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การใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือ 
ม. 24 และ ม. 25

อทิตยา  อภิชาตบุตร์
กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ช านาญการต่างประเทศ



มาตรา 24

ก่อนได้รบั
บตัรส่งเสริม

มาตรา 25

หลงัได้รบั
บตัรส่งเสริม

การน าเข้าช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างชาติ
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มาตรา 24 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่
พระราชบญัญัติน้ีมิได้บญัญัติไว้เป็นอย่างอื่น คณะกรรมการมีอ านาจ
อนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อศกึษาลู่ทางการลงทุน
หรือกระท าการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามก าหนด
ระยะเวลาให้อยู่ ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณา
เหน็สมควร

การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
คณะกรรมการก าหนดและในการอนุญาต คณะกรรมการจะก าหนด
เงื่อนไขตามทีพ่จิารณาเหน็สมควรไวด้ว้ยกไ็ด้

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ 
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การอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 24
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน

1. การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาเพื่อศกึษาลู่ทางการลงทุน

2. การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาเพื่อกระท าการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

3. การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ในระหว่ างการ
พจิารณาใหร้บัการสง่เสรมิ หรอื อยู่ระหว่างรอบตัรสง่เสรมิ

4. การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาปฏบิตังิานในหอการคา้ต่างประเทศ
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มาตรา 25 ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงเพยีงเท่าที่พระราชบัญญตัิน้ี
มไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัอนุญาตน าคนต่างดา้วซึง่เป็น

(1) ช่างฝีมอื

(2) ผูช้ านาญการ

(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) และ (2) เขา้มาใน
ราชอาณาจกัร

 ได้ตามจ านวนและก าหนดระยะ เวลาให้อยู่ ในราชอาณาจักรเท่ าที่
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรแมว้่าจะเกนิอตัราจ านวนหรอืระยะเวลาให้อยู่
ในราชอาณาจกัรตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ

มาตรา 26 ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการท างานของคนต่างด้าว
เท่าที่พระราชบญัญตัิไว้เป็นอย่างอื่น ให้คนต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาต
ตามมาตรา 24 และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรอืผู้ช านาญการที่
ได้รบัอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรตามมาตรา 25 ได้รบัอนุญาต
ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการให้ความ
เหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยูร่าชการอาณาจกัร
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจคุนต่างด้าวในต าแหน่งท่ีได้รบัอนุมติั
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี ป.2/2563
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การพิจารณาอนุมติัต าแหน่ง
2. การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลในประเภท
กิจการด้านการผลิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคน
ต่างด้าว

2.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งจะพิจารณาองค์ประกอบของกิจการเป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ ขนาดการ
ลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย เป็นต้น
2.1.2 ประเภทกิจการด้านการผลิต จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 2 ปี

2.1.3 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เข้ามาท างานในต าแหน่งนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอนุมัติต าแหน่งให้
คราวละไม่เกิน 4 ปี

2.2 การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าวใน
ต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ

2.2.1  ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๗ ปี
บริบูรณ์ และมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.2.2 ต าแหน่งระดับ Operation จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาตรง
กับสายงานและมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่วุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับสายงาน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและ
ตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ

2.3.1 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น แผนการด าเนินธุรกิจ 
การขยายก าลังการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น
2.3.2 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 2 ปี

2.3.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ส าหรับผู้ช านาญการต าแหน่งนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี



3. การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลในประเภท
กิจการด้านการบริการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

9

การพิจารณาอนุมติัต าแหน่ง

3.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคน
ต่างด้าว

3.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งจะพิจารณาจากองค์ประกอบของกิจการเป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ ขนาดการ
ลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย เป็นต้น
3.1.2 ประเภทกิจการด้านการบริการจะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นกิจการที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน

3.1.3 กิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานเป็นผู้ช านาญการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะ
พิจารณาอนุมัติต าแหน่งให้เฉพาะระดับอาวุโส ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้างส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล 
จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด. 1
3.1.4 กิจการ IHQ กิจการ ITC กิจการ IBC กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและกิจการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 4 ปี

3.1.5 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เข้ามาท างานต าแหน่งนักวิจัย  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอนุมัติต าแหน่งให้
คราวละไม่เกิน 4 ปี
3.1.6 กิจการ TISO กิจการ BPO และกิจการ IBPO จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกิน 1 ปี และจะอนุมัติต าแหน่ง
ประเภท Operator ประจ า Workstation ตามเงื่อนไขจ านวน Workstation ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
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การพิจารณาบรรจคุนต่างด้าว
3.2 การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าวใน
ต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ

3.2.1 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 27 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การ
ท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3.2.2 ต าแหน่งระดับ Operation จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานและมีประสบการณ์
การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสายงาน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับ
ต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติอย่างน้อย 5 ปี
3.2.3 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management ในกิจการซอฟต์แวร์และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการ
ลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3.2.4 ต าแหน่งระดับ Executive ระดับ Management และระดับ Operation  ในกิจการซอฟต์แวร์กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานเป็นผู้ช านาญการทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจะอนุญาตให้บรรจุเฉพาะในระดับอาวุโส ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดือน

ทั้งน้ี การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้างส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด.1
3.2.5 ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ในกิจการ TISO ส าหรับขอบข่ายธุรกิจการ IBPO ซ่ึงได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนก่อน
เดือนมีนาคม 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะมา
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประวัติการฝึกอบรมในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ในส่วนของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมใหม่ และโครงการเดิมที่ขอแก้ไขเฉพาะจ านวน Workstation เพิ่มขึ้นซ่ึงได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีหลักฐานการฝึกอบรมในสาขา
ที่เก่ียวข้องที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งน้ี การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้าง ส่วนการขอขยาย
ระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด.1 
3.2.6 ต าแหน่งครู จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง Operation และจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งครู และหนังสืออนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 

3.2.7 ต าแหน่งนักบิน จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง Operation และจะต้องแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(Validation) พร้อมทั้งหนังสือสนับสนุนจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตวับคุคล

3.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและ

ตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ

3.3.1 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น แผนการด าเนินธุรกิจ 
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือมาตรฐานการให้บริการ และเป็นต าแหน่งที่ขาด
แคลนบุคลากรไทย เป็นต้น 
3.3.2 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นกิจการ
ที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน
3.3.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ของกิจการ IHQ กิจการ ITC กิจการ IBC กิจการวิจัย
และพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่
เกิน 4 ปี
3.3.4 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลส าหรับผู้ช านาญการต าแหน่งนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี

3.3.5 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติของกิจการ TISO กิจการ BPO กิจการ IBPO ให้ขยาย
ระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 1 ปี
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ระยะเวลาของต าแหน่งในแต่ละประเภทกจิการ

• กจิการผลติ และบริการทั่วไป ระยะเวลาของต าแหน่งคร้ังละ 2 ปี

• กจิการซอฟต์แวร์ ระยะเวลาของต าแหน่งคร้ังละ 2 ปี

• กจิการ IHQ,  ITC และ IBC ระยะเวลาของต าแหน่งคร้ังละ 4 ปี

• กจิการ TISO, BPO, IBPO, CALL CENTER ระยะเวลาของต าแหน่งคร้ังละ 1 ปี

• กจิการวิจัยและพฒันา ระยะเวลาของต าแหน่งคร้ังละ 2 ปี

RESEARCHER ระยะเวลาของต าแหน่งคร้ังละ 4 ปี



ต าแหน่ง

ใหม่

เพ่ิมเติม

ขยายระยะเวลา

ยกเลิก / เปล่ียน

ตวับคุคล 

บรรจชุ่างฝีมือ /ครอบครวั

แทนคนเดิม

ชัว่คราว / เร่งด่วน

ขยายเวลาต าแหน่งและ
ต่ออายกุารอยู่ในประเทศ

ช่างพ้นต าแหน่ง

ปฏิบติังานเพ่ิมเติมบริษทัในเครือ

อ่ืนๆ

น าเข้าของใช้ส่วนตวั

ประทบัตราวีซ่า

Fast Track Lane

มาตรา 25

13
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หลกัเกณฑ์การย่ืนขออนุมตัติ าแหน่ง



ขั้นตอนการน าเข้าช่างฝีมือใหม่คนใหม่ กรณเีป็นช่างฯ ประจ า

1. ขออนุมติัต ำแหน่งคนต่ำงดำ้ว

2. ขอควำมร่วมมือประทบัตรำวซ่ีำของคนต่ำงดำ้วและครอบครัว

3. ขอบรรจุคนต่ำงดำ้วและขออนุญำตใหค้รอบครัวเขำ้มำในประเทศ

4. ขอขยำยเวลำของต ำแหน่งคนต่ำงดำ้วและต่ออำยกุำรอยูใ่นประเทศของคน
ต่ำงดำ้วและครอบครัว

5. ขอแจง้พน้คนต่ำงดำ้วและครอบครัว
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การขออนุมติัต าแหน่ง

ชื่อต าแหน่ง

ขอบเขตงาน

ระดบัต าแหน่ง

คุณสมบตัชิ่างฝีมอื
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การตัง้ชื่อต าแหน่ง
• ลักษณะงาน + ระดับต าแหน่ง (คน)

• ชื่อต าแหน่งต้องเป็นสากล หาได้จาก Google

• หากมีตัวย่อในชื่อต าแหน่ง อธิบายไว้ในขอบเขตงาน

• หากต าแหน่งน้ันต้องมีหลายคน ขอต าแหน่งน้ันแยกกันโดย
ชัดเจน



Top Management

Middle Management

Engineer, Technician, 

Specialist, 

Consultant

• President

• Managing Director

• General Manager

• …….. Director

• Factory Manager

• Production Manager

• Quality Control Manager

• Mechanical Advisor

• Production Engineer

• Production Technician

• Mechanical Consultant

• Electical Specialist

Executive 
Level

Management
Level

Operation 
Level 

การขออนุมติัต าแหน่ง / ระดบัต าแหน่ง

18



19

ลักษณะงาน + ระดับต าแหน่ง (คน)
ลักษณะงาน
Technical

Electrical

Production

Factory

Assembly

Administration

Engineering

Marketing

Supply Chain

Process

Sales

Business Development

Human Resource

Material

Financial

Quality Control

Quality Assurance

ระดบัต าแหน่ง
Director ผูบ้รหิาร

Manager ผูจ้ดัการ

Supervisor ผูค้วบคุมดแูล

Advisor ผูใ้หค้ าปรกึษา

Technician ผูท้ีท่ างานในหอ้งปฏบิตักิาร, นายช่าง

Engineer วิศวกร

Coordinator ผูป้ระสานงาน

Specialist ผูเ้ชีย่วชาญ

Designer นกัออกแบบ, ช่างออกแบบ

Analyst นกัวเิคราะห์

Operator พนกังานปฏบิตักิาร, ผูค้วบคุมเครื่องจกัร



การอนุมติัต าแหน่งช่างฝีมือเพ่ิมเติม หรือขยายเวลาต าแหน่งและต่ออายุการอยู่ในประเทศ
ของช่างฝีมือและครอบครวั พิจารณาจากเหตผุลดงัต่อไปน้ี

• บรษิทัมทีีต่ ัง้โรงงานแยกอยู่หลายแห่ง หรอือยู่แห่งเดยีวกนั แต่มหีลายผลติภณัฑ์

• การผลติมหีลายกะ (SHIFTS) ในการณขีออนุมตัติ าแหน่งเพิม่เตมิ

• มกีารขยายก าลงัการผลติ, ปรบัปรุงกระบวนการผลติ และการขยายตลาดส่งออก

• มกีารปรบัเปลีย่นการบรหิารงานในองคก์ร

• มกีารปรบัปรุงหรอืรกัษาระดบัคุณภาพผลติภณัฑเ์พือ่การส่งออก 

• มกีารพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  จากต่างประเทศ

• การอนุมตัแิละขยายระยะเวลาต าแหน่งตามประเภทกจิการ

20

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญการตามมาตรา 25
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• ระดบัต ำแหน่งสอดคลอ้งกบัช่ือต ำแหน่ง
• ขอบเขตงำนสอดคลอ้งกบัช่ือต ำแหน่ง และคุณสมบติัของช่ำงฝีมือ
(วฒิุ ต ำแหน่งท่ีผำ่นมำ ประสบกำรณ์ก่ีปี)

