
หลกัเกณฑก์ารน าเขา้ช่างฝีมือ และผูช้ านาญการ 

ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ
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การเชื่อมโยงข้อมูลของ 3 หน่วยงาน
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มาตรา 25มาตรา 24

การน าเข้าช่างผู้ช านาญการต่างชาติ

ก่อนได้รับ
บัตรส่งเสริม

หลังได้รับ
บัตรส่งเสริม
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มาตรา 24

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระท าการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การลงทุนได้ตามก าหนดระยะเวลาให้อยู ่ในราชอาณาจักรเท่าที ่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร

การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและในการอนุญาตคณะกรรมการจะก าหนดเงื ่อนไขตามที ่พ ิจารณา
เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560



1. เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน

2. เพื่อกระท าการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

- ใบตอบรับ

- แจ้งมติให้การส่งเสริม

- การขยายเวลาการส่งเอกสาร           

3. เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ให้รับการส่งเสริม หรือ อยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริม                

4. ให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ

การน าเข้าช่างผู้ช านาญการต่างชาติ

มาตรา 24

ก่อนได้รับ
บัตรส่งเสริม
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มาตรา 25
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้

บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซึ่งเป็น
(1) ช่างฝีมือ
(2) ผู้ช านาญการ
(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลในข้อ (1) และ (2) 
เข ้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู ่ใน

ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนหรือ
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560



มาตรา 26
ภายใต ้บ ังค ับกฎหมายว ่าด ้วยการท างานของคนต ่างด ้าวเพ ียงเท ่าที่

พระราชบัญญัติมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 
และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560



1. ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว

2. ขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว

3. ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ

4. ขอขยายเวลาของต าแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยู่ในประเทศของ
คนต่างด้าวและครอบครัว

5. ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว

ขั้นตอนการน าเข้าช่างฝีมือใหม่คนใหม่ กรณีเป็นช่างฯ ประจ า
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การยื่นค าร้องขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าผ่านระบบ SINGLE WINDOW 

ภายใต้มาตรา 25 หรือภายใต้มาตรา 24

ใช้ส าหรับช่างฝีมือ และผู้ติดตามที่จะมาใช้สิทธิท างานในกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (ตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2551)

การขอ บต.32 ผ่านกรมการจัดหางานโดยตรง

ใช้ส าหรับช่างฯ ที่จะมาใช้สิทธิท างานในกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุน (ตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551)

การยื่นค าร้องขอประทับตราวีซ่า / บต.32
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หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.2/2563 
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1. การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล
ในประเภทกิจการด้านการผลิต มีหลักเกณฑ์ดังน้ี

1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่
คนต่างดา้ว

1.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่จะพิจารณาองคป์ระกอบของกจิการเป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ 
ขนาดการลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย เป็นต้น
1.1.2 ประเภทกิจการด้านการผลิต จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกนิ 2 ปี

1.1.3 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เขา้มาท างานในต าแหน่งนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอนุมัติ
ต าแหน่งใหค้ราวละไมเ่กนิ 4 ปี

1.2 การพิจารณาบรรจุคนตา่งดา้ว
ในต าแหน่งที่ไดร้ับอนมุตัิ

1.2.1  ต าแหนง่ระดบั Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งด้าวที่มีอายุไม่ต่ า
กว่า ๒๗ ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การท างานทีต่รงกบัต าแหนง่หน้าทีท่ีจ่ะมาปฏิบัติไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

1.2.2 ต าแหน่งระดบั Operation จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งดา้วที่มีอายุไมต่่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิ
การศึกษาตรงกบัสายงานและมปีระสบการณ์การท างานทีต่รงกบัต าแหนง่หนา้ทีท่ี่จะมาปฏิบัติไมน่อ้ยกว่า 2 
ปี ในกรณีที่วุฒิการศกึษาไมต่รงกบัสายงาน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหนา้ที่ทีจ่ะมา
ปฏิบัติไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

