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ศูนยบริ
์ กำรวีซ่ำและใบอนุ ญำตทำงำน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สายลมอ่อนๆ พัดผ่าน...ช่ วงนี้ อากาศยังเย็นสบายอยู่นะคะ ฮิ้ ว........มีข่าวมาประชาสัมพันธ์จ้า
ทาง BOI ร่วมกับ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน จัดการอภิปรายกลุ่มและเสวนากลุ่ม
ภายใต้หวั ข้อ “การให้ บริ การของศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน” และ “การยื่นคาร้องขอนาเข้าช่างฝี มือ
ผูช้ านาญการต่ างชาติ เข้ามาทางานผ่านระบบงาน e-Expert System” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 13.00-16.30น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชัน้ 18 อาคารจัตุรสั จามจุร ี ซึง่ ทางเจ้าหน้าที่
จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 8.30 น. เป็ นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.boi.go.th
*** สาหรับผูท้ ส่ี อบถามเข้ามาเกีย่ วกับ “การผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริม” ขณะนี้ได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยสามารถ
ติดต่อกรมการจัดหางานได้โดยตรง
โดย...ชฎาทอง

เกณฑกำรยื
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์
่

คาถามชวนมึน...???
การกรอกช่วงเวลาของประวัติ
การทางาน จะต้องกรอกยังไงน้า ??

การยื่นเรื่องขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่ข้อ 1.1
1.

ตอบ ง่ายมากๆ ขอให้กรอก
ตรงตามระยะเวลาทีผ่ ่านมาของหนังสือ
รับรองการทางานของช่างฯ ทีไ่ ด้รบั มา
จากบริษทั ทีผ่ ่านมา ได้เลยจ้า!!!
และทีส่ าคัญจะต้องกรอกชื่อ
ตาแหน่งทีผ่ ่านงานให้ตรงกับเอกสาร
และระบุส่วนงานทีผ่ ่านมา
โดย...ชฎาเพชร

2.
3.
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4.

ชื่อตาแหน่ง, ขอบเขตงานและเหตุผลประกอบการพิจารณาจะต้องสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน หากตาแหน่งใดมีการแบ่งโซนงานรับผิดชอบสามารถ
ใช้รปู แบบชื่อตาแหน่ง เช่น MARKETING MANAGER (..โซนหรือ
ประเทศ..) เป็นต้น หรือตาแหน่งทีม่ ขี อบเขตงานเหมือนกันสามารถใช้
รูปแบบชื่อตาแหน่งเช่น INSTALLATION TECHNICIAN 1 เป็นต้น หากเป็ น
กิจการ 7.15 กิ จการสนับสนุนการค้าและการลงทุน จะต้องใส่ขอบข่าย
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมตามทีร่ ะบุบตั รส่งเสริม ในส่วนของ เงือ่ นไขเฉพาะ
กิจการ ข้อ 3
ระดับตาแหน่งมีให้เลือก 3 ระดับคือ EXPATRIATE LEVEL (ระดับผู้
ปฏิบตั กิ าร, MANAGEMENT LEVEL (ระดับผูจ้ ดั การ), EXECUTIVE
LEVEL (ระดับผูบ้ ริหารระดับสูง)
การเลือก “ขอเพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง” เป็นวัตถุประสงค์ของบริษทั ที่
ต้องการขอตาแหน่งดังกล่าวเพื่อปรับเปลีย่ น หากตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งขอ
ใหม่ ไม่ตอ้ งเลือก “ขอเพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง”
เหตุผลประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
- บริษทั ดำเนินกิจกำรเกีย่ วกับอะไร
- แนวโน้มด้ำนกำรบริหำร กำรตลำด และกำรผลิตเป็นอย่ำงไร
- มีควำมจำเป็ นอย่ำงไรจึงต้องขอตำแหน่งนี้
- ตำแหน่งนี้ไม่สำมำรถเป็นคนไทยได้เพรำะเหตุใด

***การแนบเอกสารต่างๆ โปรดดูในหน้ าถัดไป***
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การแนบเอกสารการขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่ (ต่อ)
5.
6.

