

1. กำรยืน่ค  ำขอเหล่ำน้ี จะตอ้งมีระยะเวลำวซ่ีำเหลือไม่น้อยกว่า 15 วนั

- ค ำขอ 1.1 ขอบรรจุคนต่ำงดำ้วและขออนุญำตใหค้รอบครัวเขำ้มำใน

- ค ำขอ 1.1 ขออนุญำตใหค้รอบครัวของคนต่ำงดำ้วเขำ้มำในประเทศ

- ค ำขอ 1.3 ขอบรรจุคนต่ำงดำ้วและขออนุญำตใหค้รอบครัวเขำ้มำในประเทศ (Operator หรือใกลเ้คียง)

- ค ำขอ 1.5 ขออนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วมำปฏิบติังำนชัว่ครำว (ไม่เกิน 6 เดือน)

2. กำรยืน่ค  ำขอเหล่ำน้ี จะตอ้งมีระยะเวลำวซ่ีำเหลือไม่น้อยกว่า 5 วนั

- ขอบรรจุคนต่ำงดำ้วและขออนุญำตใหค้รอบครัวเขำ้มำในประเทศ (นกับิน)

- ขออนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วมำปฏิบติังำนชัว่ครำวเป็นกำรเร่งด่วน (30 วนั)

3. กำรยืน่ค ำขอ 2.1 ขอขยำยเวลำของต ำแหน่งคนต่ำงดำ้วและต่ออำยกุำรอยูใ่นประเทศของคนต่ำงดำ้วและครอบครัว 
สำมำรถย่ืนได้ล่วงหน้า 15 – 90 วนั ก่อนครบก าหนดวซ่ีา

4. กำรยืน่ค ำขอ 5 ขอแจง้พน้คนต่ำงดำ้วและครอบครัว และ ค ำขอ 4 ขอแจง้พน้ครอบครัวคนต่ำงดำ้ว ระบบจะตั้ง
วนัทีพ้่นหน้าทีใ่ห้ล่วงหน้า 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเขำ้ระบบในกำรยืน่ค  ำขอ

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


ยกเลกิการกรอก “ข้อมูลสาขา” ในระบบ Single Window 

และการปรับรูปแบบของใบอนุญาตท างานรูปแบบ Digital

โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
1. แถบ “ขอ้มูลสำขำ” จะไม่ปรำกฏในหนำ้จอระบบ Single Window

2. ระบบจะไม่แสดงขอ้มูลใหเ้ลือกสถำนท่ีท ำงำนในค ำขอดงัต่อไปน้ี 
- ขอบรรจคุนต่างดา้วและขออนุญาตใหค้รอบครวัเขา้มาในประเทศ
- ขอบรรจคุนต่างดา้วและขออนุญาตใหค้รอบครวัเขา้มาในประเทศ (นกับนิ)
- ขอบรรจคุนต่างดา้วและขออนุญาตใหค้รอบครวัเขา้มาในประเทศ (Operator หรอืใกลเ้คยีง)
- ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วมาปฏบิตังิานชัว่คราวเป็นการเรง่ด่วน (30 วนั)
- ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วมาปฏบิตังิานชัว่คราว (ไมเ่กนิ 6 เดอืน)
- ขอขยายเวลาของต าแหน่งคนต่างดา้วและต่ออายกุารอยูใ่นประเทศของคนต่างดา้วและครอบครวั
- เปลีย่นใบอนุญาตท างานเดมิเป็น Digital Work Permit

3. ยกเลกิการแสดงทอ้งทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว (ใบอนุญาตท างานอเิลก็ทรอนิกส ์ส าเนา
ใบอนุญาตท างานอเิลก็ทรอนิกส ์และหน้า Scan QR Code )

4. วธีิกำรปรับขอ้มูลใน Digital Work Permit Application

ยกเลกิการกรอกขอ้มลูสาขา

รองรับกำรกรอกเลขคนต่ำงดำ้วแบบมีตวัอกัษร 
เช่น 200A2564000001



5. ใบอนุญำตท ำงำน Digital Work Permit รูปแบบใหม่



6. ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน Digital Work Permit รูปแบบใหม่

รปูแบบปัจจบุนั

1 เปลีย่นชื่อแบบเป็น บต.43

3 เปลีย่นค า เป็น สทิธใินการท างาน

2 ยกเลกิการแสดง

5 ยา้ยการแสดงเงื่อนไขการท างาน

4 ยกเลกิการแสดง



7. ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน Digital Work Permit รูปแบบใหม่ (ต่อ)

รปูแบบใหม่

5 ยา้ยการแสดงเงื่อนไขการท างานมาจากหน้าดา้นบน


