
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 62 ประจ าเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์บีโอไอ
ข่าวประชาสัมพันธ์บีโอไอเรื่อง สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)

สมาร์ทวีซ่า คือ วีซ่าประเภทพิเศษมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุนและ 
Startup ต่างชาติใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 กิจการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรม
หลักและกิจการเป้าหมาย ประกอบด้วย

1.  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical

and Wellness Tourism)
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
6. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
11. การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

สอบถามเพิ่มเติมและรับบริการที่หน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
(One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS)

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18 โทร. 0 2209 1100 ต่อ 1109 –1110
อีเมล smartvisa@boi.go.th และท่ีเว็บไชต์ https://smart-visa.boi.go.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ช านาญการต่างประเทศ

ข่าวการจัดสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “การให้บริการของศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตท างาน”
โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน จะจัดขึ้นในวันพุธ   
ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี 

โดยจะเปิดในลงทะเบียนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. รับผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 ท่าน



ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้จะอธิบายให้ทราบถึงเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงาน
ชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วัน)

การยื่นค าขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วัน) จะพิจารณา อนุญาตให้ 3 
กรณี ทั้งนี้ผู้ยื่นขอจะต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 5 วัน 

กรณีที่ 1. กรณียื่นขอขยายเวลาของต าแหน่งและต่ออายุการอยู่ในประเทศไม่ทัน ในช่วง  15 -90 วัน ก่อน
การสิ้นสุดระยะเวลาต าแหน่ง (ทั้งนี้ระยะเวลาวีซ่าต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5 วัน)

บริษัทจะต้องด าเนินการ ดังนี้
1.1 แจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวออกจากต าแหน่งประจ า โดยวันที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (วันที่พ้น) 

จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 5 วัน 

1.2 ยื่นค าขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าวใหม่ทันที

1.3 ยื่นค าขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วัน) พร้อมครอบครัว เลือกหัวข้อ 
ขยายระยะเวลาไม่ทัน ระยะเวลาต าแหน่งเหลือไม่พอ 15 วัน พร้อมชี้แจงในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทด าเนินกิจการเกี่ยวกับอะไร
- สาเหตุของการยื่นขอขยายระยะเวลาฯ ไม่ทันเพราะเหตุใด
- ยืนยันว่าจะด าเนินการต่อวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 30 วันโดยเร็วที่สุด และจะบรรจุต าแหน่งให้ทัน

ก่อนวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
- ระบุเลขค าขอของการยื่นค าขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว

หากเลือกสถานที่ด าเนินการ “จังหวัดอ่ืนๆ” ให้พิมพ์หนังสืออนุมัติ และน าไปติดต่อที่จัดหางานจังหวัด และตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัด

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศษิฐ์กุล
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม          น.ส. อภิสรา น้อยรักษา



หากเลือกสถานที่ด าเนินการที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต ค าขอจะต้องได้รับการ 
Pre – Approved โดยกรมการจัดหางาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จนสถานะค าขอเปลี่ยนเป็น “รอนัดหมาย” จึงจะ
สามารถนัดหมายและแสดงตัวได้ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันนัดหมาย ดังนี้

- หนังสือเดินทางฉบับจริง
- ใบอนุญาตท างานเดิม (ถ้ามี)
- ใบนัดหมาย
- หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตท างาน และวีซ่า
พร้อมท้ังการแต่งกายสุภาพ เหมาะสมส าหรับติดต่องานราชการ

1.4 เมื่อได้รับอนุมัติต าแหน่ง บริษัทจะต้องรีบด าเนินการยื่นค าขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว (ข้อ 5)* โดย
ระยะเวลาวีซ่าการแจ้งพ้นจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 15 วันส าหรับการยื่นค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัว
เข้ามาในประเทศ (ข้อ 1.1)* ดังตัวอย่าง

- คนต่างด้าวและครอบครัวได้รับอนุมัติระยะเวลาวีซ่าของการยื่นเร่งด่วน 30 วัน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2019
- ต าแหน่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2019
- บริษัทยื่นค าขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว (ข้อ 5) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2019 (ระบบจะตั้งวันที่พ้น

ล่วงหน้าให้ 15 วันแต่ไม่เกินระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับอนุมัติไป) วันที่ระบบก าหนดให้คือ 16 มิถุนายน 2019 และบวกเพ่ิมให้อีก 
6 วันแต่ไม่เกินระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ดังนั้นคนต่างด้าวและครอบครัวนี้จะได้รับระยะเวลาวีซ่าจากการแจ้งพ้นถึงเพียง 
20 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

