
Visa And Work Permit Application of Thailand Immigration Bureau 
(Ladprao Branch) 

Visa And Work Permit for one stop service center of Thailand Immigration Bureau 
(Ladprao branch) is a web application that migrate of 7-year-old windows application 
which in written in VB and used Access database. 
 
The problems of an old application are: 

- Slow performance while record level is high in every day. 
- More rules, working process has changed which old application can’t support 

anymore. 
- Need reports (daily, monthly and custom) 
- Secure / Limited privileges editable area for some of users 
- Add accounting area that can submit invoice and check the summary at the end of 

the day. 
- Etc. 

 
Migration to web application 
Our new application written by Kiatirat Apiratanawong as an outsource programmer for 
Softnix Technology Co,.Ltd. The application is web application written in PHP and 
mySQL database driven on Windows 2000 Server platform. (Use IIS as a web server). As 
an web application we also use HTML, JavaScript, CSS, AJAX to implement the needed. 
 
The application needs to support 10 – 20 clients at the same time to service the customer 
at the immigration office. 
 



The system consists of Users system with multi-level privileges, Search systems with 
AJAX implemented, Immigration application form management, Invoice systems, Reports 
with online screen and export to spreadsheet. All systems including on screen printable 
(printer friendly) 
 
The backend (Administration area) also including in this application that consists of user 
and privileges management, content management and report management. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Screenshots of application 
 

Login Screen 

 
Main Menu Screen 

 
 
 



Add new visa / work permit application 
 



 



Search application 

 
 
 
 
 
 



Search Result 

Invoice with AJAX 
 



 

 
 
 
 
 
 



Users and pr ivileges 
 

   
 
 



Reports 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data Dictionary 
application_fee 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No  id 

type  varchar(5) No  ชนิดคาใชจาย fine/fee 

name  varchar(50) No  ช่ือคาใชจาย 

price  double(14,2) No 0.00 คาใชจาย 

 
continents 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No 0  

name  varchar(100) No   

 
countries 

Field Type Null Default Comments 

country_id  int(4) No   

continent_id  tinyint(4) Yes 0  

zone_id  tinyint(1) No 1  

country_name varchar(255) Yes NULL  

least_income  float(14,2) Yes 0.00  

 
group_connection 

Field Type Null Default Comments 



id  int(11) No 0  

name  varchar(255) No   

 
html_value 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No   

name  varchar(255) No   

value  text No   

 
reciepts 

Field Type Null Default Comments 

id  int(14) No  id 

timestamp  varchar(10) No  วันท่ีเซฟ 

date_issue  varchar(10) No  วันท่ีเซฟ 

reciept_no  varchar(20) No  หมายเลขใบเสร็จท่ีออก 

reciept_for  varchar(255) No  ช่ือผูรับใบเสร็จ 

application_extension  varchar(20) Yes NULL เลขรับเร่ือง อยูตอ 

application_extension_relative varchar(20) Yes NULL เลขรับเร่ือง ผูติดตาม RE 

application_extension_ref  varchar(20) Yes NULL เลขรับเร่ือง reference 

application_90days  varchar(20) Yes NULL เลขรับเร่ือง 90 วัน 

application_reentry  varchar(20) Yes NULL เลขรับเร่ือง re entry 

amount_fee_extension  double(30,2) Yes NULL คาใชจาย อยูตอ 



amount_fee_reentry  double(30,2) Yes NULL คาใชจาย re entry 

amount_fine_90day  double(30,2) Yes NULL คาปรับ อยูเกิน 90 วัน 

amount_fine_overstay  double(30,2) Yes NULL คาปรับ อยูเกิน 

total  double(30,2) No 0.00 รวมคาใชจาย ใบเสร็จนี้ 

issue_by  int(3) No 0 ออกใบเสร็จโดย 

cancelled  int(1) No 0 
ยกเลิกใบเสร็จนี้หรือไม (ใบ
เสร็จจะถูกนําไปใชอีกกับเลข
เร่ืองอ่ืนๆ) 

