
ศนูยบ์ริการวีซ่า และใบอนุญาตท างาน 
ฉบบัท่ี 46 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2560

ข่าวประชาสมัพนัธ์

โอกาสของท่านมาถึงแล้ว ในการยกระดบัธรุกิจด้วยการใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ไม่ว่าท่านจะเป็น Start-Up หรือเป็นเจ้าของกิจการท่ีต้องการต่อยอดธรุกิจ

เราจดัเตรียมระบบเพ่ือรองรบัความต้องการของท่านไว้แล้ว

ศนูยบ์คุลากรทกัษะสงู (Strategic Talent Center: STC)

บรกิารใหมข่อง BOI ส าหรบับรษิทัทัง้ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ได้รบัส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
สนบัสนุนบุคลากรทกัษะสงูในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา โดยใหบ้รกิารดงันี้

1. แนะน าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิโดยเชื่อมโยงขอ้มลู
รว่มกบัหน่วยงานเครอืข่าย 

2. บรกิารรบัรองผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาต ิ(Expertise Recognition) เพื่ออ านวยความสะดวกเรือ่งวซี่าและ
ใบอนุญาตท างาน 

3. อ านวยความสะดวกวซี่าและใบอนุญาตท างาน โดยผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานเครอืข่าย
ของศูนย ์STC จะไดร้บัการอ านวยความสะดวกเรือ่งวซี่าและใบอนุญาตท างาน แมจ้ะท างานในบรษิทัที่ไมไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนกต็าม โดยจะเชื่อมต่อกบัระบบ e-Expert ของศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop 
Service for Visa and Work Permit)

ติดต่อสอบถาม และขอรบับริการได้ท่ี :
ศนูยบ์ุคลากรทกัษะสูง

อาคารจตัรุสัจามจรีุ ชัน้ 18
319 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท์ : 0 2209 1100
โทรสาร : 0 2209 1199
E-Mail : stc@boi.go.th
Website : www.boi.go.th/stc

mailto:stc@boi.go.th
http://www.boi.go.th/stc


เน่ืองจากระบบ e-Expert System ไดม้กีารพฒันาวธิกีารยืน่ค ารอ้งเป็นรปูแบบ Single 
Window for Visa and Work Permit (วธิกีารยืน่ระบบออนไลน์ผา่น 3 หน่วยงานในคราวเดยีว คอื 
บโีอไอ - สตม. - และกรมการจดัหางาน) ซึง่จะเริม่เปิดตวัใหใ้ชร้ะบบใหมภ่ายในสิน้ปีน้ี จงึประกาศให้
บรษิทัทีส่นใจเขา้รว่มฝึกอบรมสามารถลงทะเบยีนไดท้ี ่www.boi.go.th พรอ้มแจง้ชื่อบรษิทัและชื่อ –
นามสกุลผูท้ีจ่ะเขา้รว่ม 

โดย
1. วนัที ่20 กนัยายน 2560

- พธิเีปิดโครงการและการเสวนา ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ จ. กรุงเทพฯ 
จ านวนผูเ้ขา้รว่ม 500 คน (บรษิทัละ 1 คน) เปิดให้ลงทะเบยีนได้ตัง้แต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560

2. วนัที ่21 – 30 กนัยายน 2560
- เปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้รบัการฝึกอบรมโดยมกี าหนดการเขา้รว่มตามตารางแนบ 

สามารถลงทะเบยีนได ้บรษิทัละ 2 คน ซ่ึงทางบริษทัจะต้องน า Notebook มาเอง

3. วนัที ่1 ตุลาคม 25360
- ระบบจะเปิดใหบ้รกิารยืน่ค ารอ้งหลกั “ส าหรบัผูท่ี้ผา่นการอบรมเรียบร้อยแล้ว” คอื 

ขอ้ 1.1 การยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหม่, ขอ้ 4.1 และ 4.2 การยืน่ขอบรรจุชา่งฯ และครอบครวัใหม,่ ขอ้ 
11.1 การยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง – ต่ออายชุา่งฯ และครอบครวั และขอ้ 14.1 การยืน่แจง้พน้
ชา่งฯ ออกจากต าแหน่ง

4. วนัที ่1 มกราคม 2561
- ระบบเปิดใหบ้รกิารครบทกุค าร้องอยา่งเป็นทางการ ทัง้น้ี ผูท่ี้สามารถใช้งานระบบน้ี

ได้จะต้องเป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมมาแล้วเท่านัน้

*** เฉพาะผูท่ี้ใช้บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานท่ี ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
อาคารจตัรุสั จามจรีุ กรงุเทพฯ, จ.เชียงใหม่ และจ.ภเูกต็ เท่านัน้ ***

สามารถติดตามตารางวนัเข้าร่วมได้ตามเอกสารแนบท้าย

http://www.boi.go.th/


ข้อแนะน า.....