1.3 การขยายระยะเวลาต าแหนง่
และตัวบุคคลที่ไดร้ับอนมุัติ

1.3.1 การขยายระยะเวลาต าแหนง่และตวับุคคลที่ไดร้ับอนมุตัิจะพิจารณาจากปจัจัยต่างๆ เช่น แผนการ
ด าเนินธุรกิจ การขยายก าลังการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือ
มาตรฐานคณุภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
1.3.2 การขยายระยะเวลาต าแหนง่และตวับุคคลที่ไดร้ับอนมุตัิ ใหข้ยายระยะเวลาได้คราวละไมเ่กนิ 2 ปี

1.3.3 การขยายระยะเวลาต าแหนง่และตวับุคคลที่ไดร้ับอนมุตัิ ส าหรับผู้ช านาญการต าแหนง่นกัวจิัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไมเ่กิน 4 ปี

การพิจารณาอนุมัติต าแหน่ง
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2. การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล
ในประเภทกิจการด้านการบริการ มีหลักเกณฑ์ดังน้ี

2.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่
คนต่างดา้ว

2.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่จะพิจารณาจากองคป์ระกอบของกจิการเป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ 
ขนาดการลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย เป็นต้น
2.1.2 ประเภทกิจการด้านการบริการจะอนมุัตติ าแหน่งใหค้ราวละไมเ่กนิ 2 ปี ยกเว้นกิจการที่ระบไุวเ้ป็นอย่าง
อื่น
2.1.3 กิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทลั และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ ทีไ่ด้รับอนุมตัใิห้
การส่งเสริมการลงทนุตั้งแต่เดอืนกมุภาพันธ์ 2562 คนต่างดา้วทีเ่ข้ามาท างานเป็นผู้ช านาญการทางด้าน
เทคโนโลยีดจิิทัล จะพิจารณาอนุมัติต าแหนง่ให้เฉพาะระดับอาวุโส ที่มีรายได้ไมน่้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดอืน

ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายไดท้ี่ระบุในสัญญาจ้างส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและ
ตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด. 1
2.1.4 กิจการ IHQ กิจการ ITC กิจการ IBC กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและ
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกนิ 4 ปี

2.1.5 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เขา้มาท างานต าแหน่งนักวิจัย  ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะอนุมัติ
ต าแหน่งใหค้ราวละไมเ่กนิ 4 ปี
2.1.6 กิจการ TISO กิจการ BPO และกิจการ IBPO จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกนิ 1 ปี และจะอนุมัติ
ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ตามเงื่อนไขจ านวน Workstation ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม

การพิจารณาอนุมัติต าแหน่ง
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บโีอไอ

AA-AAAA-A-AA-A-A

BOI  LIMITED

บริษัท บีโอไอ จ ากัด
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12 กมุภาพนัธ ์2562
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วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม

วันที่ออกบัตรส่งเสริม



• กิจการด้านการผลิต กิจการซอฟต์แวร์และอื่นๆ คราวละไม่เกิน 2 ปี

• ประเภทกิจการ ITC, IBC, IHQ, กิจการวิจัยและพัฒนาทุกต าแหน่ง, กิจการ

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย, กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขอ

ต าแหน่งนักวิจัย (RESEARCHER) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก

ประเภทกิจการคราวละไม่เกิน 4 ปี

• กิจการสนับสนุนการค้าการลงทุน (TISO), กิจการธุรกิจบริหารระบบธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (IBPO) คราวละไม่เกิน 1 ปี 

ระยะเวลาของต าแหน่งในแต่ละประเภทกิจการ
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ต ำแหน่ง

ใหม่

เพ่ิมเติม

ขยำยระยะเวลำ

ยกเลิก / เปล่ียน

ช่ำงฝีมือ

บรรจตุวัช่ำงฝีมือ /ครอบครวั

ชัว่ครำว / เร่งด่วน

ต่ออำยุ

ปฏิบติังำนเพ่ิมเติมบริษทัในเครือ

อ่ืนๆ

น ำเข้ำของใช้ส่วนตวั

ประทบัตรำวีซ่ำ

Fast Track Lane

มาตรา 25
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Top 
Management

Middle 
Management

Engineers and 
Technicians

• President
• Managing Director
• General Manager

• … Director, CFO
• Factory Manager
• Production Advisor
• Quality Control Manager

