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บริษัทรับหนังสืออนุมตั ิ
Company contacts for result and gets 
BOI letter of approval  

บริษัทรับหนังสือไม่อนุมัต ิ
Company contacts for result and gets 
rejection letter.   

Step 2 : ขอน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงาน 
Application for placement of foreign skilled workers and experts  in the approved 
positions  
Company submits application form to Foreign Experts Services Division. 

บริษัทรับหนังสือแจ้งบริษัท, ส านกังาน  
ตรวจคนเข้าเมือง, กรมการจัดหางาน  
Company contacts for result and 

gets BOI letter of approval 

addressed to the company, the 

Immigration Bureau and the 

Department of Employment. 

บริษัทติดต่อ ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง (ศูนย์วีซ่าฯ) หรือ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองภายในระยะเวลาของตราประทับให้อยู่ใน
ประเทศในหนังสือเดินทาง  
Company contacts Immigration Bureau at the 

One-Stop Service Center for Visas and Work 

Permits or Immigration Checkpoints within the 

duration of stay specified in the passport.   

บริษัทติดต่อ กรมการจดัหางาน (ศูนย์วีซ่าฯ) หรือ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัด ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีในหนังสืออนุมัต ิ 
Company contacts Employment Office at the 

One-Stop Service Center for Visas and Work 

Permits or Provincial Employment Office  

บริษัทรับหนงัสอืไมอ่นมุตั ิ

Company contacts for result and 

gets rejection letter.   

ขัน้ตอนการยื่นเรื่องขอน าช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอน าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือฯ เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตาม มาตรา 25 มี 
2 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้  
Procedures for bringing in foreign skilled workers and experts to work under Section 25 of the 
BOI promoted projects are as follows:  
 

 
             อนุมัติ (Approve)                        ไม่อนุมตัิ (Reject)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ (Approve)                   ไม่อนุมัติ (Reject)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Step 1 :   ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าวฯ  
Application for positions of foreign skilled workers and experts  
Company submits application form to Foreign Expert Services Division 

ขั้นที่ 1 ระยะเวลา
ด าเนินการ  
ภายใน 5 – 20 
วันท าการ 
1st Step 
processing  
time : 
within 5-20 
working days  

ขั้นที่ 2 ระยะเวลา
ด าเนินการ ภายใน 
5 วันท าการ 
2nd Step  
processing   
time :  
within 5 working 
days  
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ขั้นตอนที่ 1 : การยื่นขออนุมัติต าแหน่งช่างฝีมือฯ  
เป็นขั้นตอนในการยื่นเรื่องเพื่อแจ้งความประสงค์และความจ าเป็นของกิจการในการที่จะต้องขอน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งใดบ้าง แสดงถึงแผนการใช้บุคลากรของกิจการและให้เห็นถึงจ านวนต าแหน่งงานและระยะเวลาที่กิจการจ าเป็นต้องใช้คนต่าง
ด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการปฏิบัติงานในกิจการ  
Step 1 : Application for positions of foreign skilled workers and experts  
This step is to inform the BOI of the objective and necessity of the promoted company for bringing in 
foreign skilled workers and experts. Under promoted project, the company must specify the positions of 
foreign skilled workers and experts needed, human resources allocation plan, number of positions and 
work duration of those foreign skilled workers and experts. 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม:  
กรณีขออนุมัติต าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวครั้งแรก หมายถึง การใช้สิทธ์ิน าเข้าช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการตามมาตรา 25 ครั้งแรก การขอ
อนุมัติต าแหน่งหน้าที่เพิ่มเติมในเวลาต่อมา แม้ว่าต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติก่อนนั้นจะหมดอายุไปแล้ว จนไม่คงเหลือต าแหน่งหน้าที่
ของคนต่างด้าวก็ตาม การขออนุมัติครั้งต่อไปถือเป็น “กรณี     ขออนุมัติต าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเพิ่มเติม” 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นเร่ือง ขั้นตอนที่หนึ่ง  
Documents to be submitted for Step 1 Application : 
 
1. แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ให้อธิบายถึงแผนงานของบริษัทในการน าคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานแล้วจะต้องมีการฝึกสอนคนงานไทยให้พัฒนาความรู้และความสามารถ
ในระดับที่สูงขึ้น โดยจะต้องระบุถึงหัวข้อท่ีจะท าการฝึกสอน, วิธีการ และ ระยะเวลา ในการฝึกสอน  
Technology transfer plan : the company must explain the plan to bring in foreign skilled workers and 
experts to train Thai workers to improve their skills and knowledge, specifying the training topics, 
methods and duration.  
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม: แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้พนักงานของบริษัท มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ และรายละเอียดของความรู้ 
และ/หรือ เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด พนักงานของบริษัทแผนก/หน่วยใด และจ านวนกี่คน วิธีการ/ช่วงเวลาที่ใช้
ถ่ายทอด และระยะเวลาที่ใช้ 

 
2. หนังสือบริษัทแจ้งรายละเอียดและเหตุผล  

จะต้องระบุถึงความประสงค์ที่บริษัทต้องการ , การด าเนินงานของกิจการในปัจจุบัน และรายละเอียดของเหตุผลความจ าเป็นที่
บริษัทมีความประสงค์นั้น ๆ  
Company’s letter of notification :  
The company must notify the BOI of the reasons and necessity for bringing in foreign skilled workers 
and experts as well as the details on company’s current operation.  
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม:  

เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติต าแหน่งหน้าที่ อาท ิ
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-  ปัจจุบันขอบเขตงานในต าแหน่งหน้าที่ที่ขออนุมัติอยู่ในความรับผิดชอบของใคร  เหตุใดจึงจ าเป็นในตอนนี้ ด้วย
เหตุผลใด 

-  เหตุผลความจ าเป็นที่ต าแหน่งหน้าที่นี้ต้องเป็นคนต่างชาติ 
-  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการที่ท าให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่นี้ กรณีมี

ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติเดิม แต่ขอเพ่ิมอัตรา มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร อีกทั้งลักษณะงานเหมือนหรืต่าง
จากงานในอัตราเดิมอย่างไร 

-  กรณีเป็นต าแหน่งหน้าที่ด้าน Marketing, Export, and Sales วิสาหกิจมีสัดส่วนการจ าหน่ายสินค้าภายในและ
ต่างประเทศอย่างไร ตลาดรองรับการส่งออกแบ่งตามประเทศและภูมิภาค 

-   กรณีเป็นต าแหน่งหน้าที่ด้านตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพในสายการผลิต กิจการจ าแนกเป็น กี่
สายการผลิต อะไรบ้าง แล้วช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการจะมาปฏิบัติงานในสายการผลิตใด 
 

3. แบบค าขออนุญาตน าเข้าช่างฝีมือ (F FR NI 01) ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
Application form for position of alien skilled worker or expert (F FR NI 01) must be completed. 

 
 
4. แผนผังสายงานบริษัท  

ต้องแสดงถึงการแบ่งสายงานในบริษัท และแสดงให้เห็นว่าต าแหน่งที่ขออนุมัติอยู่ในสายงานไหนในกรณีที่มีต าแหน่งที่เคยได้รับ
อนุมัติไปแล้วให้ระบุในแผนผังสายงานด้วย  
Company’s organization chart : must clearly show the division of organization within the company, the 
location of the applied positions of foreign skilled workers and experts and the location of the 
positions of foreign skilled workers and experts that have already been approved by the BOI (if any).  
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม: 

แสดงการแบ่งสายงานของทั้งบริษัท ครอบคลุมต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติเดิม และที่ขออนุมัติใหม่ แยกสีต่างกัน 
 

5. แบบ กกท.41 (F FR NI 02)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

1) กรอกช่ือต าแหน่งภาษาอังกฤษ (Position Title)  
2) ลักษณะงาน (Job Description) ให้ระบุให้ครอบคลุมกับงานท่ีท าจริง  
3) คุณสมบัติของต าแหน่งงาน (Job Requirement) ให้เลือกตามที่ระบุในฟอร์ม  
4) ระยะเวลา จะเป็นระยะเวลาที่บริษัทมีความจ าเป็นจะให้ต าแหน่งงคนต่างด้าวนั้นมีอยู่ในบริษัท  

Kor Kor Tor 41 Form (F FR NI 02) with details as follows:  
1) Position title  
2) Job description : please specify to cover the actual scope of work  
3) Job qualification : please choose from the qualification specified in the form  
4) Work duration that the company needs this position of foreign skilled workers and experts  

 
 



ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอน าช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างชาติเข้ามาปฏิบตังิานตามมาตรา 25 Page 5 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม: กกท 41 

