
แนวทางปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ 
Single Window 
for Visas and Work Permit
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การขอน าเข้าช่างฝีมือผู้ช านาญการ
ต่างชาติภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI



มาตรา 25มาตรา 24

การน าเข้าช่างผู้ช านาญการต่างชาติ

ก่อนได้รับ
บัตรส่งเสริม

หลังได้รับ
บัตรส่งเสริม
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1. เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน

2. เพื่อกระท าการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

- ใบตอบรับ

- แจ้งมติให้การส่งเสริม

- การขยายการส่งเอกสาร           

3. เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ให้รับการส่งเสริม หรือ อยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริม                

4. ให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ

การน าเข้าช่างผู้ช านาญการต่างชาติ

มาตรา 24

ก่อนได้รับ
บัตรส่งเสริม
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มาตรา 24

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระท าการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การลงทุนได้ตามก าหนดระยะเวลาให้อยู ่ในราชอาณาจักรเท่าที ่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร

การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและในการอนุญาตคณะกรรมการจะก าหนดเงื ่อนไขตามที ่พ ิจารณา
เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560



มาตรา 25
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้

บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซึ่งเป็น
(1) ช่างฝีมือ
(2) ผู้ช านาญการ
(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลในข้อ (1) และ (2) 
เข ้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู ่ใน

ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนหรือ
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560



มาตรา 26
ภายใต ้บ ังค ับกฎหมายว ่าด ้วยการท างานของคนต ่างด ้าวเพ ียงเท ่าที่

พระราชบัญญัติมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 
และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560



1. ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว

2. ขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว

3. ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ

4. ขอขยายเวลาของต าแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยู่ในประเทศของ
คนต่างด้าวและครอบครัว

5. ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว

ขั้นตอนการน าเข้าช่างฝีมือใหม่คนใหม่ กรณีเป็นช่างฯ ประจ า
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การยื่นค าร้องขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าผ่านระบบ SINGLE WINDOW 

ภายใต้มาตรา 25 หรือภายใต้มาตรา 24

ใช้ส าหรับช่างฝีมือ และผู้ติดตามที่จะมาใช้สิทธิท างานในกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (ตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2551)

การขอ บต.32 ผ่านกรมการจัดหางานโดยตรง

ใช้ส าหรับช่างฯ ที่จะมาใช้สิทธิท างานในกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุน (ตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551)

การยื่นค าร้องขอประทับตราวีซ่า / บต.32
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ตราประทับขาเข้าล่าสุดและวีซ่า

ตราประทับขาเข้าล่าสุด

วีซ่า



11

ตราประทับที่บัตรขาออก
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ค าน าหน้า

Master = เด็กผู้ชายอายุไม่เกิน 15 ปี

Mr = นาย

Mrs = นาง (จดทะเบียนสมรสแล้ว)

Ms = นางสาว (ยังไม่จดทะเบียนสมรส / เด็กผู้หญิง) 

Dr = คนที่จบปริญญาเอก



Non-B Non-IB

Non-O (Thai Spouse) ต้อง-
มีทะเบยีนสมรสมาแสดง

Non-O อุปการะบุตรไทย

Resident

การเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทใดก็ตาม ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นๆ เช่น ขอ Non-O เข้ามาซึ่งวัตถุประสงค์คือเข้ามาติดตามคู่สมรส หากจะมา
ขออยู่ต่อครั้งแรกเป็นท างานเลย จะไม่สามารถท าได้เนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่า เป็นต้น 13

ประเภทวีซ่าของช่างฝีมือ



Non-O Non-B , IB

Non-ED 
(การศึกษา)

Retirement 
(เกษียณอายุ)

การเขา้มาในราชอาณาจกัรดว้ยวีซ่าประเภทใดก็ตาม ในการขออยู่ต่อคร้ังแรกต้องตรง
ตามวัตถุประสงคข์องวีซ่านัน้ๆ เช่น ขอ Non-B เขา้มาซึ่งวตัถปุระสงคค์ือเขา้มาท างาน 
หากจะมาขออยู่ต่อครัง้แรกเป็นผูต้ิดตามของช่างประจ า จะไม่สามารถท าได้เน่ืองจากไม่
ตรงกบัวตัถปุระสงคข์องวีซา่ เป็นตน้ 14

