
ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 จดหมายขา่ว มาแลว้จา้...มาดกูนัว่า BOI มอีะไรมาอพัเดทใหท้ราบกนัอกีหนอ??? 

 ทาง BOI จะมกีารจดัอภปิรายและเสวนากลุ่ม เรือ่ง “การใชบ้รกิารของศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาต
ท างาน (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI), ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) และกรมการ
จดัหางาน” ในวนัที ่28 สงิหาคม 2558 เวลา 13.00—16.30น. ณ ศูนยป์ระสานการบรกิารดา้นการลงทุน 
(OSOS) หอ้งประชุม 1 ชัน้ 18 อาคารจตุัรสัจามจรุ ีถ.พญาไท เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

 โดยแจง้ยนืยนัการตอบรบัไดท้ี ่www.boi.go.th ในวนัที ่17 สงิหาคม 2558 เวลา 8.30น. เป็นตน้ไป 

 *** ซึง่ในครัง้นี้ทาง BOI จะขอให้สิทธ์ิแก่ผูท่ี้ไม่เคยเข้าร่วมการอภปิรายและเสวนากลุ่มเรือ่งนี้ก่อน
นะคะ จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 

โดย...มธรุส 

ฉบบัที ่22 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2558 

ศูนย์บ ริการวี ซ่ าและใบอนุญาตท าง าน  

เกรด็เลก็ เกรด็น้อย 
คา้งคาใจกบัประเภทวซี่ากนับา้งหรอืไม ่วซี่าประเภทใดท างานไดห้รอืไมไ่ด ้ 

วนัน้ีเราจะมาไขขอ้ขอ้งใจกบัประเภทวซี่าทีเ่ราเจอกนับ่อยๆ นะคะ 

ประเภทวีซ่าท่ีสามารถใช้ย่ืนเรื่องเพ่ือท างานได้ 

1. Non-Immigrant Visa ประเภท IB 
ใชส้ าหรบัการลงทุนหรอืการอื่นภายใตข้อ้บงัคบักฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุน 

2. Non-Immigrant Visa ประเภท B ใชส้ าหรบัการตดิต่อหรอืประกอบธุรกจิ และการท างาน 

3. Non-Immigrant Visa ประเภท O (Thai Spouse) ใชส้ าหรบัการตดิตามภรรยาหรอืสามคีนไทย 

ประเภทวีซ่าท่ีไม่สามารถใช้ย่ืนเร่ืองเพ่ือท างานได้ 

1. Non-Immigrant Visa ประเภท O ใชส้ าหรบัการเขา้มาในฐานะคู่สมรส, บุตร, บดิา 
หรอืมารดาของช่างฝีมอืทีเ่ป็นต่างชาต ิ

2. Non-Immigrant Visa ประเภท ED ใชส้ าหรบัการเขา้มาศกึษา ดงูาน และฝึกอบรมต่างๆ 

3. Tourist Visa ใชส้ าหรบัการเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยเพื่อการท่องเทีย่ว 

4. Visa on Arrival ใชส้ าหรบัเดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่้องมวีซี่า แต่จะสามารถพ านักอยูใ่นไทยได ้
ไมเ่กนิ 30 วนั 

ทนีี้กห็ายคา้งคาใจกนัแลว้ ขอใหด้ าเนินการขอยืน่วซี่าตรงตามวตัถุประสงคน์ะคะ 

โดย...ศตายุ 
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โดย...พบู 

ค าถามชวนมึน....? 

     เคยเป็นกนัหรอืไม ่ทีไ่ม่สามารถอพัโหลดรปูถ่ายในระบบ e-Expert System หากใครตอ้งการวธิปีรบัขนาดรปูภาพ
ก่อนอพัโหลดในระบบ e-Expert มาทางนี้เลยจา้... 

***รปูถ่ายจะต้องสวมชุดท่ีสภุาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า 
และต้องไม่เป็นภาพตดัต่อ*** 
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การย่ืนเรื่องขอความร่วมมือประทบัตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครวั 
ข้อ 7.1 และ 7.2 

ข้อ 7.1 กรณีขอความร่วมมือประทบัตราวีซ่าให้กบัช่างฯ (ไม่มีครอบครวั) 
1.  กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยกชื่อจรงิกบันามสกุล 
อยา่งชดัเจน ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างของรปูในหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
และอกีกรณคีอื ชื่อ-นามสกุลทีม่เีครือ่งหมาย , (ลกูน ้า) หรอืใส่ใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง 
2.  กรอกเลขทีพ่าสปอรต์และเลอืกสญัชาตใิหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
3.  เลอืก “ก าหนดถงึประเทศไทยวนัที”่ ในระบบใหเ้ป็นวนัทีช่่างฯ จะเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยหลงัจากทีไ่ดร้บั 
วซี่าประเภท Non-B แลว้ 
4.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประกอบดว้ย หน้าหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก สแกนใหช้ดัเจน หา้มตดัส่วนใดส่วนหนึ่ง 
 