- 1 ต าแหน่งต่อ 1 แผ่น 
- ชื่อต าแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ 
- ชื่อต าแหน่งต้องสอดคล้องกับขอบเขตงาน 
- ระยะเวลา เป็นระยะเวลาที่บริษัทจ าเป็นต้องคงต าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวนี้ 
 
6. ส าเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน  

จะเป็นส าเนาบัตรส่งเสริมหลัก หากกรณีมีบัตรส่งเสริมหลายฉบับให้แนบเฉพาะบัตรที่เกี่ยวข้องกับการขอต าแหน่งในคราวนั้น ๆ  
A copy of investment promotion certificate(s) relevant to the application of the positions of foreign 
skilled workers and experts 
 

7. ส าเนาใบอนุญาตเปิดด าเนินการ  
ตามเง่ือนไขในบัตรส่งเสริมจะมีการระบุว่าเมื่อบริษัทพร้อมที่จะเปิดด าเนินการจะต้องท าหนังสือถึงส านักงานเพื่อท าการตรวจสอบ
ก่อนเปิดด าเนินการ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าบริษัทด าเนินการตามเงื่อนไข ส านักงานจะออกใบอนุญาตเปิดด าเนินการ ในกรณีที่บริษัทไม่
สามารถแสดงใบอนุญาตเปิดด าเนินการจะต้องท าหนังสือช้ีแจงถึงสาเหตุและอธิบายถึงการด าเนินการในปัจจุบันของบริษัทว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด  
A copy of project operation approval :  
According to the investment promotion certificate’s conditions, the company must inform the BOI of 
the commencement of the project operation so that the BOI can inspect and issue the project 
operation approval. In case the company cannot provide a copy of project operation approval, the 
company must provide written explanation of the reasons and current status of the project.  
 

8. ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเรื่อง  
A copy of business registration certificate : must not be older than 6 months to the date of the 
application submission. 
 

9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
จะต้องเป็นรายช่ือผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชน ให้มีหน้าที่แสดงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และหน้าที่
แสดงอัตราส่วนการถือหุ้นของไทย และ ต่างชาติ  
A list of shareholders :  
Must contain the names of current shareholders and number of shares. In case of public company, list 
of major shareholders and foreign and Thai shareholding proportion must be shown. 
 

10. งบการเงินให้ใช้ปีล่าสุดที่มีการรับรองถูกต้องแล้ว หากยังไม่แล้วเสร็จให้ใช้ของปีล่าสุดที่มีอยู่ หรือถ้ายังไม่มีเนื่องจากเป็นกิจการใหม่
ให้ท าหนังสือช้ีแจง  
Financial statement : must be the latest year that has already been certified. If the financial statement 
is not available since the company has just been established, the company must provide written 
explanation thereof.  
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11.  เอกสารทุกชุด (ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยส านักงานฯ) จะต้องได้รับการลงนามและประทับตราบริษัทโดยกรรมการผู้มีอ านาจตาม
หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการโดยท าหนังสือมอบอ านาจที่ระบุอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท  
All documents (except those issued by the BOI) must have the company’s stamp and must be signed 
by the company’s authorized director according to the business registration certificate or by an 
authorized person with the letter of authorization that clearly states their scope of authority. A 30-
baht stamp duty must also be attached to the letter of authorization.  
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม:  หนังสือมอบอ านาจ ใช้ในกรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง 
ประกอบด้วย 
- หนังสือมอบอ านาจ ควรมอบอ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วย 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเรื่อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบอ านาจ กรณีเป็นคนต่างด้าว ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท างาน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 
- อากรแสตมป์ 10 บาท ใช้ได้ 1 ครั้ง กรณี 30 บาท ใช้ได้หลายครั้ง 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 : การยื่นขอบรรจุตัวบุคคลในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ  

เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยจะต้องได้รับการประทับตราวีซ่าการขอเข้าประเทศเป็นแบบ  Non-
Immigrant “B” ซึ่งคนต่างด้าวจะต้องไปติดต่อขอประทับตราวีซ่าที่สถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศโดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ขอเข้ามาเพื่อท างาน เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศจะได้รับการประทับตราจากด่านตรวจคนเข้า
เมืองเป็นวีซ่า Non-Immigrant “B” หลังจากนั้นจึงมาด าเนินการยื่นเรื่องเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงาน  

