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สวัสดีค่ะ...วันแรงงำนใกล้เข้ำมำแล้ว มีแผนกำรเดินทำงกันหรือยังคะ ในฉบับนี้ ขอแจ้งเกีย่ วกับกำรจัดอภิปรำยกลุ่มในหัวข้อ
“กำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน”
(สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) - สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) - กรมกำรจัดหำงำน)
ในวันที่ 18 พฤษภำคม 2560 ณ จังหวัดชลบุร ี โดยกำรจัดในครัง้ นี้จะขอเชิญผูบ้ ริหำรชำวญีป่ นุ่ และพนักงำนคนไทยต่อหนึ่งบริษทั เพื่อเข้ำร่วมกำร
อภิปรำยกลุ่ม สำหรับสถำนที่ และวันเปิดลงทะเบียนเข้ำร่วมอภิปรำยกลุ่มจะแจ้งให้ทรำบทำงอีเมลต่อไปนะครับ
และอีก 1 ข่ำวประชำสัมพันธ์ คือ กำรแจ้งพ้นหน้ำทีข่ องช่ำงฯ ออกจำกตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งดังกล่ำวจะสิน้ สุดลงด้วย ดังนัน้ หำกทำง
บริษทั ประสงค์นำช่ำงเข้ำฯ เข้ำใหม่ จะต้องยืน่ ขออนุมตั ติ ำแหน่งใหม่ ซึง่ ระบบนี้จะเริ่ มดาเนิ นการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2560 เป็นต้นไป
*** ระวัง!!! สาหรับผูท้ ี่ได้รบั อนุมตั ิ บรรจุช่างฯ จาก BOI ไปแล้ว ขอให้ รีบดาเนิ นการกับทาง ตม. และจัดหางาน
ให้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ทนั จะต้องแจ้งพ้นและเริ่ มขอตาแหน่ งใหม่ ***
โดย...คุณปี มงคล

แนะนำรูปแบบกำรขออนุมตั ิ ตำแหน่ งใหม่ กรณี บริษทั มีตงั ้ แต่ 2 บัตรส่งเสริมขึ้นไป
1. หากบริษทั มีหลายบัตรส่งเสริม และต้องการขอตาแหน่งเดียวทีม่ หี น้าทีเ่ ดียวกันหลายตาแหน่ง แต่รบั ผิดชอบคนละเลขทีบ่ ตั รส่งเสริม เช่ น TECHNICAL SUPERVISOR 1,
TECHNICAL SUPERVISOR 2,…..เป็นต้น ขอเสนอให้ใช้ ดังต่อไปนี้
บัตรส่งเสริ ม A
TECHNICAL SUPERVISOR 1
TECHNICAL SUPERVISOR 2
…..
TECHNICAL SUPERVISOR 10

บัตรส่งเสริ ม B
TECHNICAL SUPERVISOR 1
TECHNICAL SUPERVISOR 2
…..
TECHNICAL SUPERVISOR 10

เนื่องจำกบัตรส่งเสริมแต่ละใบจะได้รบั ประเภทกิจกำรหรือ
ประเภทของกำรผลิตแตกต่ำงกันจึงควรทีจ่ ะต้องเริม่ นับเป็น
ตำแหน่งที่ 1 ใหม่ในบัตรนัน้ ๆ และจะได้รบั ระยะเวลำเท่ำกัน
ทุกตำแหน่ง เพรำะเป็นกำรยืน่ ตำแหน่งทีม่ หี น้ำทีเ่ ดียวกัน

แนะนารูปแบบการขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่ กรณี บริษทั ได้รบั ประเภทกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(International Headquarters: IHQ)
2. ในประเภทกิจกำรนี้จะมีกำรแบ่งหน้ำทีข่ องแต่ละตำแหน่งออกเป็นแผนกอย่ำงชัดเจน จึงขอเสนอรูปแบบชื่อตำแหน่งตำมตัวอย่ำง
- MANAGER, MARKETING DEPT., ASIA
- SUPERVISOR, MARKETING DEPT., PRODUCT A
- MANAGER (SALES DEPT., EUROPE, HOTEL GROUP) เป็นต้น

ปัญหาที่พบบ่อยๆ โดยมีคาแนะนาดังนี้
1. บริษทั สามารถยื่น ขอขยายระยะเวลาตาแหน่งคนต่างด้าวตามคำร้องที่ 11.1 พร้อมกับต่ออำยุช่ำงฯ และครอบครัวไว้ในคราวเดียวกัน และจะไม่สำมำรถ
ขอขยำยระยะเวลำเฉพำะตำแหน่ งโดยไม่มีช่ำงฯ ได้ ***หากช่างคนใดทีเ่ คยมีการยืน่ ปฏิบตั งิ านในเครือไว้เดิมแล้ว เมือ่ ต้องการยืน่ ขยายทางบริษทั จะต้องเลือก “ไอคอน
รูปดิ นสอ” ด้านขวามือ เพื่อเข้าไปคลิกเลือกขอปฏิบตั งิ านในเครือ พร้อมทัง้ แนบเอกสารของบริษทั ในเครือเพิม่ เติม

***กำรยื่นขอขยำยระยะเวลำตำแหน่ งและต่ออำยุช่ำงฯ พร้อมครอบครัว จะต้องยื่นภำยใน 15 - 90 วันก่อนวีซ่ำเดิมครบกำหนด***
2. ประเภทวีซ่ำที่สำมำรถใช้ยื่นเรื่องเพื่อทำงำนได้
- Non-Immigrant Visa ประเภท IB ใช้สาหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ขอ้ บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- Non-Immigrant Visa ประเภท B ใช้สาหรับการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทางาน
- Non-Immigrant Visa ประเภท O (Thai Spouse) ใช้สาหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย โดยจะต้องแนบทะเบียนสมรสเพิม่ เติม
3. การยืน่ ขออนุ มตั ติ าแหน่งข้อ 1.1 จะต้องแนบแผนการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดังกล่าวจะมาถ่ายทอดให้กบั คนไทยตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม (ตัวอย่างต่อท้าย)
4. การยืน่ ขอขยายระยะเวลาตาแหน่งและช่างฯ พร้อมครอบครัวข้อ 11.1 จะต้องแนบผลการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดังกล่าวได้ถ่ายทอดให้กบั คนไทยตามเงือ่ นไขของ บัตรส่งเสริมไปแล้ว
(ตัวอย่างต่อท้าย)
5. ตรวจสอบการสะกดชื่อตาแหน่งให้ถูกต้อง, กรอกขอบเขตงานให้สอดคล้องกับชื่อตาแหน่ง และเลือกระดับตาแหน่งให้ถูตอ้ ง ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
EXECUTIVE LEVEL
สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง เช่น MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER, OPERATIONS DIRECTOR เป็นต้น
MANAGEMENT LEVEL
สาหรับผูจ้ ดั การ เช่น ENGINEERING MANAGER, TECHNICAL ADVISOR, BUSINESS CONSULTANT เป็นต้น
EXPATRIATE LEVEL
สาหรับระดับปฏิบตั กิ ารทัวไป
่ เช่น TECHNICAL SUPERVISOR, ENGINEERING SPECIALIST, PROJECT COORDINATOR เป็นต้น

ปัญหาที่พบบ่อยๆ (ต่อ)
6. ในกำรกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของช่ำงฯ และครอบครัว จะต้องกรอกให้ตรงกับหน้ำสำเนำหนังสือเดินทำง, ประเภทวีซ่ำ และตรำประทับขำเข้ำทุก ประกำร
7. กำรแนบหนังสือรับรองกำรศึกษำและหนังสือรับรองกำรทำงำนทีไ่ ม่ใช้ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย จะต้องได้รบั กำรแปลจำกสถำบันแปลภำษำหรือสถำนทูตรับรองให้
โดยแนบต้นฉบับและฉบับแปลให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน พร้อมทัง้ กรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสำรทีแ่ นบ
8. บำงตำแหน่งทีย่ น่ ื ขออนุมตั เิ ข้ำมำนัน้ มีควำมล้ำยคลึงกับตำแหน่งทีเ่ คยได้รบั ไปแล้วในระบบ ฉะนัน้ จะต้องชีแ้ จงเพิม่ เติมในช่องเหตุ ผลถึงควำมแตกต่ำงกัน
ของแต่ละตำแหน่งนัน้ ๆ
9. กรณีของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ประเภทกิจกำรด้ำนซอฟต์แวร์ ทำงบริษทั จะต้องจัดทำค่ำใช้จำ่ ยเงินเดือนพนักงำนด้ำนไอทีสำรสนเทศ โดยแยกของคนไทยและต่ำงชำติอย่ำงชัดเจน
ซึง่ รวมทัง้ ปีจะต้องเกิน 1.5 ล้ำนบำท แนบต่อท้ำยผังสำยงำนองค์กร
10. ประเภทกิจกำรสำนักงำนสนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน กับ ประเภทกิจกำรด้ำนซอฟต์แวร์ จะต้องแนบรำยชื่อลูกค้ำและกำรบริกำรทีใ่ ห้แก่บริษทั นัน้
ต่อท้ำยผังสำยงำนองค์กร
11. ขณะนี้ยงั คงมีบางบริษทั เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิบรรจุช่ำงฯ และครอบครัว หรือกำรต่ออำยุช่ำงฯ และครอบครัว
ไม่ได้ดาเนินการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทางานภายใต้เกณฑ์ของ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานกาหนด ดังนัน้ จึงขอแจ้งข่าวและเน้นย้าถึงเกณฑ์ดงั กล่าว
ต่อไปนี้
กรณี บรรจุช่ำงฯ และครอบครัว ทุกคำร้อง
- ดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำนภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบีโอไอ
- ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิบโี อไอภำยใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบีโอไอ
***ยกเว้นผูท้ ี่ใช้บริ กำรที่ ศูนย์บริ กำรวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน อำคำรจำมจุรี จะต้องดำเนิ นกำรภำยใน 15 วัน***
กรณี กำรขยำยระยะเวลำและกำรต่ออำยุช่ำงฯ และครอบครัว
- ดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำนก่อนอำยุระยะเวลำเดิ มสิ้ นสุด
- ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิบโี อไอภำยใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบีโอไอ และก่อนระยะเวลำวีซ่ำเดิ มสิ้ นสุด

***หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ทนั ตำมระยะเวลำดังกล่ำว ทำงบริษทั จะต้องแจ้งพ้นในระบบ e-Expert System
หลังจำกนัน้ จะต้องยื่นขอบรรจุช่ำงฯ และครอบครัวใหม่ทงั ้ หมดเพื่อนำไปดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำน
และวีซ่ำต่อไป สำมำรถติดตำมได้จำกเอกสำรแนบท้ำยถึงเกณฑ์กำรปฏิบตั ิ ดงั กล่ำว***

ปัญหาที่พบบ่อยๆ (ต่อ)
12. วิธกี ำรเข้ำแก้ไขคำร้องต่ำงๆ ดังนี้
เลือกที่
“คาร้องทัง้ หมด”
เลือกที่
“เสร็จสิ้ นแล้ว”

เลือกที่
“เครื่องหมายรูปดิ นสอ”

เลือกที่
“เครื่องหมายรูปดิ นสอ”
ในกรณีทม่ี กี ำรแก้ไขข้อมูล
ของช่ำงฯ ฝีมอื

เมือ่ แก้ไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้วสำมำรถกด “ตกลง” หรือ “ถัดไป” จน “ส่งเรือ่ ง” กลับมำให้เจ้ำหน้ำทีอ่ กี ครัง้
เลขทีค่ ำร้องจะปรำกฏเป็ นเลขลงรับใหม่ทนั ที

ปัญหาที่พบบ่อยๆ (ต่อ)
13. วิธกี ำรกรอกเงินลงทุน และจำนวนคนไทยในระบบ เพื่อเป็ นกำรอัพเดทข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั ดังนี้

เลือกที่
“ยื่นคาร้อง”
เลือกที่
“ข้อ 1.1 ขออนุมตั ิ ตาแหน่ ง”
หรือ
“ข้อ 11.1 ขอขยายระยะเวลาตาแหน่ ง”

เลือกที่
“เลขที่บตั รส่งเสริ ม”

เลือกที่
“ตกลง”

เลือกที่
“เพิ่ มตาแหน่ ง”

กรอกข้อมูลชื่อตำแหน่ง, ระดับตำแหน่ง
และขอบเขตงำนให้ครบถ้วน เลือก “ตกลง” และเลือก “ถัดไป”

กรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงเบอร์โทรศัพท์บริษทั และ
อัตรำส่วนผูถ้ อื หุน้ จะต้องเลือกหัวข้อ
“หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริ ษทั ”

กำรกรอก “เงิ นลงทุน และ จานวนคนไทย” จะต้องเลือกหัวข้อ “หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรส่งเสริ ม” โดยนำจำนวน
“รวมสิ นทรัพย์” ตำมงบกำรเงินทีแ่ นบในระบบมำกรอกในช่อง “เงิ นลงทุน”

***ก่อนกำรส่งเรื่องทุกครัง้ !!! ขอให้ทำงบริษทั ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่ำงให้ถกู ต้อง เพื่อควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำ***
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ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ลาดับ
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1

ELECTRIAL
ENGINEER

2

TECHNICAL
SUPERVISOR

ระยะเวลา
ม.ค. 2558 - มี.ค 2560
ทุกวันจันทร์
เวลา 9.00 - 10.00 น.
ม.ค. 2558 - มี.ค 2560
ทุกวันจันทร์
เวลา 9.00 - 10.00 น.
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