
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับที่ 75 ประจ าเดือนสิงหาคม และกนัยายน 2564

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ ตามสถานการณ์โควิด-19 ณ ปัจจุบนัยงัคงมีอตัราผูท่ี้ติดอยูจ่  านวนมาก ดงันั้น กลุ่มพิจารณาอนุญาต
ผูช้  านาญการต่างประเทศ ไม่รับการเข้าหารือโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า จึงขอให้บริษทัท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกบัการยืน่ระบบ Single Window for Visa and Work Permit ติดต่อสอบถามผา่นทางโทรศพัท ์02-209-1161-
67 หรือเบอร์เจา้หนา้ท่ีโดยตรง หรืออีเมล visawork@boi.go.th ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

ส าหรับการย่ืนค าขอต่างๆ ส่ิงทีต้่องพงึระวงัในการกรอกข้อมูลในระบบ Single Window

1. ช่ือ – นามสกลุ จะตอ้งกรอกใหต้รงกบัหนงัสือเดินทางทุกประการ ซ่ึงในหนงัสือเดินทางจะระบุชดัเจนถึง Given 
Name และ Surname แต่ของบางสญัชาติไม่ระบุชดัเจน ดงันั้น ขอใหก้รอกเรียงตามหนงัสือเดินทางทุกประการ 
หรือตามตวัอยา่งดา้นล่าง

2. สญัชาติ ขอใหเ้ลือกใหต้รงกบัหนงัสือเดน้ทาง โดยสามารถศึกษาไดต้ามตวัยอ่ดา้นบน เวน้เพียง สญัชาติเยอรมนั 
และเนเธอร์แลนด ์ท่ีหลายคนมีความสบัสน

สามารถกรอกได ้2 รูปแบบคือ
1. SHUDENG MA
2. MA, SHUDENG

ตวัยอ่ของสญัชาติตามตวัอยา่งคือ 
CHN จะตอ้งเลือกในระบบเป็น 
CHINESE

ตวัอยา่งสญัชาติเยอรมนัจะระบุในหนงัสือ
เดินทางเป็น DEUTSCH
จะตอ้งเลือกในระบบเป็น GERMAN

กองบรรณาธิการ : นายพลกฤษณ์ ทวสุีนทร
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. พณัณ์พรรธณ์ ชาาธารธรรม    น.ส. อภิสรา นอ้ยรักษา

mailto:visawork@boi.go.th


ส าหรับการย่ืนค าขอต่างๆ ส่ิงทีต้่องพงึระวงัในการกรอกข้อมูลในระบบ Single Window (ต่อ)

3. เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ขอใหก้รอกใหต้รง และบางเล่มส่วนมากจะเป็นเลขศูนย ์และกรณีของสญัชาติรัสเซีย ขอให้
กรอกเลขท่ีหนงัสือเดินทางเพียงตวัเลขเท่า ตวัอกัษร NO ไม่ตอ้งกรอก เช่น 51NO12345678 กรอกเพียง 
5112345678 เป็นตน้

4. วนัเกิด เม่ือกดท่ีปฏิทินแลว้ จะตอ้งเลือกปี เดือน และวนัตามล าดบั ส าหรับค าขอขยายระยะเวลา ขอใหต้รวจสอบ
ทุกคร้ัง เน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขวนัเกิดได ้จะตอ้งแจง้อีเมลไปยงั visawork@boi.go.th พร้อมแนบหนงัสือ
เดินทาง เพื่อแกไ้ขใหต้รงกนั

5. ประเภทวีซ่าจะตอ้งตรงกบัท่ีไดรั้บจากสถานทูตตั้งแต่ตน้ โดยสามารถดูไดจ้ากสต๊ิกเกอร์วีซ่าออกโดยสถานทูต 
หรือตราประทบัวีซ่าท่ีออกโดยส านกังานตรวจคนเขา้เมือง หรือการยา้ยตราวซ่ีามาหนงัสือเดินทางเล่มใหม่
โดยประเภทวีซ่ามีดงัต่อไปน้ี
Non-B และ Non-IB - วีซ่าส าหรับการมาท างานโดยตรง
Non-O - วีซ่าส าหรับใชติ้ดตามต่างชาติท่ีเขา้มาท างาน
Non-O (Thai Spouse) - วีซ่าท่ีต่างชาติไดรั้บจากสถานทูตเป็น Non-O ตั้งตน้ เม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทย

แลว้ ด าเนินการยืน่ขอวซ่ีาตามวตัถุประสงคติ์ดตามสามีไทย หรือภรรยาไทย หรืออุปการะ
บุตรไทย โดยท่ีขจะไดรั้บระยะเวลา 1 ปี สามารถยืน่ยืน่เขา้ระบบ Single Window เพือ่
ท างานได ้หลงัจากเลือกประเภทวีซ่าน้ีแลว้ ระบบจะแตกช่องทางขวามือเพื่อใหเ้อกใชสิ้ทธิ
คือ 1. Non-O (Thai Spouse) กรณีท่ีใชสิ้ทธิกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเกต็ หรือ EEC ค าขอจะ
ไม่เขา้ท่ี ตม. โดยต่างชาติจะตอ้งยืน่ขยายวซ่ีาดว้ยตนเองกบัทาง ตม. โดยตรงเพื่อรักษาสิทธิ
ติดตามสามีไทย หรือภรรยาไทย หรืออุปการะบุตรไทย 
2. เลือกใชสิ้ทธิ BOI กรณีท่ีใชสิ้ทธิกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเกต็ หรือ EEC ค าขอจะเขา้ ตม. 
เพื่อท าการพิจารณาต่อไป โดยจะท าใหสิ้ทธิติดตามสามีไทย หรือภรรยาไทย หรืออุปการะ
บุตรไทย หมดไป 

RESIDENT - ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่และใบส าคญัประจ าคนต่างดา้ว สามารถยืน่ขอ
ใบอนุญาตท างานผา่นระบบ Single Window ไดเ้ช่นกนั แต่ค าขอจะไม่เขา้ท่ี ตม. ดงันั้น 
ต่างชาติจะตอ้งติดต่อกบั ตม. โดยตรงเพื่อขอขยายสิทธิ ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่และใบส าคญั
ประจ าคนต่างดา้ว 

6. วนัท่ีออก – หมดอายขุองเล่มหนงัสือเดินทาง สามารถดูไดจ้ากหนา้แรก และกดปฏิทินจะตอ้งเลือกปี เดือน และวนั
ตามล าดบั 

7. วนัท่ีเขา้ไทยล่าสุด สามารถดูไดจ้ากตราประทบัขาเขา้ล่าสุดท่ีไดรั้บจาก ตม. และไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูถึ่งวนัท่ี ขอให้
น าระยะเวลาท่ีระบุในตราประทบัขาเขา้ล่าสุด (ส าหรับผูท่ี้เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยคร้ังแรก) หรือวีซ่าประเภท
ธุรกิจ หรือระยะเวลาการแจง้พน้จากบริษทัภายใตสิ้ทธิโอไอ 

ส าหรับประเภทวีซ่า RESIDENT สามารถศึกษาวิธีการเลือก ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูถึ่ง ตามจดหมายข่าวไดท่ี้ 
https://osos.boi.go.th/TH/news-group/203/จดหมายข่าว/ >>> ปี 2564 >>> ฉบบัวนันท่ี 30 มิถุนายน 2564

***ทั้งนีว้ซ่ีาทีเ่หลืออยู่จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วนัตามเกณฑ์การพจิารณาของบีโอไอ***

***ตามตวัอยา่งหนา้ถดัไป***
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https://osos.boi.go.th/TH/news-group/203/จดหมายข่าว/


1. เลขท่ีหนงัสือเดินทาง
2. วนัเกิด
3. วนัท่ีออกหนงัสือ
4. วนัท่ีหมดอายหุนงัสือ

ตราประทบัขาเขา้ล่าสุด

ตราประทบัการพน้หนา้ท่ีจากสิทธิบีโอไอ

ตราประทบัจากวีซ่าธุรกิจจะยา้ยเขา้สิทธิบีโอไอ
การยืน่เร่ืองผา่นกบัหน่วยงานบีโอไอยงัไม่ตอ้งยืน่
เร่ืองพน้หนา้ท่ีจากวซ่ีาธุรกิจ แต่ระยะเวลาจะตอ้ง
ไม่เกินระยะเวลาต าแหน่งท่ีไดรั้บจากบีโอไอ



ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์จากกรมการจดัหางาน

ส าหรับบริษทัท่ียืน่ขอรับสิทธิวีซ่าและใบอนุญาตท างานภายใตสิ้ทธิส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) ตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2564 ไดมี้การเปล่ียนรูปแบบของฟอร์มในการยื่น “แบบ
แจ้งเข้าท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64/2” >>> แบบ บต.55 และ “ใบรับเร่ืองการแจ้ง” >>> บต.56 โดยตอ้งน ามายืน่
ในวนัท่ีแสดงตนถ่ายรูปส าหรับผูท่ี้เลือกสถานท่ีด าเนินการท่ี ชั้น 18 อาคารจตุัรัสจามจุรี จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัภูเก็ต 
และ ศูนย ์EEC ท่ีจงัหวดัชลบุรี ส าหรับการเลือกสถานท่ีด าเนินการจงัหวดัอ่ืนๆ ขอใหเ้ตรียมเอกสารดงักล่าวไปยืน่พร้อม
กบัวนัท่ีเขา้ท าใบอนุญาตท างานตามจดัหางานจงัหวดันั้นๆ โดยเร่ิมใชอ้ย่างเป็นทางการตั้งแต่ 29 กนัยายน 2564 ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดไดต้ามเอกสารท่ีแนบมาดว้ยน้ี