• ……………

• Production Engineer
• Production Technician
• … 

Executive 
Level

Management
Level

Operation 
Level 

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง

ชื่อต าแหน่ง / ระดับต าแหน่ง
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การตั้งชื่อต าแหน่ง

• ลักษณะงาน + ระดับต าแหน่ง (คน)

• ชื่อต าแหน่งต้องเป็นสากล หาได้จาก Google

• หากมีตัวย่อในชื่อต าแหน่ง อธิบายไว้ในขอบเขตงาน

• หากต าแหน่งนั้นต้องมีหลายคน ขอต าแหน่งนั้นแยกกันโดยชัดเจน

• การตั้งชื่อต าแหน่งมีความสอดคล้องกันทั้งชือ่ต าแหน่ง ขอบเขตงาน 
ระดับต าแหน่ง และคุณสมบัติของช่างฝีมือ (อายุ วุฒิ ต าแหน่งที่ผ่านมา 
ประสบการณก์ี่ปี)
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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 ผูค้วบคุมดูแล

Advisor ผูใ้หค้ าปรกึษา

Technician ผูท้ีท่  างานในหอ้งปฏบิตักิาร, นายช่าง

Engineer วิศวกร

Coordinator ผูป้ระสานงาน

Specialist ผูเ้ชี่ยวชาญ

Designer นกัออกแบบ, ช่างออกแบบ

Analyst นกัวเิคราะห์

Operator พนกังานปฏบิตักิาร, ผูค้วบคุมเครื่องจกัร
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• ในกรณีจะยืน่ขอต ำแหน่ง ท่ีลงทำ้ยดว้ย ENGINEER ******
เช่น MECHANICAL ENGINEER เป็นตน้
- ช่ำงฝีมือตอ้งจบ สำขำ Engineering และมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ต ำแหน่งไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี
- หำกไม่จบ สำขำ Engineering ตอ้งมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 
ENGINEER มำไม่นอ้ยกวำ่ 10 ปี

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัต าแหน่งตามมาตรา 25



บริษัท บีโอไอ จ ากัด

MANAGING DIRECTOR

SALE DEPARTMENT

SALES MANAGER

MARKETING DEPARTMENT PRODUCTION DEPARTMENT

EXECUTIVE DIRECTOR

ตัวอย่างแผนผังสายงานบริษัท

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)

22



E-Commerce - หน้าตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ
BPO หรือ IBPO 
- รายชื่อลูกค้า และบริการ
- บทสนทนา

ประเภทกิจการที่ต้องแนบเอกสารเพิม่เติมต่อท้ายแผนผังสายงานบริษทั

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง
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TISO - รายชื่อลูกค้า และบริการ
SOFTWARE
- รายชื่อลูกค้า และบริการ
- ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งคนไทยและ
ต่างชาติ โดยท าตาราง มีชื่อต าแหน่ง ชื่อสกุลพนักงาน และค่าใช้จ่ายเงินเดือนของแต่ละ
คน รวมเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี (ในกรณีที่เป็นบัตรส่งเสริมตั้งแต่ปี 2558) 



พ.ค. 2564 – ม.ิย. 2565

พ.ค. 2564 – มิ.ย. 2565

ตัวอย่างแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)

24
พ.ค. 2564 – ม.ิย. 2565

Mechanical 
Technician

Mechanical 
Technician



• หัวจดหมายบริษัท
• ชื่อต าแหน่งที่ขออนุมัติ ตรงกับในแผนผังสายงานบริษัท
• ช่วงระยะเวลาที่จะถ่ายทอดฯ เป็นอนาคต
• ความรู้ที่จะถ่ายทอดฯ 
• วิธีการถ่ายทอดฯ 
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ชื่อของคน หรือแผนกที่จะได้รับการถ่ายทอดฯ