ในการยืน่ค ารอ้งขอ้ 4.1 ขอบรรจชุ่างฯ และครอบครวัผูต้ดิตาม และขอ้ 6.2 ช่างฯ ชัว่คราว 6 เดอืน ขอให้
บรษิทักรอกเหตุผลประกอบการพจิารณาว่าช่างฯ มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่งทีข่อบรรจอุย่างไร เช่น 

- จบดา้นใด / สาขาไหน 
- ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมาท าต าแหน่งอะไร มหีน้าทีอ่ะไร และสอดคลอ้งกบัต าแหน่งที่ขออยา่งไร 

***ทัง้น้ีหากประสบการณ์ท างานไม่เก่ียวข้อง จะไม่สามารถบรรจไุด้ค่ะ

อกี 1 ขา่วประชาสมัพนัธ ์นบัตัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป ทางระบบได้ปรบั
ระยะเวลาจากเดิมเหลือไม่น้อยกว่า 15 วนั เป็นต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า
7 วนั ดงัค าร้องต่อไปน้ี

1. การยืน่ขอ้ 4.1 ขอบรรจุชา่งฯ และครอบครวั, การยืน่ขอ้ 4.2 ขอบรรจุครอบครวัของชา่งฯ 
และขอ้ 6.2 ขอบรรจุชา่งฯ ชัว่คราว 6 เดอืน

- จะตอ้งมรีะยะเวลาวซี่าเหลอืไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
(เดิม ตอ้งมรีะยะเวลาเหลอืไมน้่อยกวา่ 15 วนั)

2. การยืน่ขอ้ 11.1 ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งกบัการต่ออายชุา่งฯ และครอบครวั 
- สามารถยืน่ค ารอ้งลว่งหน้าได ้7 -90 วนั ก่อนก าหนดระยะเวลาวซี่าเดมิครบก าหนด
(เดิม ยืน่ค ารอ้งลว่งหน้าได ้15 -90 วนั ก่อนก าหนดระยะเวลาวซี่าเดมิครบก าหนด)

Presented By :
กองบรรณาธิการ :

น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล

คณะท างาน :
นายกฤษณ์ กุลวจิติรรงัสี
น.ส. นรศิรา ฉายขนุทด
น.ส. พรชนก ธรีะเทพ
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม



เกณฑก์ารยืน่…ในแต่ละประเภทค าร้อง (ตอนท่ี 2)

การบรรจคุนต่างด้าวและครอบครวัข้อ 4.1 และ 4.2

1. เกณฑก์ารพจิารณา :

- ระดบัต าแหน่ง EXPATRIATE LEVEL

: จบการศกึษาตรงหรอืสอดคลอ้งกบัต าแหน่ง จะตอ้งมปีระสบการณ์ท างานทีต่รงหรอืสอดคลอ้ง
กบัต าแหน่งไมน้่อยกว่า 2 ปี อายไุมน้่อยกว่า 22 ปี

: จบการศกึษาไมต่รงหรอืไมส่อดคลอ้งกบัต าแหน่ง จะตอ้งมปีระสบการณ์ท างานทีต่รงหรอื
สอดคลอ้งกบัต าแหน่งไมน้่อยกว่า 5 ปี อายไุมน้่อยกว่า 22 ปี

- ระดบัต าแหน่ง MANAGEMET LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL

: จบการศกึษาตรง / ไมต่รงหรอืไมส่อดคลอ้งกบัต าแหน่ง จะตอ้งมปีระสบการณ์ท างานที่ตรง
หรอืสอดคลอ้งกบัต าแหน่งไมน้่อยกว่า 5 ปี อายไุมน้่อยกว่า 27 ปี

2. แนบรปูถ่ายขนาด 160 X 240 PIXELS เป็น JPEG ไฟล ์เท่านัน้

3. แนบหนงัสอืรบัรองการศกึษา โดยจะตอ้งเป็น CERTIFICATE เท่านัน้

4. หนงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งไดร้บัรองจากบรษิทัทีผ่่านงานมา ทางบรษิทัทีร่บัเข้าท างานไม่
สามารถออกรบัรองการท างานทีผ่่านมาได ้แต่หากเป็นทางบรษิทัแมท่ีป่ระเทศส่งตวัเขา้มาปฏบิตังิาน
ในประเทศไทย ทางบรษิทัแมส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานใหก้บัช่างฯ ได ้

5. การกรอกชื่อ-นามสกุล จะตอ้งกรอกใหต้รงกบัหนงัสอืเดนิทางของช่างฯ และครอบครวั ส าหรบั
บุตรชายทีอ่ายนุ้อยกว่า 15 ปี ขอใหเ้ลอืกค าน าหน้าเป็น MASTER แต่หากอายเุกนิ 15 ปีขอใหเ้ลอืก
ค าน าหน้าเป็น MR. ส่วนบุตรสาวสามารถเลอืกค าน าหน้าใหเ้ป็น MS. ไดเ้ลย

