
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 73 ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ยงัคงแพร่กระจายในหลายพื้นท่ี ขอใหดู้แลสุขภาพความสะอาด และ
เวน้ระยะห่างกนัอยา่งเคร่งครัด ส าหรับ e-News ฉบบัน้ี ขอความร่วมมือในการนดัหมายและขอน าเสนอวิธีการพร้อม
เกร็ดการยืน่ในค าขอต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการยืน่ค  าขอต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 

กองบรรณาธิการ : นายพลกฤษณ์ ทวีสุนทร
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. พัณณพ์รรธณ์ ชาาธารธรร     น.ส. อภิสรา น้อยรักษา

ขอความร่วมมือ...ในการนัดหมายมาแสดงตัวทีอ่าคารจามจุรี ดังนี้

1. การยืน่บรรจุฯ ใหม่ทุกกรณี ขอใหเ้ลือกสถานท่ีด าเนินการตามทอ้งท่ีบตัรส่งเสริมท่ีไดรั้บ
2. การยืน่ขอขยายระยะเวลาฯ มี 2 กรณี

- กรณีท่ีต่างชาติถือใบอนุญาตท างาน Digital Work Permit สามารถเลือกสถานท่ีด าเนินการตาม
ทอ้งท่ีบตัรไดเ้ช่นกนัคือ ศูนยว์ซ่ีาและใบอนุญาตท างาน OSOSจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัภูเกต็ และศูนย ์EEC

- กรณีท่ีต่างชาติถือใบอนุญาตท างานเป็นรูปเล่มสีน ้ าเงิน ขอให้เลือกสถานท่ีด าเนินการเป็น
จงัหวดัอ่ืนๆ เช่นเดิมก่อน

ทั้งน้ี เพื่อลดอตัราเส่ียง ลดความแออดั และลดการแทรกคิวต่างๆ ณ ศูนยว์ีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน OSOS จึงขอความร่วมมือทุกบริษทัค านึงถึงสถานท่ีด าเนินการอยา่งเคร่งครัด

ค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
1. ส่ิงท่ีทางบริษทัมกัจะไดรั้บคืนค าขอบ่อยๆ จึงขอแนะน าดงัน้ี 

ช่องช่ือกลาง ในหนงัสือเดินทางไม่ได้
ระบุทางบริษทัไม่ตอ้งกรอกใดๆ เขา้มา

วนัเกิด ขอใหต้รวจสอบใหต้รงกบัหนงัสือเดินทาง

1. ค าน าหนา้บุตรชายอายไุม่เกิน 15 ปีขอใหเ้ลือกเป็น MASTER
2. ค าน าหนา้บุตรสาวอายไุม่เกิน 15 ปีขอใหเ้ลือกเป็น MISS



ค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (ต่อ)

2. ช่องสัญชาติท่ีมกัผดิบ่อยๆ เช่น หนงัสือเดินทางระบุ DEUTSCH ในระบบจะตอ้งเลือกเป็น GERMAN เป็นตน้

3. ประเภทวซ่ีาจะตอ้งเลือกตามท่ีไดรั้บมาจากสถานทูตล่าสุด และไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูถึ่งวนัท่ี เลือกตามตราประทบั
ขาเขา้ล่าสุดท่ีไดรั้บจาก ตม.

- ประเภทวีซ่า Non-O (Thai Spouse) เป็นการใชสิ้ทธิติดตามสามีไทย ภรรยาไทย หรืออุปการะบุตรไทย 
เม่ือเลือกประเภทวซ่ีาน้ีแลว้ ดา้นขวามือ ระบบจะใหเ้ลือกถึงการใชสิ้ทธิ ซ่ึงมี 2 สิทธิคือ 1. ใชสิ้ทธิบีโอไอ 
เป็นการเปล่ียนสิทธิจากการติดตาม มาเป็นวีซ่าภายใตสิ้ทธิบีโอไอแทน 2. ใชสิ้ทธิ Non-O (Thai Spouse) 
เป็นการใช้สิทธิติดตามต่อไป โดยค าขอจะไม่ส่งถึง ตม. เพื่อพิจารณาประทบัตราวีซ่าให้ โดยต่างชาติ
จะตอ้งติดต่อ ตม. เพื่อขยายสิทธิดว้ยตนเอง

ระยะเวลาวีซา่จะตอ้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 15 วนั

(Thai spouse)