สิ่งที่ต้องมีในแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)
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• บริษัทด าเนินกิจการอะไร
• สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท
• ลูกค้าคือใคร
• ความจ าเป็นที่ท าให้ขอต าแหน่ง และขยายความ
• สาเหตุที่ไม่สามารถใช้คนไทย

การเขียนเหตุผลประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)

26



ต าแหน่ง Marketing Coordinator (xxx)

เนื่องจากบริษัทฯด าเนินกิจการผลิตเสื้อผ้าส าหรับส่งออก โดยมีการส่งออก
ไปยังประเทศในภูมิภาค SEA เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะท าการขยายตลาด
ไปยังประเทศ xxx บริษัทจึงต้องการต าแหน่ง Marketing Coordinator (xxx) 
เพื่อให้ช่างฯ ที่มีความช านาญในธุรกิจของบริษัท และตลาดในประเทศ xxx รวมไป
ถึงภาษาและวัฒนธรรมในประเทศ xxx มาด าเนินการ เพื่อให้การติดต่อธุรกิจเป็นไป
ได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)

27

Engineer



28



ต าแหน่ง Managing Director
• ผู้ที่เข้ามาด ารงต าแหน่งจะต้องมีรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท

29

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง
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1.การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าวใน
ต าแหน่งท่ีได้รับอนุมัติ

1.1 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายไุม่ต่ ากว่า 27 ปีบริบูรณ์ และมี
ประสบการณ์การท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.2 ต าแหน่งระดับ Operation จะอนุญาตให้บรรจคุนต่างด้าวที่มีอายไุมต่่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานและมี
ประสบการณ์การท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสายงาน ต้องมี
ประสบการณ์การท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติอย่างน้อย 5 ปี
1.3 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management ในกิจการซอฟต์แวร์และกิจการให้บรกิารเทคโนโลยีดจิิทัล ที่ได้รับอนุมัติการ
ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งด้าวท่ีมีประสบการณก์ารท างานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมา
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.4 ต าแหน่งระดับ Executive ระดับ Management และระดับ Operation  ในกิจการซอฟต์แวร์กิจการให้บริการเทคโนโลยดีิจิทัล 
และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนมุัติการส่งเสรมิการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานเป็น
ผู้ช านาญการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะอนุญาตให้บรรจเุฉพาะในระดับอาวุโส ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้างส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้
จาก ภ.ง.ด.1
1.5 ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ในกิจการ TISO ส าหรับขอบข่ายธุรกิจการ IBPO ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการ
ลงทุนก่อนเดือนมีนาคม 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งด้าวท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณก์ารท างานท่ีตรงกับ
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีจะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประวัติการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ในส่วนของโครงการท่ีขอรับการสง่เสริมใหม่ และโครงการเดิมที่ขอแก้ไขเฉพาะจ านวน Workstation เพิ่มข้ึนซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสรมิ
การลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จะอนุญาตให้บรรจคุนต่างด้าวที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีหลักฐาน
การฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุใน
สัญญาจ้าง ส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด.1 
1.6 ต าแหน่งครู จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง Operation และจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งครู และหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 

1.7 ต าแหน่งนักบิน จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง Operation และจะต้องแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(Validation) พร้อมท้ังหนังสือสนับสนุนจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าว



Non - B =>> ส าหรับต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างหรือประกอบธุรกิจ
=>> ส าหรับติดต่อธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Non - IB =>> ส าหรับต่างชาติที่ต้องการท างานกับบริษัทที่ขึ้นกับ BOI
Non - O =>> ส าหรับครอบครัวติดตามผู้ถือวีซ่าประเภท Non – B หรือ IB ที่มี
ใบอนุญาตท างานในไทย
Non - O (Thai Spouse)  =>> ส าหรับต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย 
โดยจะต้องยื่นใช้สิทธิตามวัตถุประสงค์ที่ขอวีซ่าเข้ามาก่อนจึงจะสามารถยื่นท างาน
ภายใต้สิทธิบีโอไอได้
Resident  =>> ส าหรับผู้ที่ได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ และใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าว
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ



การบรรจุช่างฝีมือในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ

• ต้องบรรจุในต าแหน่งว่างที่ได้รับอนุมัติ

• วีซ่าต้องเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category B / IB /      
O (Thai Spouse) (กรณีคู่สมรสเป็นคนไทย จะต้องได้รับการ
ตรวจลงตราจาก สตม. ในการขออยู่ต่อครั้งแรกตามประเภทและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน) /RESIDENT

• อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้คราวละไม่เกินระยะเวลาของต าแหน่ง

• กรณีต าแหน่ง Managing Director จะต้องเป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3

34

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว



บริษัทจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานฯ ตามแบบที่ก าหนดเมื่อช่างฝีมือเดินทางเข้า
ประเทศ หรืออย่างน้อย 15 วัน ก่อนก าหนดระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองอนุญาตไว้เดิมสิ้นสุด (Non-Immigrant Visa 90 วัน)

การพิจารณาระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน ดูจาก
• ตราประทับขาเข้า (กรณีช่างฝีมือและผู้ติดตามเพิ่งเดินทางเข้ามาครั้งแรก)
• วีซ่าที่ใช้สิทธิประเภทธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องแจ้งพ้นก่อนยื่นค าขอบรรจุ 
• วีซ่าที่ได้รับการพ้นหน้าที่จากการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย บีโอไอหรือ

สิทธิอื่น ๆ (แนบหนังสือแจ้งพ้นในช่องอื่นๆ หรือเขียนเลขค าร้องแจ้งพ้น วันที่
พันในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา)

35

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

ตราประทับขาเข้า Non-B, Non-IB ระยะเวลา 90 วัน 



37

หน้าย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาเล่มใหม่ 



ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

38
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

RESIDENT
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

- ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว
- ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

ตม. 7



• วุฒิการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันนั้นๆ (ต้องเป็น pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 5 mb ต่อไฟล์)
• ใบผ่านงานที่ได้รับจากบริษัทที่ผ่านงานมา (ต้องเป็น pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 5 mb ต่อไฟล์
• รูปถ่าย (ใช้ยื่นงานราชการเท่านั้น ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นหรือหมวก ไม่แนบรูป

จาก passport และมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน160x240 pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb)
• เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษ จากสถาบันการแปลในประเทศ หรือสถานทูตหรือหากแปลจาก
ต่างประเทศให้ใช้ฉบับที่แปลโดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ เท่านั้น

• การแนบเอกสารแปลจะต้องสแกนทั้งตัวจริงและฉบับแปล(พร้อม Notary ถ้ามี) ให้อยู่ในไฟล์
เดียวกัน

45

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)

สิ่งที่คนต่างดา้วต้องเตรียม



• ส าเนาหนังสือเดินทาง **สแกนทุกหน้าที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยพร้อมวีซ่า
ที่ได้รับมาจากสถานทูตในต่างประเทศ

• ทะเบียนสมรส และบัตรประชาชนของสามี/ภรรยาคนไทย (กรณีใช้สิทธิวีซ่าประเภท 
Non-O (Thai Spouse)

• ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (RESIDENT)
• หนังสือแจ้งพ้นในกรณีผ่านการบรรจุกับบีโอไอ หรือการนิคมอุตสาหกรรมมาแล้ว และ

เขียนแจ้งในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา

46

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)

สิ่งที่คนต่างดา้วต้องเตรียม
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เอกสารแนบการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว



เอกสารแนบการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว

ตัวอย่างเอกสารแปลวุฒิการศึกษา

48



หวักระดำษจดหมำยบริษทั

ประทบัตรำเซ็นรับรอง ต ำแหน่ง โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมบริษทัท่ีผำ่นงำนมำ

เอกสารแนบการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว

ตัวอย่างใบผ่านงาน
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กรณีบรรจุครอบครัวของคนต่างด้าว 
ผู้ที่ใช้สิทธิติดตามได้คือ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร สิ่งที่คนต่างด้าวต้องเตรียม ดังนี้
• ส าเนาหนังสือเดินทาง **สแกนทุกหน้าที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยพร้อมวีซ่า

ที่ได้รับมาจากสถานทูตไทยในต่างประเทศ
• รูปถ่าย (ใช้ยื่นงานราชการเท่านั้น ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นหรือหมวก 

ไม่แนบรูปจาก passport และมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน 160x240 pixels และขนาด
ไฟล์ ไม่เกิน 2 mb)

• ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร (มีชื่อช่างฝีมือ, ชื่อผู้ติดตาม และความสัมพันธ์)

***เอกสารฉบับใดไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย จะต้องได้รับรองการแปลจาก
สถาบันแปลภาษาในประเทศไทย สถานทูต หรือหน่วยงานราชการจาก

ต่างประเทศ*** 50

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)
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1.การขยายระยะเวลาต าแหน่ง
และตัวบุคคลที่ได้รับอนุมัติ

1.1 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมตัิจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
แผนการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือ
มาตรฐานการให้บริการ และเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากรไทย เป็นต้น 
1.2 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมตัิ ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่
เกิน 2 ปี ยกเว้นกิจการที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
1.3 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมตัิ ของกิจการ IHQ กิจการ ITC 
กิจการ IBC กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี
1.4 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลส าหรับผูช้ านาญการต าแหน่งนักวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 4 ปี

1.5 การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคลที่ได้รับอนุมตัิของกิจการ TISO กิจการ BPO
กิจการ IBPO ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 1 ปี

การขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล



1. สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่งได้ล่วงหน้า 15-90 วันก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาวีซ่าปัจจุบัน 

2. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ ดังนี้
- แผนผังสายงานองค์กร
- ผลการถ่ายทอดที่ต าแหน่งดังกล่าวได้ท าการถ่ายทอดให้พนักงานคนไทยตาม

เงื่อนไขบัตรส่งเสริม
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระยะเวลาเอกสารไม่เกิน 6 เดือนรับรองโดยนายทะเบียน
- งบการเงิน ประกอบด้วย หน้าปก หน้ารายงานผู้ตรวจสอบ หน้าแสดงฐานะ

ทางการเงิน หน้าก าไรขาดทุน และ/หรือหน้าหมายเหตุ

52

หลักเกณฑ์การยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าว
และครอบครัว



หลักเกณฑ์การยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าว
และครอบครัว
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• หัวจดหมายบริษัท
• ชื่อต าแหน่งที่ขอขยายระยะเวลา ตรงกับในแผนผังสายงานบริษัท
• ช่วงระยะเวลาที่ถ่ายทอดฯ เป็นอดีต
• ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดฯ 
• วิธีการที่ถ่ายทอดฯ 
• ผลที่ได้รับ
• ชื่อของคน ต าแหน่ง แผนกที่ได้รับการถ่ายทอดฯ และลายเซ็นต์

หลักเกณฑ์การยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าว
และครอบครัว

สิ่งที่ต้องมีในผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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• ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562 นั้น
คนต่างด้าวที่ต้องการขยายระยะเวลาในต าแหน่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะพิจารณา
อนุมัติให้เฉพาะระดับอาวุโส (SENIOR LEVEL) จะต้องแนบ ภ.ง.ด. 1 ต่อท้ายแผนผัง
สายงานบริษัท

• ประเภทกิจการ TISO ส าหรับขอบข่ายธุรกิจกิจการ IBPO ใหม่และโครงการเดิมที่ขอ
แก้ไขเฉพาะจ านวน WORKSTATION เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 มีเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาต าแหน่งต้องแนบ
รายได้จากภ.ง.ด 1 ต่อท้ายแผนผังสายงานบริษัท

เงื่อนไขการยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง และต่ออายุคนต่างด้าว
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญกรณีชัว่คราว

ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาปฏบิตัิงานชัว่คราวเร่งด่วนไม่เกนิ 30 วนั