7.
8.

ผังสายงานองค์กร จะต้องมีช่อื ตรงตามตาแหน่งทีข่ อและทาสัญลักษณ์ตาแหน่งทีข่ อว่าอยูต่ รงไหนของผังสายงาน
แผนการถ่ายทอด จะต้องจัดทาแผนทุกตาแหน่งโดยประกอบด้วย ชื่อบริษทั , ชื่อตาแหน่ง, หัวข้อการถ่ายทอด,
ระยะเวลาการถ่ายทอด, ผูท้ ไ่ี ด้รบั การถ่ายทอด และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั หากเป็ นตาแหน่งผูม้ อี านาจลงนามหรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูง (EXECUTIVE LEVEL) เช่น MANAGING DIRECTOR, PRESIDENT, GENERAL MANAGER,
หรือ VICE PRESIDENT เป็นต้น สามารถเลือก “ไม่มแี ผนการถ่ายทอดสาหรับผูบ้ ริหาร”
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ และหนังสือรับรองบริษทั จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
งบการเงินประกอบด้วย หน้ารายงานผูต้ รวจสอบ, หน้าแสดงฐานะทางการเงิน และหน้ากาไรขาดทุน
โดย...มงกุฎทอง

การยื่นเรื่องบรรจุช่างฯ และครอบครัว ข้อ 4.1
***ในการกรอกข้อมูลตัวบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครัง้ ***
1. ตำแหน่งทีบ่ รรจุช่ำงฯ ต้องมี 1 อัตรำเท่ำนัน้ หำกตำแหน่งนัน้ มีหลำยอัตรำไม่สำมำรถบรรจุช่ำงฯ ได้ จะต้องยืน่ ขออนุมตั ิ
ตำแหน่งใหม่เพิม่ เติม
2. กรอกชื่อ-นำมสกุล ให้ตรงตำมหน้ำหนังสือเดินทำงทุกประกำร ซึง่ บำงประเทศจะแยก ชื่อจริง กับ นำมสกุลอย่ำงชัดเจน
ยกเว้นชื่อ-นำมสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ ขอให้สงั เกตข้อควำมด้ำนล่ำงของรูปในหน้ำหนังสือเดินทำง และอีกกรณีคอื ชื่อ -นำมสกุล
ทีม่ เี ครือ่ งหมำย , หรือ - ขอให้ใส่ตรงตำมหนังสือเดินทำงเช่นกัน
3. กรอกเลขทีพ่ ำสปอร์ตและเลือกสัญชำติให้ตรงกับหน้ำหนังสือเดินทำง
4. เลือก “วันทีด่ ่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้อยูถ่ งึ ” ในระบบให้ตรงกับตรำประทับขำเข้ำทีไ่ ด้รบั จำก ตม.
5. เลือกประเภทวีซ่ำในระบบให้ตรงกับทีไ่ ด้รบั จำกสถำนทูต
6. หนังสือรับรองกำรศึกษำ ขอให้แนบหนังสือรับรองทีไ่ ด้รบั จำกสถำบันนัน้ ๆ หรือใบประกำศนียบัตร
7. หนังสือรับรองกำรทำงำน จะต้องได้รบั รองจำกบริษทั ทีผ่ ่ำนงำนมำเท่ำนัน้
8. ช่อง “เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ” ชีแ้ จงเหตุผลควำมจำเป็ นทีท่ ำงบริษทั ต้องกำรบรรจุช่ำงฯ คนนี้เข้ำทำงำนในตำแหน่งนี้
9. แนบรูปถ่ำยใช้ในรำชกำรเท่ำนัน้ ขนำด 160 x 240 pixels
10. สำเนำหนังสือเดินทำง ประกอบด้วย หน้ำหนังสือเดินทำงหน้ำแรก, หน้ำวีซ่ำ Non-B และ Non-O ทีอ่ อกโดยสถำนทูต
ล่ำสุด, หน้ำประทับตรำขำเข้ำล่ำสุด และบัตรขำออก ให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
***เอกสำรกำรแปลทีท่ ำงบริษทั แนบมำนัน้ จะต้องเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย ซึง่ แปลโดยสถำบันรับแปลเอกสำร
หำกได้รบั กำรแปลมำจำกสถำบันในต่ำงประเทศจะต้องให้สถำนทูต หรือหน่วยงำนภำครัฐ (Notary Public) รับรองกำรแปล
นัน้ ๆ
โดย...มงกุฎเพชร
ในการมารับหนังสือการบรรจุช่างฯ ทุกครัง้ ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่ างประเทศ (BOI) ได้แนบ
“ข้อถือปฏิ บตั ิ สาหรับการใช้สิทธิ ประโยชน์ ตามมาตรา 24, 25 และ 26 พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุน” ให้ทุกครัง้
ซึ่งมี 4 ภาษาด้วยกันคือ ไทย, อังกฤษ, จีน และญี่ปนุ่
ดังนัน้ ขอให้บริ ษทั ศึกษาข้อปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวด้วยค่ะ