6. หนงัสอืรบัรองการศกึษาและหนงัสอืรบัรองการท างานทีไ่มใ่ช่ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จะตอ้งได้
รบัรองการแปลโดยสถาบนัแปลภาษาในประเทศไทยหรอืสถานทตูเท่านัน้ หากเป็นการรบัรองการแปล
จากต่างประเทศ จะตอ้งเป็นหน่วยงานราชการของประเทศนัน้ๆ รบัรองใหเ้ท่านัน้

7. หากช่างฯ ถอืวซี่าประเภท Non-O ตดิตามคู่สมรสไทย หรอือุปการะบุตรไทย จะตอ้งยืน่ใชส้ทิธขิออยู่
ตามวตัถุประสงคก่์อน หลงัจากนัน้ จงึจะสามารถเปลีย่นแปลงสทิธมิาท างานภายใตบ้โีอไอ โดยการยืน่
ค ารอ้งขอ้ 4.1 เลอืกประเภทวซี่าเป็น Non-O (Thai Spouse) พรอ้มทัง้แนบทะเบยีนสมรส (เกณฑต์าม
เอกสารแนบ)

8. การบรรจชุ่างฯ ในต าแหน่ง ENGINEER หรอื ENGINEERING จะตอ้งจบการศกึษาตรงและมี
ประสบการณ์ผ่านงานโดยตรง

9. กรอกสญัชาตใิหต้รงกบัหนงัสอืเดนิทาง



ตวัอย่างส าเนาหนังสือเดินทางท่ีใช้แนบในระบบ e-Expert 

1. ชื่อ - นามสกุล 

5. วนัทีห่มดอายเุล่มหนงัสอืเดนิทาง 

4. วนัทีอ่อกเล่มหนงัสอืเดนิทาง 

3. วนัเกดิ 

2. เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง 

ข้อมลูท่ีต้องน ามากรอก 

ในระบบ e-Expert System 

7. วนัทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงประทบัตราใหอ้ยูถ่งึ 

ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงจะประทบัให ้90 วนัภายใต้

สทิธวิซี่า Non-B หรอื Non-O (ส าหรบัผูต้ดิตาม) 

8. ประเภทวซี่า 

6. วนัก าหนดถงึประเทศไทยล่าสุด 



2017 August
SUNDAY จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

03 04 Notes:

* งานเสวนาจะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบจ านวน 500 บริษัท บริษัทละ 1 คน 
*** งานเสวนาส ารองไว้ส าหรับบริษัทท่ีใช้บริการ  ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน วีซ่า และใบอนุญาต
ท างาน 

เปิดให้ลงทะเบียน
งานเสวนา Single 



2017 September
อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

01 02 Notes:

* ส าหรับการฝึกอบรมบริษัท เปิดให้เข้าร่วมบริษัทละ 2 คน โดยก าหนดไว้ วันละ 30 บริษัท 
*** บริษัทโปรดน าคอมพิวเตอร์ notebook มาด้วย ***

ฝึกอบรม & workshop จนท. และบริษัทน าร่องจาก กทม. 3 บริษัท เชียงใหม่ 1 บริษัท ภูเก็ต 1 บริษัท 

เปิดลงทะเบียนการฝึกอบรมส าหรับบริษัททั่วไป

เปิดลงทะเบียนการฝึกอบรมส าหรับบริษัททั่วไป

เปิดโครงการ
และงานเสวนา



2017 October
อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

05 06
* ส าหรับการฝึกอบรมบริษัท เปิดให้เข้าร่วมบริษัทละ 2 คน โดยก าหนดไว้ วันละ 30 บริษัท 
*** บริษัทโปรดน าคอมพิวเตอร์ notebook มาด้วย ***

Notes:

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & 
workshop จนท. และ



2017 November
อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

03 04
* ส าหรับการฝึกอบรมบริษัท เปิดให้เข้าร่วมบริษัทละ 2 คน โดยก าหนดไว้ วันละ 30 บริษัท 
*** บริษัทโปรดน าคอมพิวเตอร์ notebook มาด้วย ***

Notes:

ฝึกอบรม & workshop จนท. และบริษัทน าร่อง 5 

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & Workshop 90 บริษัท



2017 December
อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

26 27 28 29 30 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 01
* ส าหรับการฝึกอบรมบริษัท เปิดให้เข้าร่วมบริษัทละ 2 คน โดยก าหนดไว้ วันละ 30 บริษัท 
*** บริษัทโปรดน าคอมพิวเตอร์ notebook มาด้วย ***

Notes:

ฝึกอบรม & Workshop ที่เชียงใหม่ & ภูเก็ต

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & Workshop 120 บริษัท

ฝึกอบรม & 
Workshop 30 บริษัท



2018 January
อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

31 01 02 03 04 05 06
เปิดใช้งานระบบ Single

 Window ท้ังระบบ

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
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04 05 Notes:




