ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ฉบั บ ที่ 42 ประจ ำเดื อ นมี น ำคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดี Summer…! หน้าร้อนมาแล้ว หาที่พกั ผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะคะ สาหรับฉบับนี้มขี ่าวสัมมนามาแจ้งให้
ทราบกัน ดังต่อไปนี้
วันที่ 28 เมษายน 2560 ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI) จะมีการจัดสัมมนาขึน้ ในหัวข้อ “วิธกี ารยืน่ ขอนา
ช่างฝีมอื ผูช้ านาญการต่างชาติเข้ามาทางาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System” โดย
แบ่งเป็น 2 รอบๆ ละ 100 ท่าน คือ รอบเช้า 8.30 - 12.00น. และรอบบ่าย 13.00 - 16.30น. ณ จังหวัดชลบุร ี ในส่วนของวัน
ลงทะเบียน สถานทีจ่ ดั สัมมนาจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
โดย...คุณทุเรียน

ขัน้ ตอนการเปลี่ยน

Presented By :
กองบรรณาธิ การ :

1. ยืน่ ขอเปลีย่ นชื่อบริษทั กับทางกระทรวงพาณิชย์
2. ติดต่อกับทางฝา่ ยบัตรส่งเสริม เพื่อแจ้งข้อมูลขอเปลีย่ นชื่อบริษทั ทางบีโอไอจะออก
เอกสารแนบท้ายบัตรให้
3. เข้าระบบ e-Expert System เพื่อยืน่ ขอเปลีย่ นชื่อบริษทั

น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทำงำน :
นาย กฤษณ์ กุลวิจิตรรั งสี
น.ส. นริ ศรา ฉายขุนทด
น.ส. พรชนก ธี ระเทพ
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

ขัน้ ตอนการย้ายช่างฯ ไปยังบัตรส่งเสริมอีกฉบับของบริษทั
บริษทั ต้องการย้ายช่างฯ จากบัตรส่งเสริม A ไปยังบัตรส่งเสริม B ดาเนินการ ดังนี้
- ยืน่ ขออนุมตั ติ ำแหน่งข้อ 1.1 ในบัตรส่งเสริม B ให้ได้รบั อนุมตั เิ รียบร้อยก่อน
- ยืน่ แจ้งพ้นช่ำงฯ และครอบครัวข้อ 14.1 จำกบัตรส่งเสริม A
***โดยตรวจสอบ “วันที่ให้อยู่ถึง” เป็ น 15 วันล่วงหน้ านับจากวันที่ยื่น***
- ยืน่ เรือ่ งขอบรรจุช่ำงฯ และครอบครัว โดยทีร่ ะยะเวลำเหลือไม่น้อยกว่ำ 15 วัน หลังจำกแจ้งพ้นมำแล้ว
- นำหนังสืออนุ มตั กิ ำรแจ้งพ้น และหนังสืออนุมตั บิ รรจุช่ำงฯ และครอบครัว ไปยื่นดำเนินกำรทำวีซ่ำ และใบอนุญำตทำงำน
พร้อมเอกสารตามรายการของหน่วยงานดังกล่าว

ข้อควรระวัง!!!
แนะนาเบือ้ งต้นถึงวิธีการและเอกสารแนบต่างๆ
1. ในการยื่นขออนุมตั ติ าแหน่งและการขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง ทางบริษทั จะต้องอัพเดท “เงิ นลงทุน และ การจ้างงาน”
โดยเลือกถูกในช่องสีเ่ หลีย่ มทีห่ วั ข้อ “กรุณาเลือก หากมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรส่งเสริ ม (ข้อมูลบัตรส่งเสริ ม แก้ไข ณ
วันที่ล่าสุด)” โดยนาตัวเลข “รวมสิ นทรัพย์” ปีล่าสุดในงบการเงินมากรอกให้ตรงกัน พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อมูลของบริษทั เช่น
ทุนจดทะเบียน, ทีอ่ ยู,่ เบอร์โทรศัพท์ของสานักงาน และอัตราส่วนผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลของบริษทั ให้เป็ น
ปจั จุบนั
2. การยืน่ ขอขยายระยะเวลาตาแหน่งข้อ 11.1 เอกสารทีต่ อ้ งแนบดังนี้
- ผังสำยงำนองค์กร
- รำยชื่อลูกค้ำและบริกำรทีท่ ำงบริษทั ได้ให้แก่ลกู ค้ำรำยนัน้ ๆ (เฉพำะกิจกำร TISO, SOFTWARE) แนบต่อท้ายผังสาย
งานองค์กร
- รายชื่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์ (เฉพาะกิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์) แนบต่อท้ายผังสายงานองค์กร
- ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำตำแหน่งกิจกำร Software / TISO (Software) กรณีกจิ การ Software ทีม่ สี ดั ส่วนคนไทย :
ต่างชาติเกินกว่าข้อเสนอของโครงการ - ขอให้บริษทั ชีแ้ จง พร้อมอัตราเงินเดือนทัง้ หมดทีจ่ า้ ง รวมถึงจานวนเงินทีใ่ ช้ใน
การพัฒนาบุคลากรไทยด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท โดยแนบต่อท้ ายผังสายงานองค์กร
- ผลกำรถ่ำยทอดทีผ่ ่ำนมำของแต่ละตำแหน่ง โดยเนื้อหำจะต้องมี ชื่อบริษทั , ชื่อตำแหน่งทีข่ อขยำย, หัวข้อในกำร
ถ่ายทอด, ระยะเวลาการถ่ายทอดทีผ่ ่านมาและวิธกี ารถ่ายทอด, ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่งของผูท้ ไ่ี ด้รบั การถ่ายทอด และ
ผลทีไ่ ด้รบั จากการถ่ายทอด
- บัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (บอจ.5) ต้องอัพเดทไม่เกิน 6 เดือนรับรองโดยนำยทะเบียน
- งบกำรเงิน ประกอบด้วย หน้ำรำยงำนผูต้ รวจสอบบัญชี, หน้ำแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และหน้ำกำไร-ขำดทุน
3. การแนบหนังสือเดินทางของช่างฯ และครอบครัว ประกอบด้วย
- หน้ำข้อมูลบุคคล
- หน้ำวีซ่ำ Non-B สาหรับช่างฯ และหน้าวีซ่า Non-O สาหรับครอบครัวติดตาม หากเป็นการยื่นบรรจุช่างฯ และ
ครอบครัวผูต้ ดิ ตามครัง้ แรก จะต้องยืน่ ภายใต้บริษทั ทีท่ างสถานทูตระบุตามทีไ่ ด้ยน่ื ขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าไป
และหากทางสถานทูตระบุช่อื ตาแหน่งลงในวีซ่า เมือ่ เดินทางเข้ามาแล้ว ทางบริษทั ไม่สามารถบรรจุในชื่อตาแหน่งนัน้ ได้
ขอให้ยน่ ื บรรจุเป็ นช่างฯ ชัวคราว
่
6 เดือนไปก่อนเพื่อไม่ตอ้ งเดินทางออก และยืน่ ขอตาแหน่งประจาทีเ่ หมาะสม
แทน
- หน้ำประทับตรำขำเข้ำทีไ่ ด้รบั จำก ตม. ล่ำสุด
4. กรณีทเ่ี ป็ นบุตรยืน่ ติดตามช่างฯ จะสามารถยืน่ ติดตามได้จนถึงอายุ 20 ปี ในกรณีทป่ี ว่ ยหรือต้องอยูใ่ นการดูแลและมีอายุเกิน
กว่า20 ปี ทางบริษทั สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้โดยตรง
5. กรณีทบ่ี ริษทั มีการยื่นขอเปลี่ยนประเภทกิ จการกับทางฝา่ ยบัตรส่งเสริมของบีโอไอ และได้รบั เอกสารแนบท้ายบัตรแล้ว
ก่อนทีจ่ ะยืน่ เรือ่ งใดๆ ในระบบ ขอให้ทางบริษทั ยื่นเรือ่ งเปลีย่ นประเภทกิจการในระบบ e-Expert System ให้เรียบร้อยก่อน

