ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลังจากการพักผ่อนวันสงกรานต์ ก็กลับมาลุยงานกันต่อเลยจ้า...ในฉบับนี้ยงั คงพูดถึง
การรายงานความคืบหน้ าของโครงการทุก 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริมตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม โดยจะต้องแนบสาเนาแบบรายงานความคืบหน้าของโครงการ
ในไฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร
————————————————————ตามทีท่ างกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI) ได้สง่ e-mail ขอเชิญร่วมการอภิปรายกลุม่ และ
เสวนากลุม่ เรื่อง การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน (BOI, สตม. และกรมการจัดหางาน) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(OSOS) กรุงเทพฯ ซึง่ จะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมเพรียงกันวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 ตัง้ แต่ 8.30น.
หน้าเว็บไซต์ www.boi.go.th และในครัง้ นี้เราได้ลงประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นการยา้ เตือนอีกครัง้ ค่ะ
โดย...น้าดอกไม้

คาถามชวนมึน

เกร็ดเล็ก...เกร็ดน้ อย

ทราบกันหรือไม่ว่า การทีจ่ ะบรรจุช่างฯ ใน
ตาแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะต้องมี
ชื่อในหนังสือรับรองบริษทั หรือไม่

ตอบ!!! การบรรจุช่างฯ ในตาแหน่ง
MANAGING DIRECTOR จะต้องมีชื่อเป็ น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตาม
หนังสือรับรองบริ ษทั
โดย...ฟ้ าลัน่
PRESENTED BY
กองบรรณาธิ การ :
น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทางาน :
นาย กฤษณ์ กุลวิจติ รรังสี
น.ส. นริศรา ฉายขุนทด
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

ในการขอตาแหน่งทีล่ งท้ายด้วย .................ENGINEER ทาง
บริษทั จะต้องทราบเงือ่ นไขในการขอตาแหน่งแบบนี้และเงือ่ นไขของ
การบรรจุตวั ช่างฯ ดังนี้
1. หากต้องการขอตาแหน่งในด้านวิศวกรรมไม่สามารถใช้คาลงท้ายว่า
ENGINEERING แต่ให้ใช้คาลงท้ายว่า ENGINEER เช่น
PRODUCTION ENGINEERING SPECIALIST, PRODUCTION
ENGINEERING SUPERVISOR หรือ PRODUCTION ENGINEER
เป็นต้น
2. การขอตาแหน่งทีล่ งท้ายด้วย ..........ENGINEER จะต้องเลือกระดับ
ตาแหน่งให้เป็ น EXPATRIATE LEVEL พร้อมทัง้ สังเกตข้อความ
ด้านล่างหลังจากเลือกระดับนี้แล้ว ต้องเป็น “อย่างน้ อย 2 ปี ในกรณี
ที่วฒ
ุ ิ การศึกษาตรงกับตาแหน่ งงานในระดับทัวไป
่ และมีอายุไม่
ตา่ กว่า 22 ปี นับถึงวันยื่นบรรจุตวั ”
3. คนต่างด้าวทีต่ อ้ งการบรรจุในตาแหน่งทีเ่ ป็น ENGINEER จะต้อง
จบการศึกษาในด้าน ENGINEER ทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมทัง้ ต้องผ่านงาน
ด้าน ENGINEER ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือกรณีทไ่ี ม่ได้จบการศึกษาที่
เกีย่ วข้องกับด้าน ENGINEER โดยตรงจะต้องได้รบั การผ่านงานด้าน
ENGINEER เกิน 5 ปี
โดย...เขียวเสวย

การยื่นเรื่องขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาใน
ประเทศ (Operator หรือใกล้เคียง) ข้อ 4.4
***ในการกรอกข้อมูลตัวบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครัง้ ***
1. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึง่ บางประเทศจะแยก ชื่อจริง กับ นามสกุลอย่างชัดเจน
ยกเว้นชื่อ-นามสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ขอให้สงั เกตข้อความด้านล่างของรูปในหน้าหนังสือเดินทาง และอีกกรณีคอื ชื่อ -นามสกุล
ทีม่ เี ครือ่ งหมาย , หรือใส่ตรงตามหนังสือเดินทาง
2. หนังสือรับรองการศึกษา ขอให้แนบหนังสือรับรองทีไ่ ด้รบั จากสถาบันนัน้ ๆ หรือใบประกาศนียบัตร
3. หนังสือรับรองการทางาน จะต้องได้รบั รองจากบริษทั ทีผ่ ่านงานมาเท่านัน้
4. แนบใบประกาศนียบัตรทีผ่ ่านการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างน้อย 3 เดือน ***
5. แนบรูปถ่ายใช้ในราชการเท่านัน้ ขนาด 160 x 240 pixels
6. กรอกเลขทีพ่ าสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง
7. เลือก “วันทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยูถ่ งึ ” ในระบบให้ตรงกับตราประทับขาเข้าทีไ่ ด้รบั จาก ตม.
8. สาเนาหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่ อกโดยสถานทูตล่าสุด, หน้าประทับตรา
ขาเข้าล่าสุด และบัตรขาออก ให้อยูใ่ น ไฟล์เดียวกัน
9. เหตุผล - ช่างฯ ทีท่ างบริษทั ต้องการบรรจุในตาแหน่ งเกีย่ วกับการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เชีย่ วชาญอย่างไร
โดย...โชคอนันต์

คาแนะนา
1. การขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว มีวตั ถุประสงค์ คือ นาหนังสือขอความร่วมมือฯ
ส่งให้กบั คนต่างด้าวและครอบครัวทีต่ อ้ งการขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant IB, B และ O เพื่อติดต่อกับทางสถานทูตไทย
ประจาประเทศต่างๆ
2. การเลือกรับหนังสือและการดาเนินการเกีย่ วกับวีซ่าและใบอนุญาตทางาน ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดส่งเรือ่ งทุกครัง้
3. การคืนคาร้องของเจ้าหน้าที่ ทางบริษทั สามารถเข้าไปดาเนินการแก้ไขข้อมูลและส่งเรือ่ งกลับมาให้เจ้าหน้าทีใ่ หม่อกี ครัง้ และที่
สาคัญคาร้องนัน้ จะกลับสู่เจ้าหน้าทีท่ ่านเดิม โดยมีวธิ แี ก้ไข ดังนี้
Log In >>> คาร้องทัง้ หมด >>> เสร็จสิ้ นแล้ว >>> เลือกไอคอน ดิ นสอสีเหลือง (ทางขวามือของเลขคาร้องนัน้ )
>>> แก้ไข >>> ส่งเรื่อง
4. ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศได้มเี ว็บไซต์ค่มู อื เกีย่ วกับการยืน่ เรือ่ งต่างๆ ในระบบ e-Expert System โดยทางบริษทั
สามารถเข้าไปได้ท่ี www.osos.boi.go.th
>>> เลือกภาษาไทย >>> วิ ธีการ >>> กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (แถบทางซ้ายมือ)
5. ขณะนี้ยงั มีความสับสนกันระหว่าง “แผนการถ่ายทอด” และ “ผลการถ่ายทอด
“แผนการถ่ายทอด” ทางบริษทั จะต้องแนบพร้อมกับการยื่น “ข้อ 1.1 ขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่”
“ผลการถ่ายทอด” ทางบริษทั จะต้องแนบพร้อมกับการยืน่ “ข้อ 11.1 ขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งคนต่ างด้าว”
***ทางบริ ษทั สามารถเข้าไปดูวิธีการยื่นคาร้องเต็มรูปแบบตาม LINK ที่ปรากฏด้านล่าง***