สิ่งที่ไม่ควรลืม...?
1.
2.

3.
4.
5.

5.
6.

การยื่นเรื่องขอบรรจุช่างฯ และการยื่นขยายระยะเวลาตาแหน่ ง จะต้องมีระยะเวลาของวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน
ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งพ้นมาจากหน่ วยงานอื่นๆ หรือแจ้งพ้นจากบริษทั ทีไ่ ด้รบั สิทธิ ์ของบีโอไอ
การยื่นเรื่องแจ้งพ้นขอให้บริษทั เลือกปฏิทนิ ในระบบและเลือกวันแจ้งพ้นเป็ น 15 วันล่วงหน้ า เช่น ระยะเวลาวีซ่าเดิมมี
ระยะเวลาถึงวันที่ 31 มี.ค. 2015 ต้องการแจ้งพ้นช่างฯ โดยเข้ายื่นเรื่องวันที่ 11 ก.พ. 2015 ในระบบปฏิทนิ จะเลือก 15
วันล่วงหน้ าเป็ นวันที่ 25 ก.พ. 2015 และระบบจะบวกเพิ่ มให้ ถึงวันที่ 3 มี.ค. 2015 โดยอัตโนมัติ หากระยะเวลาวีซ่า
เดิมถึงวันที่ 28 ก.พ. 2015 เข้ายื่นเรือ่ งวันเดียวกัน ระบบจะให้มรี ะยะเวลาถึงวันที่ 28 ก.พ. 2015 เท่าระยะเวลาทีไ่ ด้รบั เดิม
การยื่นเรือ่ งทุกครัง้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารทีแ่ นบ เนื่องจากขณะนี้ทางบีโอไอจะไม่มกี ารส่ง
เรือ่ งให้แก้ไข แต่จะพิจารณาคาร้องนัน้ หากพบข้อผิดเจ้าหน้าทีจ่ ะขอคืนเรือ่ งก่อน
การเปลี่ยนแปลงเล่มพาสปอร์ต ขอให้ตดิ ต่อกับทาง ตม. เพื่อย้ายตราวีซ่าเดิมให้มาอยูใ่ นเล่มใหม่ ส่วนกับทางบีโอไอ
หากมีการยืน่ เรือ่ งเกีย่ วกับตัวช่างฯ ดังกล่าวทางบริษทั จะต้องแนบสาเนาหนังสือเดินทางทีม่ กี ารย้ายตราประทับวีซ่า
เรียบร้อยแล้ว โดยในระบบจะมีหวั ข้อให้เลือก หากมีการเปลีย่ นแปลงเล่มหนังสือเดินทาง”
การยื่นเรือ่ ง ”ชัวคราวเร่
่
งด่วน 30 วัน” ในระบบมีให้เลือก 3 หัวข้อคือ
- ขยำยระยะเวลำไม่ทนั ระยะเวลำวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วัน
- แจ้งพ้นจำกบริษทั อื่นมีระยะเวลำวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วัน
- อื่นๆ ***ทางบริษทั จะต้องกรอกเหตุผลถึงความจาเป็นในการยืน่ เรือ่ งประเภทนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของคาร้อง
นี้สาหรับการเข้ามาแบบเร่งด่วน เช่น การเข้ามาแก้ไขปญั หา การเข้ามาติดตัง้ เครือ่ งจักร เป็ นต้น
การยื่นขอประทับตรา สาหรับช่างฯ พร้อมครอบครัว ทางบริษทั จะต้องมีตาแหน่งรองรับในระบบแล้ว
การกรอกข้อมูลบริษทั เกี่ยวกับงบการเงิ น ซึง่ บริษทั จะต้องเลือก ยอดขายปี, กรอกยอดขายใน/ต่างประเทศ และกรอกกาไร
ขาดทุนสุทธิ
โดย...เพชรกาญจนา

การยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตาแหน่ ง มีหลักกำรง่ำยๆ ดังนี้




เมือ่ ทำงบริษทั มีมติเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงองค์กรหรือมีกำรเลื่อนตำแหน่งเกิดขึน้ ทำอย่ำงไรดีน้ำ...?
ต้องเป็นเลขทีบ่ ตั รส่งเสริมเลขเดียวกันระยะเวลำเท่ำกัน เช่น ตำแหน่ง A (บรรจุอยู)่ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1234/2557 และ
ตำแหน่ง B (ตำแหน่งทีต่ อ้ งกำรเปลีย่ น) บัตรส่งเสริมเลขที่ 1234/2557 ซึง่ ได้รบั ระยะเวลำของตำแหน่งเป็ นวันที่ 31
ธันวำคม 2016 เป็ นต้น
หำกทัง้ 2 ตำแหน่งนี้อยูค่ นละบัตรส่งเสริม บริษทั จะต้องดาเนิ นการแจ้งพ้นออกจากตาแหน่ งเดิ มและยื่นเรื่องบรรจุ
ในตาแหน่ งที่ต้องการเปลี่ยนของบัตรส่งเสริ มอีกเลขหนึ่ ง
บรรจุช่างฯ เข้าตาแหน่ งใหม่
ตาแหน่ ง A
บัตรส่งเสริม 1234/2550



แจ้งพ้นโดยเลือกวันทีแ่ จ้งพ้น 15 วันล่วงหน้ำ

หำกในระบบยังไม่มตี ำแหน่ งทีจ่ ะขอเปลีย่ น บริษทั ต้องยืน่ ขออนุ มตั ติ ำแหน่งใหม่ โดยหมายเหตุในช่องเหตุผล
ประกอบกำรพิจำรณำว่ำต้องกำรขอเพื่อเปลีย่ นตำแหน่งจำกตำแหน่งใดมำเป็นตำแหน่งใด
ตาแหน่ ง A
บัตรส่งเสริม 1234/2550
ครบกาหนดวันที่ 31 ม.ค. 2016



ตาแหน่ ง B
บัตรส่งเสริม 7890/2555

ดำเนินกำรขอตำแหน่งใหม่พร้อมเลือก
“ขอเพื่อปรับเปลีย่ นตำแหน่ง”

ตาแหน่ ง B
บัตรส่งเสริม 1234/2550
ระบุวนั ที่ 31 ม.ค. 2016

หำกตำแหน่ งทีต่ อ้ งกำรเปลีย่ นว่ำงอยูแ่ ละมีระยะเวลำทีเ่ ท่ำกับตำแหน่งทีช่ ่ำงบรรจุอยูส่ ำมำรถยืน่ เรือ่ งเปลีย่ นได้ทนั ที

ยา้ ....หากต้องการเปลี่ยนตาแหน่ งภายใต้บตั รส่งเสริมเดียวกัน ***ไม่ต้องแจ้งพ้น*** และต้องมี
ระยะเวลาตาแหน่ งเท่ากันนะคะ
โดย...เพชรพระนคร