ข้อควรระวัง!!!
แนะนาเบือ้ งต้นถึงวิธีการและเอกสารแนบต่างๆ (ต่อ)
6. การยืน่ บรรจุช่างฯ และครอบครัวผูต้ ดิ ตาม ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการศึกษา และหนังสือ
รับรองการทางาน ทีแ่ นบในระบบทุกประการ
7. บริษทั ต้องแจ้งรายงานความคืบหน้าโครงการทุก 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี ตามเงือ่ นไขในบัตรส่งเสริม พร้อมทัง้ แนบเพิม่ เติม
ต่อท้ายผังสายงานองค์กร เมือ่ ยืน่ ขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่และยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง หากบริ ษทั ใดได้รบั บัตรส่งเสริ ม
และครบกาหนดเปิ ดดาเนิ นการ ขอให้ย่นื แจ้งเปิดดาเนินการตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมทีไ่ ด้รบั หรือแจ้งขอขยายการเปิด
ดาเนินการให้เรียบร้อย และสามารถแนบเอกสารดังกล่าวต่อท้ายผังสายงานองค์กรเพิม่ เติมได้
8. การชีแ้ จงพืน้ ฐานในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณากรณี “ขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่/ปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง” และ “ขอ
อนุมตั ิ ขยายระยะเวลาตาแหน่ ง/ต่ออายุช่างฯ และครอบครัวผูต้ ิ ดตาม” ดังนี้
- บริษทั ดำเนินกิจกำรเกีย่ วกับอะไร
- สถำนะภำพโครงกำรในปจั จุบนั ของบริษทั เป็ นอย่ำงไร เช่น มีกำรขยำยกำลังกำรผลิต เป็ นต้น
- ลูกค้ำของบริษทั คือใคร
- ควำมจำเป็นทีต่ อ้ งกำรขอตำแหน่งดังกล่ำว ขอขยำยระยะเวลำตำแหน่งดังกล่ำวเพรำะเหตุใด
- สำเหตุทต่ี ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถเป็นคนไทยได้เพรำะเหตุใด
9. การขอตาแหน่งรูปแบบซีรส่ี ์ เช่น CUSTOMER SERVICES SUPERVISOR (KOREAN) 1, CUSTOMER SERVICES
SUPERVISOR (KOREAN) 2 เป็นต้น ***ขอบเขตงานจะต้องเหมือนกันทัง้ 2 ตาแหน่ ง*** พร้อมระบุลกู ค้าทีด่ แู ละในช่อง
ขอบเขตงานตามวงเล็บด้านหลัง พร้อมทัง้ ชีแ้ จงในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา ว่าเหตุใดทางบริษทั จึงต้องการตาแหน่ง
ดังกล่าวจานวน XXX อัตรา เช่น ต้องทางาน 24 ชัวโมง
่
โดยแยกกะการทางาน เป็นต้น
10. การขอตาแหน่งด้าน SALES และ MARKETING จะพิจารณาได้ 1 ตาแหน่ง สาหรับกิจการทีม่ กี ารผลิตเพื่อการส่งออก และ
หากทางบริษทั ต้องการขอตาแหน่งด้านดังกล่าวมากกว่า 1 ตาแหน่ง และบริษทั มีตลาดส่งออกตาม ZONE ตามตัวอย่างเช่น
- MARKETING SUPERVISOR (ASIA)
- MARKETING COORDINATOR (PRODUCT A)
- SALES SUPERVISOR (EUROPE)
- SALES COORDINATOR (INTERNATIONAL)
***จะต้องระบุลกู ค้าทีต่ าแหน่งดังกล่าวดูแลให้ตรงกับวงเล็บท้ายชื่อ ลงในช่องขอบเขตงาน
11. สาหรับกิจการประเภท “กิ จการสานักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน” หรือ TISO เมือ่ ทาการขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่
ต้องระบุ “ขอบข่ายธุรกิ จ” ทีไ่ ด้รบั ตามบัตรส่งเสริมลงในช่อง “เหตุผลประกอบการพิ จารณา” ในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตาแหน่งทีย่ น่ ื ขอ

