
ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
ข่าวประชาสมัพนัธ ์

 หลงัจากการพกัผอ่นวนัสงกรานต ์กก็ลบัมาลยุงานกนัต่อเลยจ้า...ในฉบบัน้ียงัคงพดูถงึ       
การรายงานความคืบหน้าของโครงการทุก 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี นับตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิตาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิ โดยจะตอ้งแนบส าเนาแบบรายงานความคบืหน้าของโครงการ  
ในไฟลเ์ดยีวกบัผงัสายงานองคก์ร 

————————————————————- 
 ตามทีท่างกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI) ไดส้ง่ e-mail ขอเชญิร่วมการอภปิรายกลุม่และ  
เสวนากลุม่ เรื่อง การให้บริการของศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (BOI, สตม. และกรมการ-
จดัหางาน) ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ศนูยป์ระสานการบรกิารดา้นการลงทุน 
(OSOS) กรุงเทพฯ ซึง่จะเปิดให้ลงทะเบียนพรอ้มเพรยีงกนัวนัจนัทรท์ี ่27 เมษายน 2558 ตัง้แต่ 8.30น. 
หน้าเวบ็ไซต ์www.boi.go.th และในครัง้น้ีเราไดล้งประชาสมัพนัธเ์พื่อเป็นการย า้เตอืนอกีครัง้คะ่ 

โดย...น ้าดอกไม้ 

ค าถามชวนมึน 

 ทราบกนัหรอืไมว่่า การทีจ่ะบรรจชุ่างฯ ใน

ต าแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะตอ้งมี
ชื่อในหนงัสอืรบัรองบรษิทัหรอืไม่ 

ตอบ!!! การบรรจชุ่างฯ ในต าแหน่ง  

MANAGING DIRECTOR จะต้องมีช่ือเป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัตาม

หนังสือรบัรองบริษทั 

โดย...ฟ้าลัน่ 

 
กองบรรณาธิการ :  
น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      
คณะท างาน :  
นาย กฤษณ์ กุลวจิติรรงัส ี    
น.ส. นรศิรา ฉายขนุทด        
น.ส. พรชนก ธรีะเทพ         
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม 

PRESENTED BY 

เกรด็เลก็...เกรด็น้อย 

 ในการขอต าแหน่งทีล่งทา้ยดว้ย .................ENGINEER ทาง
บรษิทัจะตอ้งทราบเงือ่นไขในการขอต าแหน่งแบบนี้และเงือ่นไขของ
การบรรจตุวัช่างฯ ดงันี้ 
1. หากตอ้งการขอต าแหน่งในดา้นวศิวกรรมไมส่ามารถใชค้ าลงทา้ยว่า 
ENGINEERING แต่ใหใ้ชค้ าลงทา้ยว่า ENGINEER เช่น  
PRODUCTION ENGINEERING SPECIALIST, PRODUCTION 
ENGINEERING SUPERVISOR หรอื PRODUCTION ENGINEER 
เป็นตน้ 
2. การขอต าแหน่งทีล่งทา้ยดว้ย ..........ENGINEER จะตอ้งเลอืกระดบั
ต าแหน่งใหเ้ป็น EXPATRIATE LEVEL พรอ้มทัง้สงัเกตขอ้ความ
ดา้นล่างหลงัจากเลอืกระดบันี้แลว้ ตอ้งเป็น “อย่างน้อย 2 ปี ในกรณี
ท่ีวฒิุการศึกษาตรงกบัต าแหน่งงานในระดบัทัว่ไป และมีอายไุม่
ต า่กว่า 22 ปีนับถึงวนัย่ืนบรรจตุวั” 
3. คนต่างดา้วทีต่อ้งการบรรจใุนต าแหน่งทีเ่ป็น ENGINEER จะตอ้ง
จบการศกึษาในดา้น ENGINEER ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้ตอ้งผ่านงาน
ดา้น ENGINEER ไมน้่อยกว่า 2 ปี หรอืกรณทีีไ่มไ่ดจ้บการศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัดา้น ENGINEER โดยตรงจะตอ้งไดร้บัการผ่านงานดา้น 
ENGINEER เกนิ 5 ปี 

โดย...เขียวเสวย 



การย่ืนเรื่องขอบรรจคุนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครวัเข้ามาใน 