ประเภทวีซ่าของผู้ติดตาม



หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง
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หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.2/2563 
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1. การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล
ในประเภทกิจการด้านการผลิต มีหลักเกณฑ์ดังน้ี

1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่
คนต่างดา้ว

1.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่จะพิจารณาองคป์ระกอบของกจิการเป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ 
ขนาดการลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย เป็นต้น
1.1.2 ประเภทกิจการด้านการผลิต จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกนิ 2 ปี

1.1.3 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เขา้มาท างานในต าแหน่งนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอนุมัติ
ต าแหน่งใหค้ราวละไมเ่กนิ 4 ปี

1.2 การพิจารณาบรรจุคนตา่งดา้ว
ในต าแหน่งที่ไดร้ับอนมุตัิ

1.2.1  ต าแหนง่ระดบั Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งด้าวที่มอีายุไม่ต่ า
กว่า ๒๗ ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การท างานทีต่รงกบัต าแหนง่หน้าทีท่ีจ่ะมาปฏิบัตไิม่นอ้ยกว่า 5 ปี

1.2.2 ต าแหน่งระดบั Operation จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งดา้วที่มอีายุไมต่่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิ
การศึกษาตรงกบัสายงานและมปีระสบการณ์การท างานทีต่รงกบัต าแหนง่หนา้ทีท่ี่จะมาปฏิบัตไิมน่อ้ยกว่า 2 
ปี ในกรณีที่วุฒิการศกึษาไมต่รงกบัสายงาน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งหนา้ที่ทีจ่ะมา
ปฏิบัติไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

1.3 การขยายระยะเวลาต าแหนง่
และตัวบุคคลที่ไดร้ับอนมุัติ

1.3.1 การขยายระยะเวลาต าแหนง่และตวับุคคลที่ไดร้ับอนมุตัิจะพิจารณาจากปจัจัยต่างๆ เช่น แผนการ
ด าเนินธุรกิจ การขยายก าลังการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือ
มาตรฐานคณุภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
1.3.2 การขยายระยะเวลาต าแหนง่และตวับุคคลที่ไดร้ับอนมุตัิ ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไมเ่กนิ 2 ปี

1.3.3 การขยายระยะเวลาต าแหนง่และตวับุคคลที่ไดร้ับอนมุตัิ ส าหรับผู้ช านาญการต าแหนง่นกัวจิัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ขยายระยะเวลาได้คราวละไมเ่กิน 4 ปี

การพิจารณาอนุมัติต าแหน่ง
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2. การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล
ในประเภทกิจการด้านการบริการ มีหลักเกณฑ์ดังน้ี

2.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่
คนต่างดา้ว

2.1.1 การพิจารณาอนุมัติต าแหนง่จะพิจารณาจากองคป์ระกอบของกจิการเป็นหลัก เช่น ประเภทของกิจการ 
ขนาดการลงทุน จ านวนการจ้างแรงงานไทย เป็นต้น
2.1.2 ประเภทกิจการด้านการบริการจะอนมุัตติ าแหน่งให้คราวละไมเ่กนิ 2 ปี ยกเว้นกิจการที่ระบไุวเ้ป็นอย่าง
อื่น
2.1.3 กิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทลั และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ ที่ได้รับอนุมตัใิห้
การส่งเสริมการลงทนุตั้งแต่เดอืนกมุภาพันธ์ 2562 คนต่างดา้วทีเ่ข้ามาท างานเป็นผู้ช านาญการทางด้าน
เทคโนโลยีดจิิทัล จะพิจารณาอนุมัติต าแหนง่ให้เฉพาะระดับอาวุโส ที่มีรายได้ไมน่้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดอืน

ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายไดท้ี่ระบุในสัญญาจ้างส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและ
ตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด. 1
2.1.4 กิจการ IHQ กิจการ ITC กิจการ IBC กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและ
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกนิ 4 ปี

2.1.5 กรณีเป็นผู้ช านาญการที่เขา้มาท างานต าแหน่งนักวิจัย  ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะอนุมัติ
ต าแหน่งใหค้ราวละไมเ่กนิ 4 ปี
2.1.6 กิจการ TISO กิจการ BPO และกิจการ IBPO จะอนุมัติต าแหน่งให้คราวละไม่เกนิ 1 ปี และจะอนุมัติ
ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ตามเงื่อนไขจ านวน Workstation ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม

การพิจารณาอนุมัติต าแหน่ง
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บโีอไอ