 
reentry 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No  primary key 

old_system  int(1) No 0 มาจากระบบเกา 

timestamp  varchar(10) No  timestamp 

last_update  varchar(10) Yes NULL ปรับปรุงคร้ังสุดทาย เม่ือ 

update_by  int(2) Yes NULL ผูปรับปรุงขอมูล 

application_type  varchar(30) No 0 ประเภทคําขอ 

application_subtype  varchar(255) Yes NULL ประเภทสํานักงาน 

application_no  varchar(15) No  เลขรับเร่ือง 

application_year  int(11) No 0 ปท่ี 

application_no_old  varchar(15) Yes NULL เลขรับเร่ืองเดิม 

application_year_old  varchar(255) Yes NULL ปท่ีเดิม 

application_no_ref  varchar(15) Yes NULL  



appication_no_relative  varchar(15) Yes NULL เลขรับเร่ือง ผูติดตามครอบครัว 

gender  char(1) No m  

name  varchar(255) No  ช่ือ 

birth_date  varchar(255) No  วันเดือนปเกิด คศ 

age  int(11) No 0 อายุ  

nationality  varchar(255) No  สัญชาติ 

passport_no  varchar(255) No  เลขหนังสือเดินทาง 

passport_exp  varchar(255) No  
วันท่ีหมดอายุเลขท่ีหนังสือเดิน
ทาง 

days_fined  varchar(255) No  จํานวนวันปรับ 

amount_fined  double(30,2) Yes NULL จํานวนเงินปรับ 

visa_status  varchar(255) Yes NULL ประเภทวีซาท่ีเคยไดรับ 

arrive_date  varchar(10) Yes NULL 
เคยไดรับใหเขามาในราชอาณา
จักร จาก วันท่ี 

allow_to_date  varchar(10) Yes NULL 
เคยไดรับใหเขามาในราชอาณา
จักร ถึงวันท่ี 

note1  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 1 

person_fined_unknow  varchar(255) No  ยังไมรู(ลบ) 

days_fined_unknow  varchar(255) No  ยังไมรู(ลบ) 

amount_fined_unknow  varchar(255) No  ยังไมรู(ลบ) 

changed_visa  varchar(255) No   

application_date  varchar(10) No  วันท่ียื่นคําขอ 

position  varchar(255) Yes NULL ตําแหนง 



company  varchar(255) No  ช่ือบริษัท 

follow_who  varchar(50) Yes NULL 
ความสัมพันธกับหัวหนาครอบ
ครัว 

reason  varchar(255) Yes NULL เปล่ียนวีซาเพื่อ 

note2  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 2 

business_type  varchar(255) Yes NULL ประเภทธุรกิจ 

company_asset  double(30,2) No 0.00 ทุนจดทะเบียน 

paid_asset  double(30,2) No 0.00 ชําระแลว 

total_share_holder  double(30,2) Yes NULL รวมสวนผูถือหุน 

total_income  double(30,2) Yes NULL รวมรายได 

personal_asset  double(30,2) No 0.00 ทรัพยสิน 

total_employee  int(2) Yes 0 จํานวนพนักงาน 

thai  int(2) Yes NULL คนไทย 

permanent_thai  int(2) Yes NULL ประจํา 

parttime_thai  int(2) Yes NULL รายวัน 

foreigner  int(2) Yes NULL คนตางดาว 

monthly_income  double(30,2) Yes 0.00 รายไดตอเดือน 

monthly_tax  double(30,2) Yes 0.00 ภาษี 

mfa_ref_no  varchar(255) Yes NULL หนังสือรับรอง กต.(ผูส่ือขาว) 

mfa_ref_date  varchar(255) Yes NULL ลงวันท่ี(ผูส่ือขาว) 

mfa_ref_year  int(11) Yes 0 รับรอง…ป(ผูส่ือขาว) 

work_permit_date  varchar(255) Yes NULL ใบอนุญาตทํางานต้ังแต(ผูส่ือขาว) 



work_permit_end  varchar(255) Yes NULL ใบอนุญาตทํางานถึง(ผูส่ือขาว) 

news_permit_end  varchar(255) Yes NULL บัตรผูส่ือขาวหมดอายุ(ผูส่ีขาว) 

annual_income  double(30,2) Yes 0.00 รายไดรอบปท่ีผานมา(ผูส่ือขาว) 

annual_tax  double(30,2) Yes 0.00 ปภาษี 

relationship  varchar(255) Yes NULL ผูติดตามเปน อะไรกับบุคคลหลัก 

transfer_date  varchar(255) Yes NULL โอนเงินเขามาต้ังแต(สํานักงาน) 

transfer_end  varchar(255) Yes NULL โอนเงินถึง(สํานักงาน) 

transfer_amount  varchar(255) Yes NULL จํานวนเงิน(สํานักงาน) 

business_date  varchar(255) Yes NULL  

business_end  varchar(255) Yes NULL  

support_doc0  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา อ่ืนๆ 

support_doc1  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือช้ีแจง 

support_doc2  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือรับ
รองบริษัท 

support_doc3  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา ใบทะเบียน
ภาษี 

support_doc4  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือรับ
รองการจาง 

support_doc5  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา งบดุลและ
บัญช ี

support_doc6  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา ภ.ง.ด. 50 

support_doc7  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา วุฒการศึกษา 

support_doc8  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา การเปน
ครอบครัว 



support_doc9  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา ของหัวหนา
ครอบครัว 

support_doc10  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือขอ
ความรวมมือ 

support_doc_other_note  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หมายเหตุ 
ของ อ่ืนๆ 

continent  varchar(255) No  ทวีป 

country  varchar(255) No  ประเทศ 

minimum_income  double(30,2) Yes 0.00 รายไดตอเดือนข้ันตํ่า 

note3  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 3 

permit_visa_end  varchar(255) No  อนุญาตถึง 

note4  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 4 

temporary_visa  varchar(255) No   

verifier  int(3) Yes NULL ผูตรวจสอบ 

authority  int(3) Yes NULL ผูอนุญาต 

authorized_date  varchar(255) No  วันเดือนปอนุมัติ 

relative_order  int(2) Yes NULL ลําดับผูติดตามในฟอรม 

nation_purpose  varchar(50) Yes NULL  

multiple  int(1) Yes 1 multiple(1) หรือ single(0) 

boi  int(3) Yes NULL ชนิดของ boi select 

boi_attachment_name  varchar(50) Yes NULL ชนิดเอกสารแนบ 

txt_boi_attachment_name  varchar(50) Yes NULL ช่ือเอกสารแนบ 

complete_mission_date  varchar(10) Yes NULL วันพนหนาท่ี 



new_passport_change_date varchar(10) Yes NULL เปล่ียนเลมหนังสือเดินทาง วันท่ี 

new_passport_no  varchar(50) Yes NULL หนังสือเดินทาง เลมใหมเลขท่ี  

new_passport_expire_date  varchar(10) Yes NULL หมดอายุวันท่ี 

org  varchar(10) Yes NULL หนวยงาน 

visit_by  varchar(10) Yes NULL โดยพาหนะ 

visit_card  varchar(20) Yes NULL บัตรขาเขาเลขท่ี 

address  varchar(45) Yes NULL ท่ีอยู 

umper  varchar(45) Yes NULL อําเภอ 

province  varchar(45) Yes NULL ประเทศ 

street  varchar(45) Yes NULL ถนน 

support_doc11  varchar(45) Yes NULL 
เอกสารตรวจลงตรา รับรองการจด
ทะเบียนนิต ิ

extension_fee  double(30,2) Yes NULL คาธรรมเนียม ขออยูตอ 

re_entry_fee  double(30,2) Yes NULL คาธรรมเนียม Re entry 

ninetydays_fined  double(30,2) Yes NULL ปรับ 90 วัน 

appication_cancelled  int(1) No 0  

reciept_issue  int(1) No 0 
ออกใบเสร็จไปหรือยัง 0=ยัง 1=
ออกแลว 

 
running_number 



Table comments: running number 

Field Type Null Default Comments 

running_number int(5)  No 00000 เลข running number 

year  int(4)  No 0000 ปของเลขท่ีใช 

type  varchar(45) No  ชนิดของเลขท่ีใช 

comment  varchar(255) No  comment 

 
tmp_daily_report 

Field Type Null Default Comments 

id  int(10) No   

app_no1  varchar(15) No 0  

app_no1_type varchar(5) No   

num1  int(5) No 0  

money1  int(45) No 0  

app_no2  int(15) No 0  

num2_1  int(5) No 0  

money2_1  int(45) No 0  

num2_2  int(5) No 0  

money2_2  int(45) No 0  

app_no3  int(15) No 0  

num3  int(5) No 0  

money3  int(45) No 0  



app_no4  int(15) No 0  

num4  int(5) No 0  

money4  int(45) No 0  

num5  int(5) No 0  

money5  int(45) No 0  

 
user_privileges 

Field Type Null Default Comments 

id  int(5) No  id 

title  varchar(255) Yes NULL ช่ือ permission 

verify  int(1) No 0 เปนผูตรวจรับเร่ือง 

approve  tinyint(1) No 0 เปนผูอนุมัติ เร่ือง 

admin_access  tinyint(1) No 0 การเขาถึงแบบ admin 

edit_access  tinyint(1) No 0 การเขาถึงในการแกไข 

edit_1day_access  tinyint(1) No 0 การเขาถึงในการแกไขใน 1 วัน 

edit_mission_complete tinyint(1) No 0 แกไข พนหนาท่ี 

finance_access  tinyint(1) No 0 การเขาถึงระบบการเงิน 

report_access  tinyint(1) No 0 การเขาถึงรายงาน 

 
users 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No   



user  varchar(255) No   

password varchar(255) No   

name  varchar(255) No   

privilege  int(3) Yes NULL  

visible  tinyint(1) No 1  

 
visa_applications 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No  primary key 