ประเทศ (Operator หรือใกล้เคียง) ข้อ 4.4 
***ในการกรอกข้อมลูตวับุคคลต้องตรวจสอบความถกูต้องทุกครัง้*** 

1.  กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยก ชื่อจรงิ กบั นามสกุลอยา่งชดัเจน 

ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างของรปูในหน้าหนังสอืเดนิทาง และอกีกรณคีอืชื่อ-นามสกุล        

ทีม่เีครือ่งหมาย , หรอืใส่ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง 

2.  หนงัสอืรบัรองการศกึษา ขอใหแ้นบหนงัสอืรบัรองทีไ่ดร้บัจากสถาบนันัน้ๆ หรอืใบประกาศนียบตัร 
3.  หนงัสอืรบัรองการท างาน จะตอ้งไดร้บัรองจากบรษิทัทีผ่่านงานมาเท่านัน้ 
4.  แนบใบประกาศนียบตัรทีผ่่านการอบรมเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัทอ์ยา่งน้อย 3 เดอืน *** 
5.  แนบรปูถ่ายใชใ้นราชการเท่านัน้ขนาด 160 x 240 pixels 
6.  กรอกเลขทีพ่าสปอรต์และเลอืกสญัชาตใิหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
7.  เลอืก “วนัทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงใหอ้ยูถ่งึ” ในระบบใหต้รงกบัตราประทบัขาเขา้ทีไ่ดร้บัจาก ตม. 
8.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประกอบดว้ย หน้าหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่อกโดยสถานทตูล่าสุด, หน้าประทบัตรา
ขาเขา้ล่าสุด และบตัรขาออก ใหอ้ยูใ่น ไฟลเ์ดยีวกนั 
9.  เหตุผล - ช่างฯ ทีท่างบรษิทัตอ้งการบรรจใุนต าแหน่งเกีย่วกบัการบรกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์เชีย่วชาญอยา่งไร 

โดย...โชคอนันต์ 

ค าแนะน า 

1. การขอความรว่มมอืในการประทบัตราวซี่าของคนต่างดา้วและครอบครวั มวีตัถุประสงค ์คอื น าหนงัสอืขอความรว่มมอืฯ      
ส่งใหก้บัคนต่างดา้วและครอบครวัทีต่อ้งการขอวซี่าประเภท Non-Immigrant IB, B และ O เพื่อตดิต่อกบัทางสถานทตูไทย
ประจ าประเทศต่างๆ 

2. การเลอืกรบัหนงัสอืและการด าเนินการเกีย่วกบัวซี่าและใบอนุญาตท างาน ขอใหต้รวจสอบใหถู้กตอ้งก่อนกดส่งเรือ่งทุกครัง้ 

3. การคนืค ารอ้งของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัสามารถเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูและส่งเรือ่งกลบัมาใหเ้จา้หน้าทีใ่หมอ่กีครัง้ และที่
ส าคญัค ารอ้งนัน้จะกลบัสู่เจา้หน้าทีท่่านเดมิ โดยมวีธิแีกไ้ข ดงันี้ 

Log In >>> ค าร้องทัง้หมด >>> เสรจ็ส้ินแล้ว >>> เลือกไอคอน ดินสอสีเหลือง (ทางขวามือของเลขค าร้องนัน้)  

>>> แก้ไข >>> ส่งเร่ือง 

4.  ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศไดม้เีวบ็ไซตค์ู่มอืเกีย่วกบัการยืน่เรือ่งต่างๆ ในระบบ e-Expert System โดยทางบรษิทั
สามารถเขา้ไปไดท้ี ่www.osos.boi.go.th  

>>> เลือกภาษาไทย >>> วิธีการ >>> กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (แถบทางซ้ายมือ) 

5.  ขณะน้ียงัมคีวามสบัสนกนัระหว่าง “แผนการถ่ายทอด” และ “ผลการถ่ายทอด 

 “แผนการถ่ายทอด” ทางบรษิทัจะตอ้งแนบพรอ้มกบัการยื่น “ข้อ 1.1 ขออนุมติัต าแหน่งใหม่” 

 “ผลการถ่ายทอด”   ทางบรษิทัจะตอ้งแนบพรอ้มกบัการยืน่ “ข้อ 11.1 ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าว” 

***ทางบริษทัสามารถเข้าไปดวิูธีการย่ืนค าร้องเตม็รปูแบบตาม LINK ท่ีปรากฏด้านล่าง*** 