ข้อ 7.1 กรณีท่ีขอความร่วมมือประทบัตราวีซ่าให้กบัช่างฯและครอบครวัพร้อมกนั 
1.  ทางบรษิทัจะตอ้งมตี าแหน่งรองรบัในระบบ 
2.  ในส่วนขอ้มลูของครอบครวัจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองความสมัพนัธค์รอบครวัเพิม่เตมิ เช่น ทะเบยีนสมรส 
ใบเกดิบุตรทีม่ชีื่อช่างฯ และภรรยา เป็นตน้ 
 
ข้อ 7.2 กรณีท่ีครอบครวัเดินทางเข้ามาหลงัจากท่ีช่างฯ ได้รบัการบรรจตุวัไปเรียบร้อยแล้ว 
1.  กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยกชื่อจรงิกบันามสกุล 
อยา่งชดัเจน ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างของรปูในหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
และอกีกรณคีอื ชื่อ-นามสกุลทีม่เีครือ่งหมาย , (ลกูน ้า) หรอืใส่ใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง 
2.  กรอกเลขทีพ่าสปอรต์และเลอืกสญัชาตใิหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
3.  เลอืก “ก าหนดถงึประเทศไทยวนัที”่ ในระบบใหเ้ป็นวนัทีค่รอบครวัจะเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยหลงัจากที ่
ไดร้บัวซี่าประเภท Non-O แลว้ 
4.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประกอบดว้ย หน้าหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก สแกนใหช้ดัเจน หา้มตดัส่วนใดส่วนหนึ่ง 
5.  ในส่วนขอ้มลูของครอบครวัจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองความสมัพนัธค์รอบครวัเพิม่เตมิ เช่น ทะเบยีนสมรส 
ใบเกดิบุตรทีม่ชีื่อช่างฯ และภรรยา เป็นตน้ 

โดย...ชคนัภา 

กองบรรณาธิการ :  น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      

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

Presented By : 



ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
1.  หากต าแหน่งใดมกีารแบ่งโซนงานรบัผดิชอบสามารถใชร้ปูแบบชื่อต าแหน่ง เช่น  
  - MARKETING MANAGER (..โซนหรอืประเทศ..)  
  - SALES SUPERVISOR (..โซนหรอืประเทศ..) 
2.  หากต าแหน่งทีม่ขีอบเขตงานเหมอืนกนัสามารถใชร้ปูแบบชื่อต าแหน่งทีม่ตีวัเลขก ากบัทา้ย 
ตามจ านวนทีต่อ้งการขอ เช่น  
  - INSTALLATION TECHNICIAN 1  
  - MECHANICAL ENGINEER 1 

***ทัง้นี้ จะตอ้งระบุเหตุผลทีต่อ้งการขอต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่งดว้ย*** 
3.  หากบรษิทัใดทีไ่ดร้บัประเภทกจิการ ธรุกิจรบัจ้างบริหารระบบธรุกิจระหว่างประเทศ ขอใหร้ะบุจ านวน 
WORK STATIONS ทีไ่ดร้บัจากบโีอไอ, จ านวนกะการท างานและเวลาทีใ่หบ้รกิาร ไวใ้นช่องเหตุผลประกอบ-
การพจิารณา 
4. การบรรจตุวัช่างฝีมอืจะตอ้งแนบหนังสือรบัรองการศึกษาจากสถาบนัการศึกษานัน้ๆ 
พรอ้มทัง้หนังสือรบัรองการท างานท่ีได้รบัจากบริษทันัน้ๆ โดยไมส่ามารถแนบเป็น RESUME หรอื CV 
5.  หนงัสอืรบัรองความสมัพนัธค์รอบครวัจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากสถานทตู หรอื NOTARY 
ของประเทศนัน้ๆ หรอืออกจากหน่วยงานราชการของประเทศนัน้ๆ 
6.  การขอต าแหน่งทีซ่ ้าเดมิควรใหย้ืน่ขอปรบัเปลีย่นต าแหน่งเดมิมาพรอ้มในคราวเดยีวเพื่อไมต่อ้งเสยีเวลา 
แจง้กลบัใหแ้กไ้ข เช่น เดมิไดร้บัต าแหน่ง REGIONAL SALES MANAGER และตอ้งการขอต าแหน่งใหม ่
REGIONAL SALES MANAGER (INDONESIA)  ดงันัน้ ขอใหย้ืน่ขอต าแหน่งใหมส่ าหรบัต าแหน่งทีไ่ดร้บั 
อนุมตัแิลว้เพื่อปรบัเปลีย่นในคราวเดยีวกนัเป็น REGIONAL SALES MANAGER (XXXXX) 
โดยระบุขอบเขตงานเช่นเดยีวกนั พรอ้มทัง้เพิม่เตมิโซนทีร่บัผดิชอบใหช้ดัเจน และทีส่ าคญัใน 
การขอเพื่อเปลีย่นต าแหน่งจะตอ้งเลอืก “ขอต าแหน่ง เพ่ือเปล่ียนต าแหน่ง” ซึง่จะอยูใ่นส่วนของ          
การกรอกชื่อต าแหน่งและขอบเขตงาน       โดย...ธนาดล 