• ในกรณีจะยืน่ขอต ำแหน่ง ท่ีลงทำ้ยดว้ย ENGINEER ******
เช่น MECHANICAL ENGINEER เป็นตน้
- ช่ำงฝีมือตอ้งจบ สำขำ Engineering และมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ต ำแหน่งไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี
- หำกไม่จบ สำขำ Engineering ตอ้งมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 
ENGINEER หรือต ำแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งทำงวศิวกรรมมำไม่นอ้ยกวำ่ 10 ปี

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัต าแหน่งตามมาตรา 25
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เอกสารในการย่ืนขออนุมติัต าแหน่ง

- แผนผงัสำยงำนองคก์ร
- แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยท่ีีต ำแหน่งดงักล่ำวไดถ่้ำยทอดใหพ้นกังำนคน
ไทยตำมเง่ือนไขบตัรส่งเสริม 

- บญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ ระยะเวลำเอกสำรไม่เกิน 6 เดือนรับรองโดยนำยทะเบียน
- งบกำรเงิน ประกอบดว้ย หนำ้ปก หนำ้รำยงำนผูต้รวจสอบ หนำ้แสดงฐำนะ
ทำงกำรเงิน หนำ้ก ำไรขำดทุน และ/หรือหนำ้หมำยเหตุ
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ประเภทกิจกำรท่ีตอ้งแนบเอกสำรเพิ่มเติมต่อทำ้ยแผนผงัสำยงำนบริษทั
TISO 
- รำยช่ือลูกคำ้ และบริกำร
SOFTWARE
- ค่ำใชจ่้ำยเงินเดือนของบุคลำกรดำ้นกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศของทั้งคนไทย
และต่ำงชำติ โดยท ำตำรำง มีช่ือต ำแหน่ง ช่ือสกลุพนกังำน และค่ำใชจ่้ำยเงินเดือนของแต่
ละคน รวมเป็นค่ำใชจ่้ำยต่อปี (ในกรณีท่ีเป็นบตัรส่งเสริมท่ีมีบริกำรดำ้นซอฟแวร์) 
E-COMMERCE
- หนำ้ตวัอยำ่งเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริกำร
IBPO, BPO
- รำยช่ือลูกคำ้ และบริกำร
- บทสนทนำ (ต ำแหน่ง Operator)

เอกสารในการย่ืนขออนุมติัต าแหน่ง
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การย่ืนขออนุมตัติ าแหน่ง
ตวัอยำ่งแผนผงัสำยงำนบริษทั

บริษัท บีโอไอจ ากดั

MANAGING DIRECTOR

SALE DEPARTMENT

SALES MANAGER

MARKETING DEPARTMENT PRODUTION DEPARTMENT

EXECUTIVE DIRECTOR
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การย่ืนขออนุมตัติ าแหน่ง
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ส่ิงทีต้่องมใีนแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- หวัจดหมำยบริษทั
- ช่ือต ำแหน่งท่ีขออนุมติั ตรงกบัในแผนผงัสำยงำนบริษทั
- ช่วงระยะเวลำท่ีจะถ่ำยทอดฯ (เดือน ปี - เดือน ปี) เป็นอนำคต
- ควำมรู้ท่ีจะถ่ำยทอดฯ 
- วธีิกำรถ่ำยทอดฯ 
- ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
- ช่ือของคน หรือแผนกท่ีจะไดรั้บกำรถ่ำยทอดฯ
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การเขียนเหตุผลประกอบการพจิารณา
ในค าร้องขออนุมัตติ าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว

• บริษทั.........ไดรั้บส่งเสริมบตัรส่งเสริมเลขท่ี  ..........ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต.......
•สถำนกำรณ์ปัจจุบนัของบริษทั
• ลูกคำ้คือใคร
• ควำมจ ำเป็นท่ีท ำใหข้อต ำแหน่ง และขยำยควำม......
• สำเหตุท่ีไม่สำมำรถใชค้นไทย
• หำกจะขอระยะเวลำนอ้ยกวำ่ระยะเวลำตำมประเภทกิจกำรให้เขียน
มำในเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ
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การย่ืนขออนุมตัติ าแหน่ง
ตวัอย่าง

ต าแหน่ง Marketing Coordinator (xxx)

เนื่องจากบริษัทฯด าเนินกิจการผลิตเสื้อผ้าส าหรบัส่งออก โดยมีการ
สง่ออกไปยงัประเทศในภูมภิาค SEA เป็นหลกั ปัจจุบนับรษิทัมแีผนทีจ่ะท าการขยาย
ตลาดไปยงัประเทศ xxx บรษิทัจงึต้องการต าแหน่ง Marketing Coordinator (xxx) 
เพื่อใหช้่างฯ ทีม่คีวามช านาญในธุรกจิของบรษิทั และตลาดในประเทศ xxx รวมไปถงึ
ภาษาและวฒันธรรมในประเทศ xxx มาด าเนินการ เพื่อใหก้ารตดิต่อธุรกจิเป็นไปได้
อย่างราบรื่น มปีระสทิธภิาพ
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หลกัเกณฑ์การย่ืนขอความร่วมมือประทับตรา
คนต่างด้าวและครอบครัว



ขั้นตอนการน าเข้าช่างฝีมือใหม่คนใหม่ กรณเีป็นช่างฯ ประจ า

1. ขออนุมติัต ำแหน่งคนต่ำงดำ้ว

2. ขอควำมร่วมมือประทบัตรำวซ่ีำของคนต่ำงดำ้วและครอบครัว

3. ขอบรรจุคนต่ำงดำ้วและขออนุญำตใหค้รอบครัวเขำ้มำในประเทศ

4. ขอขยำยเวลำของต ำแหน่งคนต่ำงดำ้วและต่ออำยกุำรอยูใ่นประเทศของคน
ต่ำงดำ้วและครอบครัว

5. ขอแจง้พน้คนต่ำงดำ้วและครอบครัว
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สถานการณ์ปกติ