• วตัถุประสงค์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกรณีทีช่่ำงฝีมอืมคีวำมจ ำเป็นต้องเขำ้มำท ำงำนแบบเร่งด่วน
ในช่วงระยะเวลำ ไม่เกนิ 30 วนั ตำมประกำศส ำนักงำน ที่ ป. 14/2540 ลงวนัที่ 9 ธนัวำคม 2540 
เช่น แกป้ญัหาดา้นเทคนิค/ สายการผลติ, เครื่องจกัรช ารุด/ เสยี, น าเขา้เครื่องจกัรใหม่/ ติดตัง้เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์

• แจ้งพ้นจำกวซี่ำธุรกิจและระยะเวลำไม่พอที่จะบรรจุช่ำงระยะยำว หรอืยื่นขยำยเวลำกำรอยู่ ต่อใน
ประเทศไมท่นัตำมก ำหนด

• กำรอนุญำตจะมรีะยะเวลำ 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีอ่นุญำตเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถขอตดิต่อกนัไดอ้กี 

• วซี่ำตอ้งเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category B / IB / O (Thai Spouse) (กรณีคู่สมรสเป็นคน
ไทย จะต้องได้รบักำรตรวจลงตรำ สตม . ในกำรขออยู่ต่อครัง้แรกตำมประเภทและวตัถุประสงค์
เดยีวกนั) / Resident

• กรณีแจ้งพ้นมำจำกบรษิทัอื่นและขยำยต ำแหน่งไม่ทนั 15 วนัแต่ระยะต้องเหลอืไม่น้อยกว่ำ 5 วนั 
อนุญำตใหย้ื่นช่ำงฯเร่งด่วน 30 วนั และแจง้ใหช้่ำงฝีมอืท ำวซี่ำพรอ้มใบอนุญำตท ำงำนก่อนกำรบรรจุ
ระยะยำวต่อไป

• ในกรณีมคีรอบครวัใหย้ืน่บรรจุในค ำขอเดยีวกนั
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บริษัทกรอก
ข้อมูลผ่าน

ระบบ

BOI

พิจารณา
ข้อมูล

BOI

อนุมัติ

59

กรณีเลือกสถานท่ีรบับริการที่อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต

IMM
พิจารณาข้อมูล

IMM
พิจารณา

Pre-Approved

DOE

พิจารณาข้อมูล

DOE

พิจารณา

Pre-Approved

นัดหมายผ่านระบบ

การเชื่อมโยงข้อมูลของ 3 หน่วยงาน
BOI + IMM + DOE



กรณีเลือกสถานที่รับบรกิารทีอ่าคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต

***เมื่อถึงวันนัดหมายขอให้น าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงตัว
1. ใบนัดหมาย
2. ใบช าระเงินกรมการจัดหางาน (กรณีบรรจุฯ ใหม)่
3. ใบช าระเงินตรวจคนเข้าเมือง
4. หนังสือเดินทาง
5. ใบอนุญาตท างาน (ถ้าม)ี

***น ามา 1 ชุดต่อ 1 คน***

ช ำระค่ำธรรมเนียมท่ีกรมกำรจดัหำงำน DOE กรณีบรรจุฯ ใหม่

น ำใบนดัมำวำงท่ี BOI ก่อนเวลำนดัหมำยไดไ้ม่เกิน 10 นำที

ถ่ำยรูปท่ี DOE และประทบัตรำวีซ่ำ

ช ำระค่ำธรรมเนียมท่ี IMM

ต่างชาติได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการ LOG IN 
เข้า Digital Work Permit (DWP) ผ่านทางอีเมลที่

แจ้งในระบบหลังจากที่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้ว

การเชื่อมโยงข้อมูลของ 3 หน่วยงาน
BOI + IMM + DOE (ต่อ)
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https://www.boi.go.th

https://osos.boi.go.th

https://swe-expert.boi.go.th



อีเมล

VISAWORK@BOI.GO.TH

CALL CENTER 

โทร 02-209-1161-67

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
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