AA-AAAA-A-

AA-A-A

BOI  LIMITED
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12 กุมภาพันธ์ 2562
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วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม

วันที่ออกบัตรส่งเสริม



• กิจการด้านการผลิต กิจการซอฟต์แวร์และอื่นๆ คราวละไม่เกิน 2 ปี

• ประเภทกิจการ ITC, IBC, IHQ, กิจการวิจัยและพัฒนาทุกต าแหน่ง, กิจการ

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย, กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขอ

ต าแหน่งนักวิจัย (RESEARCHER) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก

ประเภทกิจการคราวละไม่เกิน 4 ปี

• กิจการสนับสนุนการค้าการลงทุน (TISO), กิจการธุรกิจบริหารระบบธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (IBPO) คราวละไม่เกิน 1 ปี 

ระยะเวลาของต าแหน่งในแต่ละประเภทกิจการ

22



ต ำแหน่ง

ใหม่

เพ่ิมเติม

ขยำยระยะเวลำ

ยกเลิก / เปล่ียน

ช่ำงฝีมือ

บรรจตุวัช่ำงฝีมือ /ครอบครวั

ชัว่ครำว / เร่งด่วน

ต่ออำยุ

ช่ำงฯกลบั

ปฏิบติังำนเพ่ิมเติมบริษทัในเครือ

อ่ืนๆ

น ำเข้ำของใช้ส่วนตวั

ประทบัตรำวีซ่ำ

Fast Track Lane

มาตรา 25
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Top 
Management

Middle 
Management

Engineers and 
Technicians

• President
• Managing Director
• General Manager

• … Director
• Factory Manager
• Production Manager
• Quality Control Manager

• Chief Financial Officer

• Production Engineer
• Production Technician
• … 

Executive 
Level

Management
Level

Operation 
Level 

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง

ชื่อต าแหน่ง / ระดับต าแหน่ง

24



25

สอดคล้องกับชื่อต าแหน่ง

• ลักษณะงาน + ระดับต าแหน่ง (คน)

• ชื่อต าแหน่งต้องเป็นสากล หาได้จาก Google

• หากมีตัวย่อในชื่อต าแหน่ง อธิบายไว้ในขอบเขตงาน

• หากต าแหน่งนั้นต้องมีหลายคน ขอต าแหน่งนั้นแยกกัน

โดยชัดเจน

การตั้งชื่อต าแหน่ง

ขอบเขตงาน
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ลักษณะงาน
Technical

Electrical

Production

Factory

Assembly

Administration

Engineering

Marketing

Supply Chain

Process

Sales

Business Development

Human Resource

Material

Financial

Quality Control

Quality Assurance

ระดบัต ำแหน่ง

Director ผูบ้รหิาร

Manager ผูจ้ดัการ

Supervisor ผูค้วบคุมดูแล

Advisor ผูใ้หค้ าปรกึษา

Technician ผูท้ีท่  างานในหอ้งปฏบิตักิาร, นายช่าง

Engineer วิศวกร

Coordinator ผูป้ระสานงาน

Specialist ผูเ้ชี่ยวชาญ

Designer นกัออกแบบ, ช่างออกแบบ

Analyst นกัวเิคราะห์

Operator พนกังานปฏบิตักิาร, ผูค้วบคุมเครื่องจกัร

ลักษณะงาน + ระดับต าแหน่ง (คน)



• Factory Director

• Marketing Manager

• Quality Control Supervisor

• Technical Specialist

• Technical Engineer

ลักษณะงาน + ระดับต าแหน่ง (คน)

• Marketing and Sales

• Quality Control

• Technician Engineer

27

การตั้งชื่อต าแหน่ง (ต่อ)



28

• ระดับต าแหน่งสอดคล้องกับชื่อต าแหน่ง
• ขอบเขตงานสอดคล้องกับชื่อต าแหน่ง และคุณสมบัติของช่างฝีมือ 

(วุฒิ ต าแหน่งที่ผ่านมา ประสบการณ์กี่ป)ี
• ในกรณีจะยื่นขอต าแหน่ง ที่ลงท้ายด้วย ENGINEER ******

เช่น MECHANICAL ENGINEER เป็นต้น
- ช่างฝีมือต้องจบ สาขา Engineering และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับต าแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากไม่จบ สาขา Engineering ต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่ง 
ENGINEER หรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมมาไม่น้อยกว่า 10 ปี

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติต าแหน่งตามมาตรา 25



หากมีตัวย่อในชื่อต าแหน่ง จะต้องอธิบายไว้ในขอบเขตงานด้วย

ชื่อต าแหน่ง : SAP Supervisor

ขอบเขตงาน :  - ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการใช้งานระบบ SAP

- เชื่อมโยงข้อมูลและดูแลระบบ ให้ใช้งานได้

- ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในบริษัทให้สามารถใช้งานระบบ SAP ได้
อย่างถูกต้อง

- SAP ย่อมาจาก System Applications and Products in 
Data Processing คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุก
สายงานของธุรกิจ ใช้ประกอบการด าเนินกิจการของ
ธุรกิจ ใช้ดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัท 29

การตั้งชื่อต าแหน่ง (ต่อ)



หากมีตัวย่อในชื่อต าแหน่ง จะต้องอธิบายไว้ในขอบเขตงานด้วย

ชื่อต าแหน่ง : Production Technician (AP)

ขอบเขตงาน :  - ท าหน้าที่ควบคุมการผลิตในโรงงาน AP

- ตรวจสอบการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- AP ย่อมาจาก Assembly Plant คือ โรงงานประกอบสินค้า

30

การตั้งชื่อต าแหน่ง (ต่อ)



หากต าแหน่งนั้น ต้องมีหลายคน ให้ขอแยกต าแหน่งกันดังนี้

แยกโดยใช้ตัวเลข (กรณีมีลักษณะงานเหมือนกันแต่จ าเป็นต้องมีหลายคน)

- Production Engineer 1

- Production Engineer 2

แยกโดยใช้ลักษณะงานที่ต่างกัน

- Sales Advisor (Europe) - Production Technician (ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่ 1)

- Sales Advisor (Asia) - Production Technician (ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่ 2)

- Electrical System Engineer (Factory A)

- Electrical System Engineer (Factory B)

แบบผสม

- Production Engineer (Factory A) 1

- Production Engineer (Factory A) 2

*** ไม่ใช่แยกยื่นค าร้อง ***

31

การตั้งชื่อต าแหน่ง (ต่อ)



ต าแหน่งด้าน Marketing หรือ Sales
ต้องมีการระบุส่วนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น marketing 
manager (Asia) หรือ sales supervisor (product a) เป็นต้น

32

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)



บริษัท บีโอไอ จ ากัด

MANAGING DIRECTOR

SALE DEPARTMENT

SALES MANAGER

MARKETING DEPARTMENT PRODUTION DEPARTMENT

EXECUTIVE DIRECTOR

ตัวอย่างแผนผังสายงานบริษัท

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)

33



E-Commerce
- หน้าตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ

ประเภทกิจการที่ต้องแนบเอกสารเพิม่เติมต่อท้ายแผนผังสายงานบริษทั

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง

34

TISO 
- รายชื่อลูกค้า และบริการ
SOFTWARE
- รายชื่อลูกค้า และบริการ
- ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งคนไทยและ
ต่างชาติ โดยท าตาราง มีชื่อต าแหน่ง ชื่อสกุลพนักงาน และค่าใช้จ่ายเงินเดือนของแต่ละ
คน รวมเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี (ในกรณีที่เป็นบัตรส่งเสริมท่ีมีบริการด้านซอฟแวร์) 



ส.ค. 2565 – ก.ย. 2566

ส.ค. 2565 – ก.ย. 2566

ตัวอย่างแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)

35
ส.ค. 2566 – ก.ย. 2566

Mechanical 
Technician

Mechanical 
Technician



• หัวจดหมายบริษัท
• ชื่อต าแหน่งที่ขออนุมัติ ตรงกับในแผนผังสายงานบริษัท
• ช่วงระยะเวลาที่จะถ่ายทอดฯ เป็นอนาคต
• ความรู้ที่จะถ่ายทอดฯ 
• วิธีการถ่ายทอดฯ 
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ชื่อของคน หรือแผนกที่จะได้รับการถ่ายทอดฯ

สิ่งที่ต้องมีในแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)
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• บริษัทด าเนินกิจการอะไร
• สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท
• ลูกค้าคือใคร
• ความจ าเป็นที่ท าให้ขอต าแหน่ง และขยายความ
• สาเหตุที่ไม่สามารถใช้คนไทย

การเขียนเหตุผลประกอบการพิจารณา
ในค าร้องขออนุมัติต าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)
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ต าแหน่ง Marketing Coordinator (xxx)

เนื่องจากบริษัทฯด าเนินกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป โดยมีการส่งออกไปยัง
ประเทศในภูมิภาค ASIA เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะท าการขยายตลาดไปยัง
ประเทศ xxx บริษัทจึงต้องการต าแหน่ง Marketing Coordinator (xxx) เพื่อให้ช่าง
ฯ ที่มีความช านาญในธุรกิจของบริษัท และตลาดในประเทศ xxx รวมไปถึงภาษาและ
วัฒนธรรมในประเทศ xxx มาด าเนินการ เพื่อให้การติดต่อธุรกิจเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง (ต่อ)
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ต าแหน่ง Managing Director
ผู้ที่เข้ามาด ารงต าแหน่งจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท
ตามการถือหุ้นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามารถเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติถือหุ้นข้างมากได้

40

หลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติต าแหน่ง



หลักเกณฑ์การขอบรรจุผู้ช านาญการ / 
ช่างฝีมือและครอบครัว

41
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1.การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าวใน
ต าแหน่งท่ีได้รับอนุมัติ

1.1 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management จะอนุญาตให้บรรจุคนต่างด้าวที่มีอายไุม่ต่ ากว่า 27 ปีบริบูรณ์ และมี
ประสบการณ์การท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.2 ต าแหน่งระดับ Operation จะอนุญาตให้บรรจคุนต่างด้าวที่มีอายไุมต่่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานและมี
ประสบการณ์การท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสายงาน ต้องมี
ประสบการณ์การท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติอย่างน้อย 5 ปี
1.3 ต าแหน่งระดับ Executive และระดับ Management ในกิจการซอฟต์แวร์และกิจการให้บรกิารเทคโนโลยีดจิิทัล ที่ได้รับอนุมัติการ
ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งด้าวท่ีมีประสบการณก์ารท างานท่ีตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีท่ีจะมา
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.4 ต าแหน่งระดับ Executive ระดับ Management และระดับ Operation  ในกิจการซอฟต์แวร์กิจการให้บริการเทคโนโลยดีิจิทัล 
และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนมุัติการส่งเสรมิการลงทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานเป็น
ผู้ช านาญการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะอนุญาตให้บรรจเุฉพาะในระดับอาวุโส ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุในสัญญาจ้างส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้
จาก ภ.ง.ด.1
1.5 ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ในกิจการ TISO ส าหรับขอบข่ายธุรกิจการ IBPO ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการ
ลงทุนก่อนเดือนมีนาคม 2562 จะอนุญาตให้บรรจุคนตา่งด้าวท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณก์ารท างานท่ีตรงกับ
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีจะมาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประวัติการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ในส่วนของโครงการท่ีขอรับการสง่เสริมใหม่ และโครงการเดิมที่ขอแก้ไขเฉพาะจ านวน Workstation เพิ่มข้ึนซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสรมิ
การลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จะอนุญาตให้บรรจคุนต่างด้าวที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีหลักฐาน
การฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การบรรจุตัวครั้งแรกจะพิจารณาจากรายได้ที่ระบุใน
สัญญาจ้าง ส่วนการขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและตัวบุคคล จะพิจารณารายได้จาก ภ.ง.ด.1 
1.6 ต าแหน่งครู จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง Operation และจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งครู และหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 

1.7 ต าแหน่งนักบิน จะพิจารณาคุณสมบัติคนต่างด้าวตามเกณฑ์ระดับต าแหน่ง Operation และจะต้องแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(Validation) พร้อมท้ังหนังสือสนับสนุนจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

การพิจารณาบรรจุคนต่างด้าว



• ระดับปฏิบัติการ (Operation level) (อายุ 22 ปี ขึ้นไป)

>> จบตรงกับต าแหน่ง ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

>> จบไม่ตรงกับต าแหน่ง ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

• ระดับผู้จัดการ และบริหาร (Management & Executive level) (อายุ 27 ปี ขึ้นไป)

>> ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ไม่ว่าจะจบตรง หรือ ไม่ตรง

ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์ที่ตรงกับต าแหน่ง 
หรืองานที่เคยท าลักษณะเดียวกันกับต าแหน่งที่จะท า
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การขอบรรจุช่างฝีมือ