ประเภทวซี่าทีส่ามารถยื่นขอได้
Non-B/ Non-IB → เพื่อบรรจเุป็นช่างฝีมอืในต าแหน่งประจ าและชัว่คราว
Non-O → เพื่อบรรจผุูต้ดิตาม (คู่สมรส บุตร บดิา มารดาของช่างฝีมอื)

สถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโควิด-19
ประเภทวซี่าทีส่ามารถยื่นขอได้
Non-B/ Non-IB → เพื่อบรรจเุป็นช่างฝีมอืในต าแหน่งประจ า และชัว่คราว
Non-O → เพื่อบรรจผุูต้ดิตาม (คู่สมรส บุตร)
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เอกสารในการย่ืนขอประทบัตราวีซ่า

ผูติ้ดตาม
- หนงัสอืเดนิทางหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดของผูต้ดิตาม
- ตอ้งแสดงความเกีย่วพนัของครอบครวั เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส 
ส าเนาทะเบยีนบา้นหรอืสตูบิตัร (หากเป็นภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลโดยสถาบนัแปลภาษา 
หรอืสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย หรอืสถานทตู/ สถานกงสุล 
หรอื Notary Public ของประเทศนัน้ๆ

ช่างฝีมือ
- หนงัสอืเดนิทางหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดคนต่างดา้ว
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ขอประทบัตราเพื่อบรรจชุ่างประจ า

ขอประทบัตราเพ่ือบรรจชุ่างชัว่คราว

-ความจ าเป็นเฉพาะของตวับุคลากรว่าท าไมบรษิทัตอ้งขออนุญาตใหบุ้คลากรคนนี้เข้ามาด าเนินการ
ในราชอาณาจกัร 

-ความจ าเป็นของบรษิทัทีต่อ้งน าบุคลากรเขา้มาในราชอาณาจกร ณ ช่วงเวลานี้ (บรษิทัก าลงั
ด าเนินโครงการใดอยู่)
-ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หากไมไ่ดน้ าบุคลากรเขา้มาในราชอาณาจกัร
-ระยะเวลาทีต่อ้งเริม่ปฏบิตังิานหรอืเริม่ตน้โครงการ (กรณมีแีผนตามกรอบระยะการด าเนินการเดมิ 
โปรดชีแ้จง)
-ความจ าเป็นเฉพาะของตวับุคลากรว่าท าไมบรษิทัตอ้งขออนุญาตใหบุ้คลากรคนนี้เข้ามาด าเนินการ
ในราชอาณาจกัร
-วธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ในการเขา้มาในราชอาณาจกัร
-จดัท าแผนการน าเขา้ต่างชาตใินต าแหน่งชัว่คราว 1-6 เดอืน โดยประกอบดว้ยรายละเอยีด
โครงการ ชือ่ต าแหน่ง ชือ่-นามสกุลต่างชาตแิละจ านวนทีต่อ้งการโดยแนบในขอ้อื่นๆ 

เหตผุลประกอบการพิจารณา ในการขอประทบัตราวีซ่า
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หลกัเกณฑ์การย่ืนขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว



ขั้นตอนการน าเข้าช่างฝีมือใหม่คนใหม่ กรณเีป็นช่างฯ ประจ า

1. ขออนุมติัต ำแหน่งคนต่ำงดำ้ว

2. ขอควำมร่วมมือประทบัตรำวซ่ีำของคนต่ำงดำ้วและครอบครัว

3. ขอบรรจุคนต่ำงดำ้วและขออนุญำตใหค้รอบครัวเขำ้มำในประเทศ

4. ขอขยำยเวลำของต ำแหน่งคนต่ำงดำ้วและต่ออำยกุำรอยูใ่นประเทศของคน
ต่ำงดำ้วและครอบครัว

5. ขอแจง้พน้คนต่ำงดำ้วและครอบครัว



การบรรจชุ่างฝีมือในต าแหน่งท่ีได้รบัอนุมติั

• ตอ้งบรรจุในต าแหน่งว่างทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

• วซ่ีาตอ้งเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category B / IB / O (Thai Spouse) 

(กรณคีู่สมรสเป็นคนไทย จะตอ้งไดร้บัการตรวจลงตราจาก สตม. ในการขออยู่

ต่อครัง้แรกตามประเภทและวตัถุประสงคเ์ดยีวกนั)

• บรษิัทจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานฯ ตามแบบที่ก าหนดเมื่อช่างฝีมอืเดนิทางเขา้
ประเทศ หรอือย่างน้อย 15 วนั ก่อนก าหนดระยะเวลาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
อนุญาตไวเ้ดมิสิน้สุด (Non-Immigrant Visa 90 วนั)

• อนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศไดค้ราวละไมเ่กนิระยะเวลาของต าแหน่ง

• กรณตี าแหน่ง Managing Director จะตอ้งเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนัตาม
หนงัสอืรบัรองบรษิทั ขอ้ 3
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญการตามมาตรา 25



• ไมน้่อยกว่า 2 ปี ส าหรบัระดบั Operation และมอีายุไมต่ ่ากว่า 22 ปี นบัถงึวนัทีย่ ืน่
บรรจุตวั และในกรณทีีจ่บการศกึษาไมต่รงกบัสายงาน ตอ้งมปีระสบการณ์ท างานที่
ตรงกบัต าแหน่งทีจ่ะมาปฏบิตัอิย่างน้อย 5 ปี 

• ไมน้่อยกว่า 5 ปี ส าหรบัระดบั Management/ Executive และมอีายุไมต่ ่ากว่า 27 ปี 
นบัถงึวนัทีย่ ืน่บรรจุตวั

• หากเอกสารแนบต่างๆ เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ 
ตอ้งแปลโดยสถาบนัแปลภาษา หรอืสถาบนัการศกึษา หรอืสถานทตู/สถานกงสุล
หรอื Notary Public ของประเทศนัน้ๆ โดยแนบทัง้เอกสารฉบบัจรงิและฉบบัแปลมา
ในไฟลเ์ดยีวกนั

37

ช่ า ง ฝี มื อ ที่ ข อ อ นุ มัติ ต้ อ ง มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประสบการณ์ท างานทีต่รงกบัต าแหน่งหน้าทีท่ีม่าปฏบิตัิ