- บริษัทสามารถยื่นขอบรรจุคนต่างและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (ข้อ 1.1) ได้ทันที 
หลัง จากส่ง ค าขอการแจ้งพ้นฯ  แล้ว  โดยจะต้อ งแนบส า เน า ใบอนุญาตท า งานของกรณีเ ร่งด่วน  30  วัน
ต่อท้ายส าเนาหนังสือเดินทาง

กรณีที่ 2 กรณีแจ้งพ้นจากบริษัทอ่ืน ระยะเวลาต าแหน่งเหลือไม่พอ 15 วัน (วีซ่าต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5 วัน)
เป็นกรณีที่คนต่างด้าวและครอบครัวได้ท าการยกเลิกวีซ่าจากบริษัทอ่ืน หรือยกเลิกวีซ่าจากประเภทธุรกิจมาจาก

บริษัทอ่ืน และระยะเวลาวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันแล้ว จึงไม่สามารถยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้า
มาในประเทศ (ข้อ 1.1)* ภายใต้สิทธิบีโอไอได้ตามเกณฑ์การขอบรรจุฯ ซึ่งก าหนดให้ระยะเวลาวีซ่าของคนต่างด้าวและ
ครอบครัวจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน

บริษัทจะต้องด าเนินการ ดังนี้
2.1 ยื่นค าขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าวและครอบครัวใหม่ทันที
2.2 ยื่นค าขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวมาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วัน) เลือกหัวข้อ      

แจ้งพ้นจากบริษัทอ่ืน ระยะเวลาต าแหน่งเหลือไม่พอ 15 วัน พร้อมชี้แจงในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้
- บริษัทด าเนินกิจการเกี่ยวกับอะไร
- สาเหตุของการยื่นขอบรรจุฯ ไม่ทัน
- ยืนยันว่าจะด าเนินการต่อวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 30 วันโดยเร็วที่สุด และจะต้องบรรจุต าแหน่งให้ทัน

ก่อนวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
- ระบุเลขค าขอของการยื่นค าขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว

หมายเหตุ : (ขอ้ 1.1)* ในระบบ Single Window for Visa and Work Permit เลือกแถบ “ยืน่ค  าขอ” หวัขอ้ “ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาต
ให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ 
: (ขอ้ 5)* ในระบบ Single Window for Visa and Work Permit เลือกแถบ “ยืน่ค  าขอ” หวัขอ้ “คนต่างดา้วและครอบครัว ขอ้ 5 ขอ
แจง้พน้คนต่างดา้วและครอบครัว



หากเลือกสถานที่ด าเนินการ “จังหวัดอ่ืนๆ” ให้พิมพ์หนังสืออนุมัติ และน าไปติดต่อที่จัดหางานจังหวัด และ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

หากเลือกสถานที่ด าเนินการที่กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต ค าขอจะต้องได้รับการ Pre -
Approved โดยกรมการจัดหางาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จนสถานะค าขอเปลี่ยนเป็น “รอนัดหมาย” จึงจะ
สามารถนัดหมาย และแสดงตัว โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันนัดหมาย คือ

- หนังสือเดินทางฉบับจริง
- ใบอนุญาตท างานเดิม (ถ้ามี)
- ใบนัดหมาย
- หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตท างาน และวีซ่า
พร้อมทั้งการแต่งกายสุภาพ เหมาะสมส าหรับติดต่องานราชการ

2.3 เมื่อได้รับอนุมัติต าแหน่งแล้ว บริษัทจะต้องรีบด าเนินการยื่นค าขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว (ข้อ 5) 
โดยระยะเวลาวีซ่าต้องเหลือไม่น้อยกว่า 15 วันส าหรับการยื่นค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามา
ในประเทศ (ข้อ 1.1) ดังตัวอย่าง

- คนต่างด้าวและครอบครัวได้รับระยะเวลาวีซ่าของการยื่นเร่งด่วน 30 วัน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2019
- ต าแหน่งได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2019
- บริษัทยื่นค าขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว (ข้อ 5) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2019 (ระบบจะตั้ง

วันที่พ้นล่วงหน้าให้ 15 วันแต่ไม่เกินระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับอนุมัติไป) วันที่ระบบก าหนดให้คือ 16 มิถุนายน 2019 และ
บวกเพ่ิมให้อีก 6 วันแต่ไม่เกินวีซ่าที่ได้รับ ดังนั้นคนต่างด้าวและครอบครัวจะสามารถอยู่ในประเทศไทยโดยระยะเวลา
สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

- บริษัทสามารถยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (ข้อ 1.1) ได้ทันที 
หลังจากส่งค าขอการแจ้งพ้นฯ แล้ว โดยจะต้องแนบส าเนาใบอนุญาตท างานของกรณีเร่งด่วน 30 วันต่อท้ายส าเนา
หนังสือเดินทาง

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์การก าหนดได้
ภายในครั้งแรก (30 วัน) จะไม่สามารถยื่นขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วัน) ครั้งที่ 
2 ได้ 

ดังนั้น คนต่างและครอบครัวจะต้องเดินทางออกนอกราชอาณจักร เพ่ือยื่นขอประทับตราวีซ่าประเภท Non-B 
Non-IB หรือ Non-O จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของไทยเข้ามาใหม่

กรณีที่ 3 กรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเร่งด่วน ไม่เกิน 30 วัน เช่น เข้ามาติดตั้ง 
หรือซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นการเร่งด่วน 

บริษัทจะต้องชี้แจงความจ าเป็นของการเข้ามาปฏิบัติงาน ในช่องเหตุผล อ่ืนๆ โดยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วย   
วีซ่าประเภท Non-Immigrant B หรือ IB

หากเลือกสถานที่ด าเนินการ “จังหวัดอ่ืนๆ” ให้พิมพ์หนังสืออนุมัติ และน าไปติดต่อที่จัดหางานจังหวัด และ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด



หากเลือกสถานที่ด าเนินการที่กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต ค าขอจะต้องได้รับการ Pre -
Approved โดยกรมการจัดหางาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จนสถานะค าขอเปลี่ยนเป็น “รอนัดหมาย” จึงจะ
สามารถนัดหมาย และแสดงตัว โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันนัดหมาย ดังนี้

- หนังสือเดินทางฉบับจริง
- ใบอนุญาตท างานเดิม (ถ้ามี)
- ใบนัดหมาย
- หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตท างาน และวีซ่า
พร้อมทั้งการแต่งกายสุภาพ เหมาะสมส าหรับติดต่องานราชการ

ส าหรับคนต่างด้าวที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ซึ่งมีลักษณะเงื่อนไข
ที่เป็นงานอันจ าเป็นและเร่งด่วนถึงขนาด ซึ่งถ้าไม่รีบท างานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิดความเสียหายขึ้น โดยมีระยะเวลาแล้ว
เสร็จได้ภายใน 15 วัน จะต้องยื่นแบบแจ้งการเข้ามาเพ่ือท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 (ตท.10) ต่อกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงานในโอกาสแรก เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยมีงานที่มีระยะเวลาท างานให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ให้ถือว่าเป็นงานอันจ าเป็นและเร่งด่วน ตามประกาศ
กรมจัดหางาน ดังนี้

1. งานจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดสัมมนา
2. งานบรรยายพิเศษด้านวิชาการ
3. งานอ านวยการด้านการบิน
4. งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
5. งานตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
6. งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพสินค้า
7. งานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
8. งานตรวจสอบหรือซ่อมเครื่องจักรกลและระบบอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้า
9. งานช่างซ่อมหรือติดตั้งเครื่องจักรกล
10. งานช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้า
11. งานช่างอากาศยานหรือระบบอุปกรณ์ของอากาศยาน
12. งานที่ปรึกษาในการซ่อมเครื่องจักรกลหรือระบบควบคุมเครื่องจักรกล
13. งานสาธิตและทดสอบเครื่องจักรกล
14. งานถ่ายท าภาพยนตร์และภาพนิ่ง
15. งานคัดเลือกคนหางานเพื่อส่งไปท างานต่างประเทศ
16. งานทดสอบฝีมือช่างเพ่ือจัดส่งไปท างานต่างประเทศ

โปรดดูประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดงานอันจ าเป็นและเร่งด่วน และตัวอย่าง ตท.10 แบบหนังสือ
แจ้งการเข้ามาท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9 ในหน้าถัดไป



www.doe.go.th





www.mol.go.th ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9



www.mol.go.th ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9





ปัญหาของการแนบเอกสารบนระบบ Single Window ทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป
ขอแนะน าวธีิการบีบอดัไฟล์เอกสาร ดงันี้

1. เข้าไปที่ https://pdfio.co/th/

2. ท าการเลือก “บีบอดั PDF”

https://pdfio.co/th/


วธีิการบีบอดัไฟล์เอกสาร (ต่อ)

3. ท าการเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการบีบอดั

4. เลือกปุ่ม “บีบอดั PDF” 



วธีิการบีบอดัไฟล์เอกสาร (ต่อ)

5. เม่ือบีบอดัเสร็จ ให้ท าการดาวน์โหลดไฟล์ที่บีบอดัเรียบร้อยแล้ว