old_system  int(1) No 0 มาจากระบบเกา 

timestamp  varchar(10) No  timestamp 

last_update  varchar(10) Yes NULL ปรับปรุงคร้ังสุดทาย เม่ือ 

update_by  int(2) Yes NULL ผูปรับปรุงขอมูล 

application_type  varchar(30) No 0 ประเภทคําขอ 

application_subtype  varchar(255) Yes NULL ประเภทสํานักงาน 

application_no  varchar(15) No  เลขรับเร่ือง 

application_year  int(11) No 0 ปท่ี 

application_no_old  varchar(15) Yes NULL เลขรับเร่ืองเดิม 

application_year_old  varchar(255) Yes NULL ปท่ีเดิม 

application_no_ref  varchar(15) Yes NULL  

appication_no_relative  varchar(15) Yes NULL เลขรับเร่ือง ผูติดตามครอบครัว 

gender  char(1) No m  



name  varchar(255) No  ช่ือ 

birth_date  varchar(255) No  วันเดือนปเกิด คศ 

age  int(11) No 0 อายุ  

nationality  varchar(255) No  สัญชาติ 

passport_no  varchar(255) No  เลขหนังสือเดินทาง 

passport_exp  varchar(255) No  
วันท่ีหมดอายุเลขท่ีหนังสือเดิน
ทาง 

days_fined  varchar(255) No  จํานวนวันปรับ 

amount_fined  double(30,2) Yes NULL จํานวนเงินปรับ 

visa_status  varchar(255) Yes NULL ประเภทวีซาท่ีเคยไดรับ 

arrive_date  varchar(10) Yes NULL 
เคยไดรับใหเขามาในราชอาณา
จักร จาก วันท่ี 

allow_to_date  varchar(10) Yes NULL 
เคยไดรับใหเขามาในราชอาณา
จักร ถึงวันท่ี 

note1  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 1 

person_fined_unknow  varchar(255) No  ยังไมรู(ลบ) 

days_fined_unknow  varchar(255) No  ยังไมรู(ลบ) 

amount_fined_unknow  varchar(255) No  ยังไมรู(ลบ) 

changed_visa  varchar(255) No   

application_date  varchar(10) No  วันท่ียื่นคําขอ 

position  varchar(255) Yes NULL ตําแหนง 

company  varchar(255) No  ช่ือบริษัท 

follow_who  varchar(50) Yes NULL ความสัมพันธกับหัวหนาครอบ



ครัว 

reason  varchar(255) Yes NULL เปล่ียนวีซาเพื่อ 

note2  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 2 

business_type  varchar(255) Yes NULL ประเภทธุรกิจ 

company_asset  double(30,2) No 0.00 ทุนจดทะเบียน 

paid_asset  double(30,2) No 0.00 ชําระแลว 

total_share_holder  double(30,2) Yes NULL รวมสวนผูถือหุน 

total_income  double(30,2) Yes NULL รวมรายได 

personal_asset  double(30,2) No 0.00 ทรัพยสิน 

total_employee  int(2) Yes 0 จํานวนพนักงาน 

thai  int(2) Yes NULL คนไทย 

permanent_thai  int(2) Yes NULL ประจํา 

parttime_thai  int(2) Yes NULL รายวัน 

foreigner  int(2) Yes NULL คนตางดาว 

monthly_income  double(30,2) Yes 0.00 รายไดตอเดือน 

monthly_tax  double(30,2) Yes 0.00 ภาษี 

mfa_ref_no  varchar(255) Yes NULL หนังสือรับรอง กต.(ผูส่ือขาว) 

mfa_ref_date  varchar(255) Yes NULL ลงวันท่ี(ผูส่ือขาว) 

mfa_ref_year  int(11) Yes 0 รับรอง…ป(ผูส่ือขาว) 

work_permit_date  varchar(255) Yes NULL ใบอนุญาตทํางานต้ังแต(ผูส่ือขาว) 

