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เรือ่ง “การให้บริการของศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ภาษาจีน)”  

ภายใตค้วามรว่มมอืระหว่าง 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) - ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) และ 

กรมการจดัหางาน 
ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง 

--- ในครัง้น้ี ผูเ้ข้าร่วมจะต้องเป็นชาวจีน 1 คน พนักงานคนไทย 1 คน ต่อ 1 บริษทั --- 
 

***สามารถติดตามข่าวสารวนัและเวลาของการลงทะเบียนผ่านทาง email ตามท่ีทางบริษทั
ได้บนัทึกข้อมลูผูติ้ดต่อในระบบ e-Expert System*** 

โดย...คณุสาธิต 

เม่ือบริษทัได้ย่ืนเปล่ียนประเภทกิจการจาก... 

 กจิการส านกังานปฏบิตักิารภมูภิาค (Regional Operating Headquarters - ROH) เปล่ียนเป็น 

  กจิการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarter: IHQ) 

 

 กจิการศูนยจ์ดัหาจดัซือ้ชิน้ส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International Procurement Office - IPO) เปล่ียนเป็น 

  กจิการบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) 
 

 ***เมือ่ทางบรษิทัไดย้ื่นเรือ่งขอเปลีย่นประเภทกจิการในบตัรส่งเสรมิกบัทางบโีอไอเรยีบรอ้ยแลว้ ก่อนทีจ่ะมกีารยืน่เรือ่ง
ใดๆ กต็ามในระบบ e-Expert System จะตอ้งยืน่ขอเปลีย่นประเภทกจิการขอ้ 19 ในระบบใหเ้รยีบรอ้ยก่อน แลว้จงึจะสามารถยื่น
เรือ่งอื่นๆ ต่อไป 

การเปล่ียนประเภทกิจการของบตัรส่งเสริม 

ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
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 กรณขีองการยื่นขอ้ 4.2 บรรจคุรอบครวัติดตามช่างฝีมือ และมผีูต้ดิตามหลายคน วธิกีารยื่นใหอ้ยูภ่ายในค ารอ้งเดยีว 

สามารถด าเนินการไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย...คณุจีราวจัน์ 
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ย่ืนเรื่อง เลือกค าร้องข้อ 4.2 เลือกบตัรส่งเสริม เลือกช่างฝีมือฯ 

ทางขวามือของช่ือ-นามสกลุช่างฯ ท่ีเลือกมาจะมีไอคอน บวก สีเขียว ให้กดเพ่ือกรอกข้อมลูผู้ติดตาม 

***หากมากกว่า 1 คน = หลงัจากกรอกข้อมลูผูติ้ดตามคนแรกเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง” สามารถกดท่ี 

ไอคอน บวก สีเขียว เพ่ือเพ่ิมคนต่อไป ท าอย่างน้ีไปจนครบจ านวนผูติ้ดตามของช่างคนน้ี 

เม่ือกรอกผู้ติดตามครบแล้วสามารถกด “ตกลง” และ “ถดัไป” จนถึงขัน้ตอนการ “ส่งเร่ือง” 

ค าถามท่ีพบบ่อยๆ เก่ียวกบัช่ือบริษทัและเลขท่ีนิติบุคคล 

กรณทีี ่“ช่ือบริษทัเปล่ียนเพียงอย่างเดียว” โดยทีเ่ลขนิตบิุคคลยงัคงเดมิด าเนินการดงันี้ 

 - ทางบรษิทัจะตอ้งยื่นขอ้ 16 เพื่อท าการเปลีย่นชื่อบรษิทั ใหเ้รยีบรอ้ย หลงัจากนัน้ทางบรษิทัจงึจะสามารถยืน่เรือ่งอื่นๆ 
ต่อไป 

 

กรณทีี ่“เลขท่ีนิติบคุคลเปล่ียน” ด าเนินการดงันี้ 

 - ทางบรษิทัจะตอ้งยื่นขอรบั User Name และ Password ส าหรบัการเขา้ระบบ e-Expert System ใหม ่

 - ยืน่ขอ้ 1.1 เพื่อขออนุมตัติ าแหน่งใหม ่จนไดร้บัอนุมตัิ 

 - แจง้พน้ช่างฯ และครอบครวัจากบรษิทัเดมิ โดยเลอืกวนัแจง้พน้ล่วงหน้า 15 วนั 

 - น าช่างทีไ่ดแ้จง้พน้จากบรษิทัเดมิมายื่นขอ้ 4.1 บรรจุช่างฯ และครอบครวัเขา้ต าแหน่งทีไ่ดร้บัอนุมตัภิายใตบ้รษิทัใหม่ 