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญการตามมาตรา 25
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ตวัอย่างเอกสารแปลวุฒิการศึกษา
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หวักระดำษจดหมำยบริษทั

ลายเซ็นต์ ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง ประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี

ตวัอย่างใบผ่านงาน

ช่ือ สกลุ ช่างฝีมอื

ต าแหน่ง

ต าแหน่ง
ต าแหน่ง

ต าแหน่ง
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญกรณีชัว่คราว

ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบติังานชัว่คราวเร่งด่วนไม่เกิน 30 วนั

• วตัถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในกรณีทีช่่างฝีมอืมคีวามจ าเป็นต้องเขา้มาท างานแบบเร่งด่วน
ในชว่งระยะเวลา ไมเ่กนิ 30 วนั ตามประกาศส านกังาน ที ่ป. 14/2540 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2540 เช่น 
แกปั้ญหาดา้นเทคนิค/ สายการผลติ, เครื่องจกัรช ารุด / เสยี, น าเขา้เครื่องจกัรใหม่/ ตดิตัง้เครื่องจกัร
และอปุกรณ์

• แจ้งพ้นจากวีซ่าธุรกิจและระยะเวลาไม่พอที่จะบรรจุช่างระยะยาว หรือยื่นขยายเวลาการอยู่ ต่อใน
ประเทศไมท่นัตามก าหนด

• กรณีแจ้งพ้นมาจากบรษิัทอื่นและขยายต าแหน่งไม่ทนั 15 วันแต่ระยะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5 วัน 
อนุญาตใหย้ื่นช่างฯเร่งด่วน 30 วนั และแจง้ใหช้่างฝีมอืท าวซี่าพรอ้มใบอนุญาตท างานก่อนการบรรจุ
ระยะยาวต่อไป

• การอนุญาตจะมรีะยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีอ่นุญาตเทา่นัน้ ไมส่ามารถขอตดิต่อกนัไดอ้กี 

• วซี่าต้องเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category B / IB / O (Thai Spouse) (กรณีคู่สมรสเป็นคน
ไทย จะต้องได้รบัการตรวจลงตรา สตม. ในการขออยู่ต่อครัง้แรกตามประเภทและวัตถุประสงค์
เดยีวกนั) / Resident

• ในกรณีมคีรอบครวัใหย้ื่นบรรจใุนค าขอเดยีวกนั
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญกรณีชัว่คราว

ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบติังานชัว่คราว ไม่เกิน 6 เดือน 
• กรณีบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งใหช้า่งฝีมอืเขา้มาปฏบิตังิานเป็นการชัว่คราว โดยมรีะยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน 

เชน่ การตดิตัง้เครื่องจกัรในโครงการ การตรวจสอบการผลติ การเขา้มาใหค้ าปรกึษาแนะน า หรอืการเขา้มา
รบัการถ่ายทอดงาน

• ระดบัต าแหน่ง Operation ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากวา่ 22 ปีนบัถงึวนัยื่นบรรจุตวั วฒุกิารศกึษาตรงกบัต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างานที่ตรงกบัต าแหน่งงานในระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี และในกรณีที่วุฒกิารศกึษาไม่
ตรงกบัต าแหน่งงาน ตอ้งมปีระสบการณ์การท างานทีต่รงกบัต าแหน่งงานในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

• ระดบัต าแหน่ง Management และ Executive ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากวา่ 27 ปีนบัถงึวนัยื่นบรรจุตวั และมี
ประสบการณ์การท างานทีต่รงกบัต าแหน่งงานในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

• ให้บริษทัขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชัว่คราว (ไม่เกิน 6 เดอืน) เพยีง 2 ครัง้ และไม่เกนิ 1 ปี
เท่านัน้ เวน้แต่มกีารเดนิทางออก และเขา้มาในราชอาณาจกัรดว้ยวซี่า non-B ใหม่ หรอืจากวซี่า non-B เดมิ 
แต่เป็นชนิด Multiple ทีย่งัไม่หมดอายุ

• วซี่าต้องเป็นประเภท NON-IMMIGRANT B / IB / O (Thai Spouse) / Resident บรษิทัจะต้องยื่นค าร้อง
ต่อส านักงานฯ ตามแบบที่ก าหนดเมื่อช่างฝีมือเดินทางเข้าประเทศ หรืออย่างน้อย 15 วนั ก่อนก าหนด
ระยะเวลาทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืงอนุญาตไวเ้ดมิสิน้สุด (Non-Immigrant Visa 90 วนั)



กรณีอนุญาตให้ครอบครวัของช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ

• หวัหน้าครอบครวัตอ้งไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศตามมาตรา 25

• ตอ้งแสดงความเกีย่วพนัของครอบครวั เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส ส าเนาทะเบยีนบ้านหรอืสตูบิตัร (หากเป็น
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลโดยสถาบนัแปลภาษา หรอืสถาบนัการศกึษาใน
ประเทศไทย หรอืสถานทตู/ สถานกงสุล หรอื Notary Public ของประเทศนัน้ๆ

• วซี่าตอ้งเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category O/ กรณี NON-IMMIGRANT ED, และ RETIREMENT 
จะตอ้งไดร้บัการเปลีย่นวตัถุประสงคเ์ป็นการขออยู่ตดิตามจาก สตม. ก่อน

• กรณีเป็นบุตรตอ้งมอีายุไม่เกนิ 20 ปี

• ก าหนดระยะเวลาทีอ่ยู่ในประเทศเท่ากบัหวัหน้าครอบครวั

• บรษิทัจะตอ้งยื่นค ารอ้งต่อส านกังานฯตามแบบทีก่ าหนดเมื่อชา่งฝีมอืเดนิทางเขา้ประเทศ หรอือย่างน้อย 15 
วนั ก่อนก าหนดระยะเวลาทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืงอนุญาตไวเ้ดมิสิน้สุด (Non-Immigrant Visa 90 วนั)

42

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ครอบครวัช่างฝีมอืผูช้ านาญการตามมาตรา 25