work_permit_end  varchar(255) Yes NULL ใบอนุญาตทํางานถึง(ผูส่ือขาว) 

news_permit_end  varchar(255) Yes NULL บัตรผูส่ือขาวหมดอายุ(ผูส่ีขาว) 



annual_income  double(30,2) Yes 0.00 รายไดรอบปท่ีผานมา(ผูส่ือขาว) 

annual_tax  double(30,2) Yes 0.00 ปภาษี 

relationship  varchar(255) Yes NULL ผูติดตามเปน อะไรกับบุคคลหลัก 

transfer_date  varchar(255) Yes NULL โอนเงินเขามาต้ังแต(สํานักงาน) 

transfer_end  varchar(255) Yes NULL โอนเงินถึง(สํานักงาน) 

transfer_amount  varchar(255) Yes NULL จํานวนเงิน(สํานักงาน) 

business_date  varchar(255) Yes NULL  

business_end  varchar(255) Yes NULL  

support_doc0  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา อ่ืนๆ 

support_doc1  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือช้ีแจง 

support_doc2  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือรับ
รองบริษัท 

support_doc3  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา ใบทะเบียน
ภาษี 

support_doc4  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือรับ
รองการจาง 

support_doc5  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา งบดุลและ
บัญช ี

support_doc6  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา ภ.ง.ด. 50 

support_doc7  varchar(255) Yes NULL เอกสาร ตรวจลงตรา วุฒการศึกษา 

support_doc8  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา การเปน
ครอบครัว 

support_doc9  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา ของหัวหนา
ครอบครัว 



support_doc10  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หนังสือขอ
ความรวมมือ 

support_doc_other_note  varchar(255) Yes NULL 
เอกสาร ตรวจลงตรา หมายเหตุ 
ของ อ่ืนๆ 

continent  varchar(255) No  ทวีป 

country  varchar(255) No  ประเทศ 

minimum_income  double(30,2) Yes 0.00 รายไดตอเดือนข้ันตํ่า 

note3  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 3 

permit_visa_end  varchar(255) No  อนุญาตถึง 

note4  varchar(255) Yes NULL หมายเหตุ 4 

temporary_visa  varchar(255) No   

verifier  int(3) Yes NULL ผูตรวจสอบ 

authority  int(3) Yes NULL ผูอนุญาต 

authorized_date  varchar(255) No  วันเดือนปอนุมัติ 

relative_order  int(2) Yes NULL ลําดับผูติดตามในฟอรม 

nation_purpose  varchar(50) Yes NULL  

multiple  int(1) Yes 1 multiple(1) หรือ single(0) 

boi  int(3) Yes NULL ชนิดของ boi select 

boi_attachment_name  varchar(50) Yes NULL ชนิดเอกสารแนบ 

txt_boi_attachment_name  varchar(50) Yes NULL ช่ือเอกสารแนบ 

complete_mission_date  varchar(10) Yes NULL วันพนหนาท่ี 

new_passport_change_date varchar(10) Yes NULL เปล่ียนเลมหนังสือเดินทาง วันท่ี 

new_passport_no  varchar(50) Yes NULL หนังสือเดินทาง เลมใหมเลขท่ี  



new_passport_expire_date  varchar(10) Yes NULL หมดอายุวันท่ี 

org  varchar(10) Yes NULL หนวยงาน 

visit_by  varchar(10) Yes NULL โดยพาหนะ 

visit_card  varchar(20) Yes NULL บัตรขาเขาเลขท่ี 

address  varchar(45) Yes NULL ท่ีอยู 

umper  varchar(45) Yes NULL อําเภอ 

province  varchar(45) Yes NULL ประเทศ 

street  varchar(45) Yes NULL ถนน 

support_doc11  varchar(45) Yes NULL 
เอกสารตรวจลงตรา รับรองการจด
ทะเบียนนิต ิ

extension_fee  double(30,2) Yes NULL คาธรรมเนียม ขออยูตอ 

re_entry_fee  double(30,2) Yes NULL คาธรรมเนียม Re entry 

ninetydays_fined  double(30,2) Yes NULL ปรับ 90 วัน 

appication_cancelled  int(1) No 0  

reciept_issue  int(1) No 0 
ออกใบเสร็จไปหรือยัง 0=ยัง 1=
ออกแลว 

 
visa_statuses 

Field Type Null Default Comments 

id  int(11) No   

type  varchar(10) No   
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