โดย...คณุชยนัต์ 



Digital Marketing VS Social Media 
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Social Media  
 หมายถงึ สื่อสงัคมออนไลน์ทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตสามารถแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั โดยใชส้ื่อต่างๆ 
เป็นตวัแทนในการสนทนา โดยไดม้กีารจดัแบ่งประเภทของ 
 - ประเภทสื่อสิง่พมิพ ์(Publish) ทีม่ ีWikipedia, Blogger เป็นตน้ 
 - ประเภทสื่อแลกเปลีย่น (Share) ทีม่ ีYouTube, Flickr, SlideShare เป็นตน้ 
 - ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ทีม่ ีMSN, Skype, Google Talk เป็นตน้ และยงัมอีกีหลายประเภท 
 - ประเภทเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Social Network ทีม่ ีFacebook, LinkedIn, Google+ เป็นตน้  
 

Digital Marketing  
 หมายถงึ การท าการตลาดบนโลก Online ผ่านช่องทาง Internet และ Technology ผสมผสานกนั โดยใช ้Social Net-
work เป็นกลยุทธท์างการตลาด และยงัเป็นการสรา้งสนิคา้ใหม่ๆ  ทีเ่ด่นกว่าสนิคา้เดมิทีม่อียู ่หรอืเป็นนวตักรรม โดยใชเ้ครือ่งมอื 
ทางอเีลก็ทรอนิกสใ์นระบบดจิติอล เช่น การใชเ้ครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ผ่านมอืถอื เวบ็ไซต ์เป็นตน้ ซึง่ Digital Marketing เป็น 
Technology ทางการตลาดทีไ่ม่มสีตูรส าเรจ็ตายตวัขึน้อยูก่บัความคดิสรา้งสรรคท์ีจ่ะสื่อสารออกมาใหล้กูคา้เขา้ใจเป็นยทุธวธิทีี่ 
ทนัสมยัและก าลงัเป็นช่องทางใหม ่ทีน่กัการตลาดส่วนใหญ่เลอืกใช้ 
  

***ส าหรบับริษทัท่ีมีความจ าเป็นในการขอต าแหน่งด้านน้ี 

ขอให้ตรวจสอบหน้าท่ีการท างานต าแหน่งให้สอดคล้องกบัประเภทกิจการท่ีได้รบัด้วยนะคะ*** 
โดย...คณุปียากลุ 

ไขข้อข้องใจ??? 

1. ในการยกเลกิวซี่าที ่ตม. แต่ละครัง้ ทางบรษิทัจะตอ้งทราบว่า ยื่นท าวซี่าครัง้แรกนัน้ท า ณ ทีใ่ด  
ดงันัน้ การยื่นเรือ่งยกเลกิวซี่าตอ้งท าทีเ่ดยีวกนั 

2. บรษิทัมตี าแหน่งทีย่งัเป็นอตัราว่าง จะไมส่ามารถยืน่ขยายระยะเวลาต าแหน่งต่อไปได ้
เมือ่ระยะเวลาต าแหน่งนัน้ครบก าหนด ระบบจะตดัต าแหน่งนัน้ๆ อตัโนมตั ิหากในอนาคตทางบรษิทัทราบว่า 
จะมกีารรบัต่างชาตเิขา้มาท างานในต าแหน่งดงักล่าว ทางบรษิทัสามารถยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งไดก่้อนทีต่่างชาต ิ
จะเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร 

3. การขอความรว่มมอืประทบัตราใหก้บัช่างฯ และครอบครวัผูต้ดิตามพรอ้มกนั จะตอ้งมตี าแหน่งรองรบัในระบบแลว้ 

4. การขออนุมตัติ าแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะตอ้งใส่ “เป็นกรรมการมอี านาจลงนามผกูพนับรษิทั” 
ในช่องขอบเขตงานเพิม่เตมิหลงัจากใส่หน้าทีข่องต าแหน่งแลว้ 

5. การขอต าแหน่ง ASSISTANT……….MANAGER ทางบรษิทัจะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนเกนิ 100 ลา้นบาท 
และตอ้งมต่ีางชาตถิอืหุน้เกนิ 50% 