• วุฒิการศึกษา (ต้องเป็น PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์)

• ใบผ่านงาน (ต้องเป็น PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์)

• รูปถ่าย (ต้องเป็นรูปครึ่งตัวเห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่น หรือหมวก และมีขนาด
กว้างยาวไม่เกิน 160x240 pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)

• เอกสารที่เป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นอังกฤษหรือไทย จากสถาบันการแปลใน
ประเทศ หรือสถานทูต หรือหากแปลจากต่างประเทศให้ใช้ฉบับที่แปลโดย
หน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ เท่านั้น

• การแนบเอกสารแปลจะต้องสแกนทั้งตัวจริงและตัวแปล                     
(พร้อม Notary ถ้ามี) ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
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เอกสารที่ต้องแนบ
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เงื่อนไขการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว



• วีซ่าปัจจุบัน และวีซ่าที่แจ้งพ้นจากสิทธิอื่น ๆ จะต้องต้องเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน

• กรณีด าเนินการที่กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดภูเก็ต  ต้องเตรียม          
ใบนัดหมาย ใบช าระเงิน หนังสือเดินทางฉบับจริง และใบอนุญาตท างาน

• กรณีด าเนินการที่จังหวัดอื่นๆ ให้มาพิมพ์หนังสืออนุมัติเพื่อติดต่อขอประทับตราวีซ่า
ภายใต้สิทธิบีโอไอกับ ตม. และจัดหางานจังหวัดนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว

เงื่อนไขการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว
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ยื่นขอต่อสถานทูตไทยในต่างประเทศ
Non - B =>> ส าหรับต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างหรือประกอบธุรกิจ

=>> ส าหรับติดต่อธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
Non - IB =>> ส าหรับต่างชาติที่ต้องการท างานกับบริษัทที่ขึ้นกับ BOI
Non - O =>> ส าหรับครอบครัวติดตามผู้ถือวีซ่าประเภท Non – B หรือ IB ที่มี
ใบอนุญาตท างานในไทย
Non - O (Thai Spouse)  =>> ส าหรับต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย 
โดยจะต้องยื่นใช้สิทธิตามวัตถุประสงค์ที่ขอวีซ่าเข้ามาก่อนจึงจะสามารถยื่นท างาน
ภายใต้สิทธิบีโอไอได้

47

ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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การบรรจุช่างฝีมือในต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ

• ต้องบรรจุในต าแหน่งว่างที่ได้รับอนุมัติ

• วีซ่าต้องเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category B / IB /      
O (Thai Spouse) (กรณีคู่สมรสเป็นคนไทย จะต้องได้รับการ
ตรวจลงตราจาก สตม. ในการขออยู่ต่อครั้งแรกตามประเภทและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน) /RESIDENT

• อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้คราวละไม่เกินระยะเวลาของต าแหน่ง

• กรณีต าแหน่ง Managing Director จะต้องเป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว



บริษัทจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานฯ ตามแบบที่ก าหนดเมื่อช่างฝีมือเดินทางเข้า
ประเทศ หรืออย่างน้อย 15 วัน ก่อนก าหนดระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองอนุญาตไว้เดิมสิ้นสุด (Non-Immigrant Visa 90 วัน)

การพิจารณาระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน ดูจาก
• ตราประทับขาเข้า (กรณีช่างฝีมือและผู้ติดตามเพิ่งเดินทางเข้ามาครั้งแรก)
• วีซ่าที่ใช้สิทธิประเภทธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องแจ้งพ้นก่อนยื่นค าขอบรรจุ 
• วีซ่าที่ได้รับการพ้นหน้าที่จากการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย บีโอไอหรือ

สิทธิอื่น ๆ (แนบหนังสือแจ้งพ้นในช่องอื่นๆ หรือเขียนเลขค าร้องแจ้งพ้น วันที่
พันในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา)
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หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

ตราประทับขาเข้า Non-B, Non-IB ระยะเวลา 90 วัน 



ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

RESIDENT
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ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ

- ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว
- ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว



Re-Entry Permit 
(Multiple) 

ตม. 8

ตม. 7

ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นภายใต้สิทธิบีโอไอ
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หน้าย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาเล่มใหม่ 
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• วุฒิการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันนั้นๆ (ต้องเป็น pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 5 mb ต่อไฟล์)
• ใบผ่านงานที่ได้รับจากบริษัทที่ผ่านงานมา (ต้องเป็น pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 5 mb ต่อไฟล์
• รูปถ่าย (ใช้ยื่นงานราชการเท่านั้น ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นหรือหมวก ไม่แนบรูป