กรณีน าเข้าของใช้ส่วนตวั 
      ขอใหบ้รษิทัสอบถามไปยงัช่างฝีมอืทีเ่ขา้มาในบรษิทัและตอ้งการใชส้ทิธิก์บับโีอไอว่ามกีารน าเขา้ของใช ้
ส่วนตวัทีต่อ้งใชย้ืน่ผ่านกรมศุลกากรดว้ยหรอืไม ่หากมขีอใหด้ าเนินการต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบต าแหน่งทีม่อียู่นัน้ระยะเวลาถงึ 1 ปีหรอืไม ่เนื่องจากการน าเขา้ของใชส้่วนตวัผ่าน 
กรมศุลกากรจะตอ้งมรีะยะเวลาวซี่าและใบอนุญาตท างานเกนิ 1 ปี 

2. หากต าแหน่งทีอ่ยูใ่นระบบ e-Expert System เหลอืน้อยกว่า 1 ปีและไม่มชี่างฯ บรรจอุยู ่
ขอใหย้กเลกิต าแหน่งและขอใหมโ่ดยระบุในเป็นหมายเหตุในช่องเหตุผลประกอบการพจิารณาว่า 
ต าแหน่งนี้ ช่างฯ ทีม่าบรรจุจะมกีารน าเขา้ของใชส้่วนตวัมาดว้ย 

3. เมือ่ตอ้งการ ขออนุมตัติ าแหน่งและขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง ตอ้งแนบ PACKING LIST หรอื     
INVOICE ของรายการของใชต่้างๆ ทีใ่ชย้ื่นผ่านกรมศุลกากรต่อทา้ยผงัสายงานองคก์ร 
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กรณีถือ Non-O และต้องการท างานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตามค าสั่งของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเทศใด วัตถุประสงค์ใด เหตุผลในการขออยู่ต่อ

ครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 ตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท Non-O 
1. กรณอุีปการะคูส่มรสหรือบุตร เช่น ภรรยาและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย 
2. กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง 
3. กรณเียี่ยมคู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย 
 
ขั้นตอนการยื่นค าร้องเพื่อขอน าเข้าช่างฝีมือผู้ช านาญการเข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพ่ืออุปการะ
คู่สมรสหรือบุตร, เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาแล้ว ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้รับมาข้างต้น โดยต้องติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ที่คู่สมรสหรือบุตรมี
ภูมิล าเนา แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

1) การเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจ านวนและ
ระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดหรือมีรายได้ต่อเดือนตามจ านวนที่ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองก าหนด, และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตท างาน ทางส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง จะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 

2) การอยู่เพื่ออุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจ านวน
และระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดหรือมีรายได้ต่อเดือนตามจ านวนที่ส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองก าหนด และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตท างาน ทางส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

2. กรณีอุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย มีความประสงค์ยื่นท างานภายใต้สิทธิ BOI ดังนี้ 
 - ทางบริษัทสามารถยื่นค าร้องการบรรจุช่างฯ ข้อ 4.1 ผ่านระบบ E-Expert โดยเอกสารที่ใช้แนบคือ หนังสือ

รับรองการศึกษา, หนังสือรับรองการท างาน, ส าเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย, หน้าวีซ่าประเภท Non-O 
แรกเข้า, หน้าวีซ่าประเภท Non-O คือ อุปกระคู่สมรส-บุตรสัญชาติไทย, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุดที่ได้รับ
จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตร 

 - หลังจากได้รับอนุมัติ ขอให้มารับหนังสือจาก BOI เพ่ือยื่นขอท าใบอนุญาตท างาน ภายใน 15 วัน และยื่นขอ
ท าวีซ่าภายใน 60 วัน 

3. กรณีเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อได้รับการประทับตราให้อยู่ต่อ 60 วันแล้ว สามารถยื่นค าร้องภายใต้
สิทธิ BOI ได้ 

 

ข้อแนะน า – ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือผู้ช านาญการประสงค์จะเข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ควรขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ถึงจะมีคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทยก็ตาม 