43

หลกัเกณฑ์การย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าวและครอบครัว
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การย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าวและครอบครัว

1. สามารถย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งได้ล่วงหน้า 15-90 วนัก่อนครบก าหนดระยะเวลา
วซ่ีาปัจจุบัน 

2. เอกสารทีต้่องแนบในระบบ ดงันี้
- ผงัสายงานองค์กร
- ผลการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดงักล่าวได้ท าการถ่ายทอดให้พนักงานคนไทยตามเง่ือนไข

บัตรส่งเสริม (ช่วงเวลาเป็นอดตี เดือน ปี – เดือน ปี)
- บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ระยะเวลาเอกสารไม่เกนิ 6 เดือนรับรองโดยนายทะเบียน
- งบการเงนิ ประกอบด้วย หน้าปก หน้ารายงานผู้ตรวจสอบ หน้าแสดงฐานะทาง

การเงนิ หน้าก าไรขาดทุน และ/หรือหน้าหมายเหตุ
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ประเภทกิจกำรท่ีตอ้งแนบเอกสำรเพิ่มเติมต่อทำ้ยแผนผงัสำยงำนบริษทั
TISO 
- รำยช่ือลูกคำ้ และบริกำร
SOFTWARE
- ค่ำใชจ่้ำยเงินเดือนของบุคลำกรดำ้นกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศของทั้งคนไทยและต่ำงชำติ โดย
ท ำตำรำง มีช่ือต ำแหน่ง ช่ือสกุลพนกังำน และค่ำใชจ่้ำยเงินเดือนของแต่ละคน รวมเป็นค่ำใชจ่้ำยต่อปี 
(ในกรณีท่ีเป็นบตัรส่งเสริมท่ีมีบริกำรดำ้นซอฟแวร์) 
**** หำกเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวกบัซอฟแวร์ตำมประกำศท่ี 2/2563 ตอ้งแนบภงด. 1 เพ่ิมเติม

E-COMMERCE
- หนำ้ตวัอยำ่งเวบ็ไซตท่ี์ให้บริกำร
IBPO, BPO
- รำยช่ือลูกคำ้ และบริกำร
- บทสนทนำ (ต ำแหน่ง Operator)
**** หำกเป็นต ำแหน่ง Operator ตำมประกำศท่ี 2/2563 ตอ้งแนบภงด. 1 เพ่ิมเติม

เอกสารในการย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง
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ตวัอย่างผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

***ช่วงเวลาการถา่ยทอด คือ 
ช่วงเวลาท่ีได้ท าการถา่ยทอดไป
แล้ว จนถงึเดือนปัจจุบนัท่ียื่น
ขอขยายระยะเวลา

ลายเซน็ต์



ส าหรบับรรจตุ าแหน่งประจ า

ย่ืนค าขอ
อนุมติั
ต าแหน่ง

ขอวีซ่า Non-B, IB
- สถานทตู /
สถานกงสลุไทยใน ตปท.

ขอน าเข้าช่างฝีมอื
ผูช้ านาญการ
ต่างชาติ
ภายใต้สิทธิ BOI

ขอใบอนุญาตท างาน
- กรมการจดัหางาน
- จดัหางานจงัหวดั

ขอต่อวีซ่า
- ส านกังานตรวจ
คนเขา้เมอืง (ตม.)
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ขัน้ตอนการขอน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบติังาน



ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง

และ

ขอต่ออายุการอยู่ในประเทศของช่างฯ

VISA

WP

ภายใน 60 วนั นับตัง้แต่ได้รบัการ
Pre - Approved จาก กรมการจดัหางาน 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง
หรือก่อนวีซ่า และใบอนุญาตท างานเดิมส้ินสุด

ขออนุมติัต าแหน่งหน้าท่ีของ

คนต่างด้าว

ขอบรรจตุวัคนต่างด้าวและขอให้
ครอบครวัเข้ามาในประเทศ

VISA

WP

ภายใน 15 วนั นับตัง้แต่ได้รบัการ
Pre - Approved จาก กรมการจดัหางาน 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง
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ขัน้ตอนการขอน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบติังาน



ระบบ Single Window ไดใ้หบ้รกิารอยา่งเตม็รปูแบบตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยรบัค าขออนุญาตน าเขา้
คนต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยภายใต ้มาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520
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กองก ำกับกำร 3 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1
ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

ฝ่ำยพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำวเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน 
กรมกำรจัดหำงำน

BOI Company

กลุ่มช ำนำญกำรต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ONE STOP SERVICE
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Single Window ณ อาคารจตัรุสัจามจรุี
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ภาพรวมการท างานของระบบ Single Window for Visa and Work Permit



AP
PR

OV
AL

 P
RO

CE
SS

@
OS

OS

Digital Work 
Permit ปรากฎบน

โทรศพัท์มือถือ
คนต่างด้าว

วางใบนัด & 
รบัคิวรอ
แสดงตน

คนต่างด้าว
ช าระเงิน @ WORK 
PERMIT CASHIER 

(ONE STOP) 
(ใช้ใบช าระเงิน)

ย่ืนขอบรรจุ
ช่างฯ

WE
B

จนท.
ตรวจสอบ 

และพิจารณาBOI

ผอ.
อนุมติับรรจุBOI

สตม. 
ตรวจสอบ &

พิจารณา
IMM

สตม. 
ตรวจสอบ &

PRE-APPROVED 
IMM

กรมการจดัหางาน
ตรวจสอบ พจิารณา

DOE

กรมการจดัหางาน
PRE-APPROVED

DOE

นัดแสดงตวั &
นัดช าระเงิน 

(นัดวนัเดียวกนั)

WEB

PRINT
ใบนัด & 

ใบช าระเงิน

ถ่ายรปู & ลงลายมือช่ือ
รบั ID & PW 

ส าหรบั D-WP

DOEสารวตัรนุญาต & 
เซน็ PASSPORT

ช าระเงิน
IMM
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Single Window for Visa and Work Permit

1.

9. 8. 6.

5.4.

3.

3.

2.

10. 7.