จาก passport และมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน160x240 pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน2 mb)
• เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษ จากสถาบันการแปลในประเทศ หรือสถานทูตหรือหากแปลจาก
ต่างประเทศให้ใช้ฉบับที่แปลโดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆเท่านั้น

• การแนบเอกสารแปลจะต้องสแกนทั้งตัวจริงและฉบับแปล(พร้อม Notary ถ้ามี) ให้อยู่ในไฟล์
เดียวกัน

60

หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)

สิ่งที่คนต่างดา้วต้องเตรียม



• ทะเบียนสมรส และบัตรประชาชนของสามี/ภรรยาคนไทย (กรณีใช้สิทธิวีซ่าประเภท 
Non-O (Thai Spouse)

• ส าเนาหนังสือเดินทาง **สแกนทุกหน้าที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยพร้อมวีซ่า
ที่ได้รับมาจากสถานทูตในต่างประเทศ

• ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (RESIDENT)
• หนังสือแจ้งพ้นในกรณีผ่านการบรรจุกับบีโอไอ หรือการนิคมอุตสาหกรรมมาแล้ว และ

เขียนแจ้งในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา
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หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)

สิ่งที่คนต่างดา้วต้องเตรียม



กรณีบรรจุครอบครัวของคนต่างด้าว 
ผู้ที่ใช้สิทธิติดตามได้คือ บิดา มารดา ภรรยา และบุตร สิ่งที่คนต่างด้าวต้องเตรียม ดังนี้
• รูปถ่าย (ใช้ยื่นงานราชการเท่านั้น ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นหรือหมวก 

ไม่แนบรูปจาก passport และมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน160x240 pixels และขนาดไฟล์
ไม่เกิน2 mb)
• ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร (มีชื่อช่างฝีมือ, ชื่อผู้ติดตาม และความสัมพันธ์)
• ส าเนาหนังสือเดินทาง **สแกนทุกหน้าที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยพร้อมวีซ่า

ที่ได้รับมาจากสถานทูตไทยในต่างประเทศ

***เอกสารฉบับใดไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย จะต้องได้รับรองการแปลจากสถาบัน
แปลภาษาในประเทศไทย สถานทูต หรือหน่วยงานราชการจากต่างประเทศ***
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หลักเกณฑ์การยื่นขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่อ)
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เอกสารแนบการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว



เอกสารแนบการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว

ตัวอย่างเอกสารแปลวุฒิการศึกษา
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หวักระดาษจดหมายบริษทั

ประทบัตราเซ็นรับรองโดยกรรมการบริษทัท่ีผา่นงานมา

เอกสารแนบการยื่นขอบรรจุคนต่างด้าว และครอบครัว

ตัวอย่างใบผ่านงาน
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ชั่วคราว 6 เดือน
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• เอกสารแนบ   ******* เหมือนขั้นตอนการขอบรรจุช่างประจ า *******

• ส าเนาพาสปอร์ตหน้าแสดงชื่อ หน้าแสดงประเภทวีซ่า หน้าแสดงตราประทับ
ขาเข้าที่เป็น Non-B

• วุฒิการศึกษา

• ใบผ่านงาน

• หากมีการน าเข้ามากกว่า 20 คน ให้แนบแผนการน าเข้าช่างชั่วคราว (จะมีเข้า
มาอีกกี่คน ในโครงการอะไร) เช่น ในเดือน ธันวาคม บริษัทมีแผนที่จะน าเข้า
ช่างฯชั่วคราว อีก 30 คนเพื่อมาท างานในโครงการ XXX และเดือนมกราคมจะ
มีเข้ามาอีกประมาณ 20 คน เพื่อ YYY เป็นต้น)



ชั่วคราวเร่งด่วน 30 วัน
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• 1 ครั้งเท่านั้น 

(หากเดินทางออกนอกประเทศ และขอ Non-B เข้ามาใหม่ก็
สามารถขอใหม่ได้)

• เอกสารแนบ ส าเนาพาสปอร์ตหน้าแสดงชื่อ 

- หน้าแสดงประเภทวีซ่า 

- หน้าแสดงตราประทับขาเข้าที่เป็น Non-B
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตให้ช่างฝีมือผูช้ านาญกรณีชัว่คราว

ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวเร่งด่วนไม่เกิน 30 วัน

• วัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในกรณีที่ช่างฝีมือมีความจ าเป็นต้องเข้ามาท างานแบบเร่งด่วนในช่วง
ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน ตามประกาศส านักงาน ที่ ป. 14/2540 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2540 เช่น แก้ปัญหา
ด้านเทคนิค/ สายการผลิต, เครื่องจักรช ารุด/ เสีย, น าเข้าเครื่องจักรใหม่/ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

• แจ้งพ้นจากวีซ่าธุรกิจและระยะเวลาไม่พอที่จะบรรจุช่างระยะยาว หรือยื่นขยายเวลาการอยู่ต่อในประเทศ
ไม่ทันตามก าหนด

• การอนุญาตจะมีระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุญาตเท่านั้น ไม่สามารถขอติดต่อกันได้อีก 

• วีซ่าต้องเป็นประเภท NON-IMMIGRANT Category B / IB / O (Thai Spouse) (กรณีคู่สมรสเป็นคนไทย 
จะต้องได้รับการตรวจลงตรา สตม. ในการขออยู่ต่อครั้งแรกตามประเภทและวัตถุประสงค์เดียวกัน ) / 
Resident

• กรณีแจ้งพ้นมาจากบริษัทอื่นและขยายต าแหน่งไม่ทัน 15 วันแต่ระยะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5 วัน อนุญาต
ให้ยื่นช่างฯเร่งด่วน 30 วัน และแจ้งให้ช่างฝีมือท าวีซ่าพร้อมใบอนุญาตท างานก่อนการบรรจุระยะยาวต่อไป

• ในกรณีมีครอบครัวให้ยื่นบรรจุในค าขอเดียวกัน



• ขยายระยะเวลาต าแหน่งไม่ทัน

• แจ้งพ้นจากบริษัทอื่นแล้วระยะเวลาเหลือไม่ถึง 15 วัน

• ให้ระบุที่มาของค าร้อง และเลขที่ค าร้องแจ้งพ้นช่างออกจากต าแหน่งหน้าที่เดิม

• ตัวอย่าง บริษัทไม่ได้ขยายระยะเวลาในก าหนดเนื่องจาก XXX จึงท าให้บริษัทต้อง
แจ้งพ้นช่างฯ ออกจากต าแหน่งหน้าที่เดิมตามเลขที่ค าร้อง SW65-xxxxx วันที่พ้น 
...... และมายื่นขอชั่วคราว 30 วัน เพื่อขยายระยะเวลาวีซ่า

• ตัวอย่าง ช่างฯ แจ้งพ้นมาจากบริษัท xxx ตามเลขที่ค าร้อง SW65xx-xxxxx วันที่
พ้น ............ซึ่งเหลือระยะเวลาไม่ถึง 15 วัน จึงไม่สามารถบรรจุเข้าต าแหน่งประจ า
ได้ จึงต้องมายื่นขอชั่วคราว 30 วัน เพื่อขยายระยะเวลาวีซ่า

เหตุผลประกอบการพิจารณา (ชค.30)
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ในกรณี

• ขยายระยะเวลาต าแหน่งไม่ทัน

• แจ้งพ้นจากบริษัทอื่นแล้วระยะเวลาเหลือไม่ถึง 15 วัน

ในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา ให้บริษัทเขียนรับทราบด้วยว่า

- บริษัทได้รับทราบแล้วว่าหากได้รับอนุมัติชั่วคราว 30 วันแล้ว ต้องด าเนินการ
ประทับตราวีซ่า พร้อมท าใบอนุญาตท างานโดยเร็ว และต้องท าการบรรจุตัวบุคคล
ในต าแหน่งใหม่ก่อนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วัน

เหตุผลประกอบการพิจารณา (ชค.30)

***หากบริษัทยังไม่ได้ขออนุมัติต าแหน่ง ขอให้รีบยื่นขออนุมัติต าแหน่ง และเขียนเลขค า
ร้องขออนุมัติต าแหน่งในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย และบริษัทต้องรีบ
ติดตามการย่ืนขออนุมัติต าแหน่ง และด าเนินการยื่นบรรจุก่อนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วัน



อีเมล

VISAWORK@BOI.GO.TH

CALL CENTER 

โทร 02-209-1162-67

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
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ขอบคุณ