Step 2 :    Application for the placement of foreign skilled workers and experts in the approved positions  
Following step 1, foreign skilled workers and experts must receive Non-Immigrant “B” visa from Royal Thai 
embassy or Royal Thai Consulate General prior to entering into Thailand. Upon their entry into Thailand, they 
will receive Non-Immigrant “B” stamp on the passport at the immigration control. Later, they must proceed with 
the application to stay and work in Thailand.  
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นเร่ือง ขั้นตอนที่สอง  
Documents to be submitted for Step 2 Application : 

 
1. หนังสือบริษัทแจ้งรายละเอียดและเหตุผล  

จะต้องระบุถึงความประสงค์ที่บริษัทขอน าบุคคลช่ือใดมาปฏิบัติงานในต าแหน่งใดโดยบุคคลมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน
อย่างไร  
Company’s letter of notification : must specify the company’s objective to bring in the foreign skilled 
workers and experts with their names and their qualifications and explain why they are suitable for the 
positions.  
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2. แบบ Bio Data จ านวน 1 ชุด/คน (ติดรูปถ่ายขนาด 2”)  

เป็นข้อมูลรายละเอียดของบุคคลต่างด้าวที่จะมาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ  โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะในส่วนของประวัติการศึกษาจะต้องมีข้อมูลระดับการศึกษาขั้นสูงสุดหรือการศึกษาสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง
งานท่ีจะท าในส่วนของประวัติการท างาน จะต้องระบุการท างานครั้งล่าสุดย้อนหลังไป  
Bio data form : 1 form/person (with 2” photo)  
This form contains the detail of foreign skilled workers and experts that will work in the approved positions 
under the promoted project. The company must complete all the details requested, especially educational 
background. The company must provide the information of foreign skilled workers and experts on their 
highest education level or education level relevant to the approved positions. As for working experiences, 
they must be chronologically listed backwards.  
 

3. หลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ชุด/คน  
เป็นส าเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่ระบุสาขาวิชาศึกษา โดยหลักฐานจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
หากเป็นภาษาอื่นจะต้องให้สถาบัน ภาษาท าการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยพร้อมแนบส าเนาต้นฉบับ  
Education document: 1 set/person 
Education document consists of copies of Degree/Diploma/Certificate indicating the subject of study. All the 
documents must be in Thai or English. If they are in other languages, they must be translated into Thai or 
English by a language institute with a copy of original document attached.  
 

4. หลักฐานการท างาน จ านวน 1 ชุด/คน  
เป็นส าเนาหนังสือจากบริษัทเดิมที่เคยผ่านงานมา หากเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ
สามารถใช้หนังสือรับรองการท างานที่ออกโดยบริษัทเหล่านั้นได้โดยระบุถึงต าแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมา หลักฐาน
จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นจะต้องให้สถาบันภาษาท าการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยพร้อมแนบส าเนาต้นฉบับ  
Working document: 1 set/person  
The document is a reference from the previous companies where the foreign skilled workers and experts 
used to work. In case they are representatives from mother company or foreign subsidiary, they can use the 
letter of employment certification from these companies indicating the previous positions and duration of 
work. All the documents must be in Thai or English. If they are in other languages, they must be translated 
into Thai or English by a language institute with a copy of original document attached. 
 

5. ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 1 ชุด/คน  
จะต้องส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่แสดงถึงตราประทับวีซ่า non-immigrant ประเภท B ที่ได้รับจากสถานทูตหรือกงสุลไทยใน
ต่างประเทศ และตราประทับเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมือง  
A copy of passport : 1 copy/person  
The company must provide a copy of both a Non-Immigrant “B” visa stamp issued by the Royal Thai 
embassy or Royal Thai Consulate General and an entry stamp from the immigration control upon entry into 
Thailand of the foreign skilled workers and experts.  
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6. ส าเนาหนังสืออนุมัติต าแหน่งท่ีได้รับจากข้ันตอนท่ี 1  
A copy of BOI letter of approval from step 1 

 
7. เอกสารทุกชุด (ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยส านักงานฯ) จะต้องได้รับการลงนาม และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยกรรมการผู้มี

อ านาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการโดยท าหนังสือมอบอ านาจที่ระบุอ านาจหน้าที่ที่
ชัดเจน ติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
All documents (except those issued by the BOI) must have the company’s stamp (if any) and must be 
signed by the company’s authorized director according to the business registration certificate or by an 
authorized person with the letter of authorization that clearly states their scope of authority. A 30-
baht stamp duty must be attached to the letter of authorization.  

 
 