Thai e-Visa
ขณะน้ี สถานทูตไทย และ/หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศอเมริกา ฝร่ังเศส นอร์เวย ์องักฤษ และจีน ได้

ประกาศ เร่ือง การให้บริการการตรวจลงตราอเิล็กทรอนิกส์ (e-Visa) แบบไร้แผ่นปะตรวจลงตรา โดยเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
27 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป สามารถเขา้ศึกษาขอ้มูลไดท่ี้ https://thaievisa.go.th

ส าหรับการยื่นค าขอใชสิ้ทธิวีซ่าและใบอนุญาตท างานภายใต ้ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ขอให้สแกนหนังสือเดินทางทุกหน้าท่ีมีตราประทบั และแนบ e-Visa ต่อทา้ย โดยตวัอย่างรูปแบบของ e-Visa ตาม
เอกสารท่ีแนบมาดว้ยน้ี



ระเบียบกรมการจัดหางาน 
ว่าดว้ยการแจง้และการรับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งและการรับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   เพ่ือให้นายจ้างและคนต่างด้าว 
ได้รับบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕/๑  ประกอบมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๖  วรรคสาม  
มาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น  

ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกรมการจัดหางาน 
ข้อ ๔ การแจ้งเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าวตามระเบียบนี้  ให้กระท า  ณ  ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง 

ของสถานที่ท างานของคนต่างด้าว  ดังต่อไปนี้   
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้ง  ณ  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  ส านักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่  หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่  ดังนี้ 
 (ก) ส านักงานจัดหางานจังหวัด   
 (ข) ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด   
การแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมการจัดหางานก าหนดก็ได้   
ข้อ ๕ ผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวท างาน  ต้องแจ้งชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงาน 

ที่ให้ท าต่อนายทะเบียน  ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบ  บต.  ๕๒  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๖ ผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวท างาน  ต้องแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานต่อนายทะเบียน   
ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๖  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  พร้อมด้วยเอกสาร 
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ  บต.  ๕๓  ท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ นายจ้างซึ่งไม่รับคนต่างด้าวเข้าท างานหรือคนต่างด้าวนั้นไม่ยินยอมท างานกับนายจ้าง
ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน  ตามมาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบ  บต.  ๕๔  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานต้องแจ้งถึงผู้เป็นนายจ้าง   สถานที่ท างาน 
ของนายจ้าง  และลักษณะงานหลักที่ท า  ต่อนายทะเบียน  ตามมาตรา  ๖๔/๒  พร้อมด้วยเอกสาร 
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ  บต.  ๕๕  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับเรื่องการแจ้ง  ตามแบบ  บต.  ๕๖  
ท้ายระเบียบนี้  มอบให้ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน  และให้เสนอแบบ  บต.  ๕๒  แบบ  บต.  ๕๓  แบบ  บต.  ๕๔  
หรือแบบ  บต.  ๕๕  แล้วแต่กรณี  ต่อนายทะเบียนเพ่ือตอบรับการแจ้งภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แบบแจ้ง   

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีที่สามารถแก้ไขได้ทันทีให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไขและเพ่ิมเติมเอกสารหรือ
หลักฐานนั้น  เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวจนเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งต่อไป   

(๒) กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกระบุถึงความบกพร่องของเอกสาร
หรือหลักฐานและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องเพ่ิมเติม   พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้แจ้ง 
ต้องด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย    
และมอบส าเนาให้ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมเอกสารหรือหลักฐาน
จนถูกต้องและครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  
หากล่วงเลยก าหนดเวลาที่นัดหมายผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือคืนแบบแจ้งพร้อมเอกสารและหลักฐานแก่ผู้แจ้ง   และแจ้งเหตุ 
แห่งการคืนและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้แจ้งทราบ 

ข้อ  ๑๐ การแจ้งที่ได้กระท าก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างด าเนินการของเจ้าหน้าที่  
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 
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ไพโรจน ์ โชตกิเสถียร 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 
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