ค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (ต่อ)
4. การเลือกประเภทวซ่ีา RESIDENTโดยค าขอจะไม่ส่งถึง ตม. เพื่อพิจารณาประทบัตราวซ่ีาให ้โดยต่างชาติจะตอ้ง

ติดต่อ ตม. เพื่อขยายสิทธิดว้ยตนเอง และขอใหบ้ริษทัเลือกวนัท่ีใหอ้ยูถึ่งตรงกบัระยะเวลาในใบส าคญัประจ าตวั
คนต่างดา้ว

5. เม่ือเลือกประเภทวซ่ีาเป็น RESIDENT แลว้ ระบบจะเปิดใหก้รอกและแนบเอกสารขอ้มูลใบส าคญัประจ าถ่ินท่ี
อยูแ่ละใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว

ตัวอย่างเอกสาร

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว



ค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (ต่อ)

6. การกรอกประวติัการศึกษา และประวติัการผา่นงาน จะตอ้งกรอกตรงตามเอกสารท่ีแนบและต่างชาติท่ีบรรจุตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาของบีโอไอ คือ

- ช่างจบการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีบรรจุ จะตอ้งมีประสบการณ์ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งเกิน 2 ปี
- ช่างจบ "ไม่" ตรงกบัต าแหน่งท่ีบรรจุ จะตอ้งมีประสบการณ์ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งเกิน 5 ปี
- กรณีท่ีบรรจุในต าแหน่งท่ีลงท้ายด้วย ENGINEER "ต่างชาติต้องจบการศึกษาด้าน Engineering หรือ 

ENGINEER และมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ 5 ปี หรือถา้ไม่จบการศึกษาดา้น Engineering
หรือ ENGINEER ตอ้งมีประสบการณ์ท างานดา้น Engineering หรือ ENGINEER ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เขา้มาบรรจุ"

7. การเลือก Re-Entry บริษทัสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได ้หากไม่ไดเ้ลือกมา ก่อนต่างชาติบินออก ขอใหติ้ดต่อ 
ตม. เพื่อยืน่แบบฟอร์ม ตม.8 ไดโ้ดยตรง

8. การแนบเอกสารต่างๆ จะตอ้งรอใหว้นัท่ีแนบเอกสารปรากฏใหค้รบถว้นก่อนกดตกลง
9. หลงัจากกรอกขอ้มูลต่างชาติเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ีมีครอบครัวผูติ้ดตามมาพร้อมกบัต่างชาติสามารถยื่นบรรจุใน

ค าขอเดียวกนัได ้โดยกดเคร่ืองหมายบวกทางขวามือของบรรทดัช่ือต่างชาติ



ค าขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (ต่อ)
เอกสารทีใ่ช้แนบมีดังนี
1. รูปถ่ายขนาด 160x240 pixels
2. หนงัสือรับรองการศึกษา ท่ีไดรั้บรองโดยสถาบนันั้นๆ เป็นผูอ้อกให้
3. หนงัสือรับรองการผา่นงาน ท่ีรับรองโดยบริษทัท่ีผา่นงานมาเท่านั้น

ท้ังนี ้หากเอกสารข้อ 1 และ 2 ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ขอให้ได้รับรองการแปลโดยสถาบันแปลภาษาในประเทศไทย 
หรือสถานทูต หรือหน่วยงานราชการจากประทศนั้นๆ
4. หนงัสือเดินทาง ทุกหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้ออกทุกหนา้ พร้อมหนา้วซ่ีา
5. บตัร ตม.6
6. ใบนดัหมาย 90 วนัคร้ังล่าสุด (ถา้มี)
7. ส าเนาใบแจง้ยกเลิก การอนุญาตท างาน (ถา้มี)
8. ส าเนาใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่(ถา้มี)
9. ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (ถา้มี)

เอกสารในขอ้ 8 และ 9 จะสามารถแนบไดเ้ม่ือเลือกประเภทวซ่ีาเป็น RESIDNET
10. อ่ืนๆ
11. ทะเบียนสมรส กรณีท่ีใชสิ้ทธิติดตามสามีไทย ภรรยาไทย พร้อมส าเนาบตัรประชาชน หรืออุปการะบุตรไทย 

ขอใหแ้นบใบเกิดบุตร
12. เอกสารการแจง้พน้จากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือการปิโตรเล่ียมแห่ง

ประเทศไทย