ใบอนุญาตท างานอเิลก็ทรอนิกส์
Digital Work Permit 

ใบอนุญาตท างานรปูแบบเล่ม
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ใบอนุญาตท างานแบบสมดุและแบบอิเลก็ทรอนิกส์



• รายงานผลการด าเนินการปีละ 1 ครัง้ (เดอืน ก.ค. ของทุกปี) ผ่าน e-monitoring

• การรายงานผา่น ความคืบหน้าโครงการ https://emonitoring.boi.go.th/  
(รอบที ่1 เดอืน ก.พ. และรอบที ่2 เดอืน ก.ค. ของทุกปี)

• การแจ้งเปิดด าเนินการตามเง่ือนไขเฉพาะโครงการ

• กจิการ TISO เมือ่ “เปิดด าเนินการ” แลว้จะตอ้งมคี่าใชจ้่ายการขาย และ/หรอื          
การบรกิาร เกนิ 10 ลา้นบาทขึน้ไป

• กรณกีารแจง้พน้จากต าแหน่ง ระบบ Single Window จะตัง้วนัทีพ่น้ล่วงหน้า 15 วนั
ใหอ้ยู่แลว้

• ประเภทวซ่ีาทีใ่ชย้ืน่ผ่านสทิธบิโีอไอไดแ้ก่ Non-B, Non-IB, Non-O, Non-O (Thai 
Spouse) และ RESIDENT
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ข้อควรระวงัในการย่ืนขอใช้สิทธิน าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ



• การยื่นช่างชัว่คราวเร่งด่วน 30 วนั ตอ้งมรีะยะเวลาวซี่าไม่น้อย
กว่า 5 วนั (นบัจากวนัทีย่ื่นค าขอ)

• กรณีคนต่างดา้วใชส้ทิธติดิตามคู่สมรส หรอือุปการะบุตรไทย 
ระบบจะมใีหเ้ลอืกสทิธวิ่าตอ้งการใชส้ทิธติามวซี่า Non-O (Thai 
Spouse) (ไม่ผ่านการพจิารณาจาก ตม. กรุงเทพ) หรอื สทิธิ
ตาม BOI

• กรณี Non-O (Thai Spouse) เอกสารเพิม่เตมิในการยื่นบรรจุ
ตวัช่างฝีมอื ไดแ้ก่ ทะเบยีนสมรส ส าเนาบตัรประชาชนของคู่
สมรสทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
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ข้อควรระวงัในการย่ืนขอใช้สิทธิน าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ



• กรณียื่นขยายต่ออายุการอยู่ต่อในประเทศของคนต่างดา้ว หากมคีรอบครวัต้องท าการ
ปรบัปรุงขอ้มลูครอบครวั และยืน่ขยายต่ออายุคนต่างดา้วและครอบครวัมาพรอ้มกนัในค า
ขอเดยีวกนั

• คนต่างด้าวที่ไปปฏิบตัิงานเพิ่มเติมในเครือ เมื่อถึงเวลาขอขยายและต่ออายุ จะต้อง
ปรบัปรุงขอ้มลูบรษิทัในเครอืใหค้รบถว้น ก่อนการยืน่ค าขอขยายและต่ออายุ

• การยื่นบรรจุช่างชัว่คราวไม่เกิน 6 เดือน ขอให้บริษัทนับจ านวนวนัไม่เกิน 180 วัน 
(สญัญาจ้างไม่เกิน 180 วัน) หากเกินกรมการจดัหางานจะคิดค่าธรรมเนียมการขอ
ใบอนุญาตท างานเป็น 1 ปี

• กรณกีารไดร้บัการคนืค าขอ บรษิทัจะตอ้งแกไ้ขและส่งกลบัใหพ้จิารณาใหม่ภายใน 7 วนั 
นับตัง้แต่วนัที่คนืค าขอ หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลา ค าขอจะถูกยกเลิกอตัโนมตั ิ
บรษิทัจะตอ้งด าเนินการยืน่ค าขอใหม่
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ข้อควรระวงัในการย่ืนขอใช้สิทธิน าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ



• ทีอ่ยู่ และ อเีมลของคนต่างดา้ว จะตอ้งกรอกใหค้รบถว้น โดยใส่รายละเอยีด 

ชือ่ทีพ่กั เลขทีห่อ้ง ชัน้ ใหค้รบถว้น

• การยืน่ค าขอทุกครัง้ บรษิทัตอ้งสแกนส าเนาหนังสอืเดนิทางทีม่กีารเดนิทาง เขา้-
ออกประเทศไทยทุกหน้า

• กรณียื่นบรรจุ หรอืการขอขยายเวลาการอยู่ต่อในประเทศไทย เลอืกท าประเภท 
Re-entry ขอใหต้รวจสอบใหช้ดัเจนว่าต้องการเลอืกประเภท Re-entry ประเภท 
Single / Multiple หากเลอืกแลว้จะไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขใดๆ หลงัจากทีค่ า
ขอนัน้ไดร้บัการอนุมตัจิากบโีอไอแลว้

• หากบรษิทัเลอืกท า Re-entry ไว ้และไดร้บัการคนืค าขอจากทาง ส านักงานตรวจ
คนเขา้เมอืง ใหบ้รษิทัท าการเลอืก Re-entry ใหมอ่กีครัง้
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ข้อควรระวงัในการย่ืนขอใช้สิทธิน าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ



• หากคนต่างดา้ว ไดร้บั Digital Work Permit (DWP) และยืน่ค าขอบรรจุ
ครอบครวัตามมา จะสามารถเลอืก Re-entry ผ่านระบบได้

• หากคนต่างดา้ว ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นเป็นใบอนุญาตท างานเป็น DWP และยืน่
ค าขอบรรจุครอบครวัตามมา จะไมส่ามารถเลอืก Re-entry ผ่านระบบได้
ตอ้งยืน่ฟอรม์ ตม.8 เพิม่เตมิ

• ขอใหต้รวจสอบขอ้มลูทีก่รอกอย่างละเอยีดทุกครัง้ ในการกรอกในระบบ 
Single Window หากกรอกผดิพลาดจะตอ้งถอนเรือ่ง และยืน่ใหม ่และ
ส่งผลต่อระยะเวลาการอยู่ในประเทศของช่างฝีมอื
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ข้อควรระวงัในการย่ืนขอใช้สิทธิน าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ



การย่ืนขออยู่ต่อในราชอาณาจกัรกบั
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามหนังสือ BOI (ต่อ)

ประเภท ค ำขอฯ บำท

➢ พิจำรณำอนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วอยู่
ในรำชอำณำจกัร

ตม.7 1,900

➢ สงวนสิทธ์ิกำรกลบัเขำ้มำ
ในรำชอำณำจกัรอีก (Re-Entry)

ตม.8
1,000 (Single)
3,800 (Multiple)



การย่ืนขออยู่ต่อในราชอาณาจกัรกบั
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามหนังสือ BOI (ต่อ)

กำรรำยงำนตวั 90 วนั

✓อยูเ่กนิวนัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู ่ 
ในราชอาณาจกัร

วนัละ 500 บาท 

(ไมเ่กนิ 20,000 บาท)

✓อยูใ่นราชอาณาจกัรเกนิ 90 วนั
แลว้ไมแ่จง้ทีพ่กัอาศยั

2,000 บาท

ค่าปรับ



การย่ืนขออยู่ต่อในราชอาณาจกัรกบั
กรมการจดัหางานตามหนังสือ BOI (ต่อ)

ใบอนุญาตท างาน
(1) ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน ฉบบัละ 750 บำท
(2) ท่ีมีอำย ุ3 - 6 เดือน ฉบบัละ    1,500 บำท
(3) ท่ีมีอำย ุ6 เดือน - 1 ปี ฉบบัละ 3,000 บำท
(4) ท่ีมีอำยเุกิน 1 ปี ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำท่ีเกิน 1 ปี เพ่ิมข้ึนตำมอตัรำในขอ้ (1) (2) หรือ (3)

การต่ออายุใบอนุญาตท างานหรือขยายระยะเวลาการท างาน
(1) ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน ฉบบัละ 750 บำท
(2) ท่ีมีอำย ุ3 - 6 เดือน ฉบบัละ    1,500 บำท
(3) ท่ีมีอำย ุ6 เดือน - 1 ปี ฉบบัละ 3,000 บำท
(4) ท่ีมีอำยเุกิน 1 ปี ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำท่ีเกิน 1 ปี เพ่ิมข้ึนตำมอตัรำในขอ้ (1) (2) หรือ (3)



การย่ืนขออยู่ต่อในราชอาณาจกัรกบั
กรมการจดัหางานตามหนังสือ BOI (ต่อ)

ใบแทนใบอนุญาต
กำรยืน่ค  ำขอ ฉบบัละ     100 บำท
ใบแทนใบอนุญำต ฉบบัละ 500 บำท

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ
กำรเปล่ียนรำยกำรในใบอนุญำตท ำงำน คร้ังละ       300 บำท

- เปล่ียนต ำแหน่งงำน - เปล่ียนช่ือ-นำมสกุลของคนต่ำงดำ้ว
- เพ่ิมลกัษณะงำน - เปล่ียนช่ือของบริษทั
- เปล่ียนประเภทกิจกำร

หมำยเหตุ 
เป็นไปตำมกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียม
และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจดักำรกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2563
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หลกัเกณฑ ์กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID 19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยงัคงมคีวามรุนแรงในต่างประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องมกีารก าหนดมาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้
สอดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัโรค เพื่อประสทิธภิาพในการควบคุมและป้องกนัการระบาดระลอก
ใหมใ่นประเทศ

อาศยัความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534
นายกรฐัมนตรจีงึออกขอ้ก าหนดและขอ้ปฏบิตัแิก่ส่วนราชการ ดงัต่อไปนี้
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แนวปฏิบติัการน าเข้าช่างฝีมือ 
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แนวปฏิบติัการน าเข้าช่างฝีมือ 

ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ฉบบัท่ี 12
ขอ้ 1. การเดนิทางจากต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ส้นทางคมนาคมทางบก ทางน ้า
ทางอากาศ หรอืโดยการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรอื อากาศยาน หรอืยานพาหนะอื่นใดเพื่อเดิน
ทางเขา้มาในราชอาณาจกัรย่อมท าได ้โดยเป็นไปตามเงือ่นไข เงื่อนเวลาและหลกัเกณฑท์ีน่ายกรฐัมนตรหีรอืผูม้ ี
อ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง กฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศและกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อก าหนด 
เพื่อการป้องกนัการระบาดของโรคและจดัระเบยีบจ านวนบุคคลทีเ่ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรใหส้อดคล้อง
กบัความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่นการคดักรองและการจดัสถานทีไ่ว้แยกกกั กกักนั หรอืคุมไว้สังเกต ส าหรบั
ผูโ้ดยสารหรอืผูเ้ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร ดงัต่อไปนี้
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แนวปฏิบติัการน าเข้าช่างฝีมือ 

ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ฉบบัท่ี 12
ขอ้ 1. การเดนิทางจากต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ส้นทางคมนาคมทางบก ทางน ้า
ทางอากาศ หรอืโดยการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรอื อากาศยาน หรอืยานพาหนะอื่นใดเพื่อเดิน
ทางเขา้มาในราชอาณาจกัรย่อมท าได ้โดยเป็นไปตามเงือ่นไข เงื่อนเวลาและหลกัเกณฑท์ีน่ายกรฐัมนตรหีรอืผูม้ ี
อ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง กฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศและกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อก าหนด 
เพื่อการป้องกนัการระบาดของโรคและจดัระเบยีบจ านวนบุคคลทีเ่ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรใหส้อดคล้อง
กบัความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่นการคดักรองและการจดัสถานทีไ่ว้แยกกกั กกักนั หรอืคุมไว้สังเกต ส าหรบั
ผูโ้ดยสารหรอืผูเ้ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร ดงัต่อไปนี้



67

การเดินทางเข้า ปทท ตามข้อก าหนด ฉบบัท่ี 12
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VISAWORK@BOI.GO.TH

CALL CENTER 

โทร 02-209-1161-67

https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php

https://www.boi.go.th/en/index/

https://osos.boi.go.th/TH/home/

mailto:visawork@boi.go.th
https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php
https://www.boi.go.th/en/index/
https://osos.boi.go.th/TH/home/
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Thank You


