ศู น ย์ บ ริ การวี ซ่ าและใบอนุ ญาตทางาน
ฉบับที่ 22 ประจาเดือนกรกฎาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว มาแล้วจ้า...มาดูกนั ว่า BOI มีอะไรมาอัพเดทให้ทราบกันอีกหนอ???
ทาง BOI จะมีการจัดอภิปรายและเสวนากลุ่ม เรือ่ ง “การใช้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทางาน (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการ
จัดหางาน” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00—16.30น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(OSOS) ห้องประชุม 1 ชัน้ 18 อาคารจัตุรสั จามจุร ี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โดยแจ้งยืนยันการตอบรับได้ท่ี www.boi.go.th ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30น. เป็ นต้นไป
*** ซึง่ ในครัง้ นี้ทาง BOI จะขอให้สิทธิ์ แก่ผท้ ู ี่ไม่เคยเข้าร่วมการอภิปรายและเสวนากลุ่มเรือ่ งนี้ก่อน
นะคะ จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ย
โดย...มธุรส

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้ อย
ค้างคาใจกับประเภทวีซ่ากันบ้างหรือไม่ วีซ่าประเภทใดทางานได้หรือไม่ได้
วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกับประเภทวีซ่าทีเ่ ราเจอกันบ่อยๆ นะคะ
ประเภทวีซ่าที่สามารถใช้ยื่นเรื่องเพื่อทางานได้

2.

Non-Immigrant Visa ประเภท IB
ใช้สาหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ขอ้ บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
Non-Immigrant Visa ประเภท B ใช้สาหรับการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทางาน

3.

Non-Immigrant Visa ประเภท O (Thai Spouse) ใช้สาหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย

1.

ประเภทวีซ่าที่ไม่สามารถใช้ยื่นเรื่องเพื่อทางานได้

2.

Non-Immigrant Visa ประเภท O ใช้สาหรับการเข้ามาในฐานะคู่สมรส, บุตร, บิดา
หรือมารดาของช่างฝีมอื ทีเ่ ป็ นต่างชาติ
Non-Immigrant Visa ประเภท ED ใช้สาหรับการเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ

3.

Tourist Visa ใช้สาหรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเทีย่ ว

4.

Visa on Arrival ใช้สาหรับเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีวซี ่า แต่จะสามารถพานักอยูใ่ นไทยได้
ไม่เกิน 30 วัน
ทีน้กี ห็ ายค้างคาใจกันแล้ว ขอให้ดาเนินการขอยืน่ วีซ่าตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ
โดย...ศตายุ

1.
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คาถามชวนมึน....?
เคยเป็นกันหรือไม่ ทีไ่ ม่สามารถอัพโหลดรูปถ่ายในระบบ e-Expert System หากใครต้องการวิธปี รับขนาดรูปภาพ
ก่อนอัพโหลดในระบบ e-Expert มาทางนี้เลยจ้า...

***รูปถ่ายจะต้องสวมชุดที่สภุ าพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา
และต้องไม่เป็ นภาพตัดต่ อ***

โดย...พบู
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การยื่นเรื่องขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว
ข้อ 7.1 และ 7.2
ข้อ 7.1 กรณี ขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้กบั ช่างฯ (ไม่มีครอบครัว)
1. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึง่ บางประเทศจะแยกชื่อจริงกับนามสกุล
อย่างชัดเจน ยกเว้นชื่อ-นามสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ขอให้สงั เกตข้อความด้านล่างของรูปในหน้าหนังสือเดินทาง
และอีกกรณีคอื ชื่อ-นามสกุลทีม่ เี ครือ่ งหมาย , (ลูกน้ า) หรือใส่ให้ตรงตามหนังสือเดินทาง
2. กรอกเลขทีพ่ าสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง
3. เลือก “กาหนดถึงประเทศไทยวันที”่ ในระบบให้เป็นวันทีช่ ่างฯ จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังจากทีไ่ ด้รบั
วีซ่าประเภท Non-B แล้ว
4. สาเนาหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก สแกนให้ชดั เจน ห้ามตัดส่วนใดส่วนหนึ่ง
ข้อ 7.1 กรณี ที่ขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ กบั ช่างฯและครอบครัวพร้อมกัน
1. ทางบริษทั จะต้องมีตาแหน่งรองรับในระบบ
2. ในส่วนข้อมูลของครอบครัวจะต้องแนบหนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัวเพิม่ เติม เช่น ทะเบียนสมรส
ใบเกิดบุตรทีม่ ชี ่อื ช่างฯ และภรรยา เป็นต้น
ข้อ 7.2 กรณี ที่ครอบครัวเดิ นทางเข้ามาหลังจากที่ช่างฯ ได้รบั การบรรจุตวั ไปเรียบร้อยแล้ว
1. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึง่ บางประเทศจะแยกชื่อจริงกับนามสกุล
อย่างชัดเจน ยกเว้นชื่อ-นามสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ขอให้สงั เกตข้อความด้านล่างของรูปในหน้าหนังสือเดินทาง
และอีกกรณีคอื ชื่อ-นามสกุลทีม่ เี ครือ่ งหมาย , (ลูกน้ า) หรือใส่ให้ตรงตามหนังสือเดินทาง
2. กรอกเลขทีพ่ าสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง
3. เลือก “กาหนดถึงประเทศไทยวันที”่ ในระบบให้เป็นวันทีค่ รอบครัวจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่
ได้รบั วีซ่าประเภท Non-O แล้ว
4. สาเนาหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก สแกนให้ชดั เจน ห้ามตัดส่วนใดส่วนหนึ่ง
5. ในส่วนข้อมูลของครอบครัวจะต้องแนบหนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัวเพิม่ เติม เช่น ทะเบียนสมรส
ใบเกิดบุตรทีม่ ชี ่อื ช่างฯ และภรรยา เป็นต้น
โดย...ชคันภา
Presented By :
กองบรรณาธิ การ : น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทางาน : นาย กฤษณ์ กุลวิจติ รรังสี

น.ส. นริศรา ฉายขุนทด

น.ส. พรชนก ธีระเทพ

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม
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กรณี นาเข้าของใช้ส่วนตัว
ขอให้บริษทั สอบถามไปยังช่างฝีมอื ทีเ่ ข้ามาในบริษทั และต้องการใช้สทิ ธิ ์กับบีโอไอว่ามีการนาเข้าของใช้
ส่วนตัวทีต่ อ้ งใช้ยน่ ื ผ่านกรมศุลกากรด้วยหรือไม่ หากมีขอให้ดาเนินการต่อไปนี้
1. ตรวจสอบตาแหน่งทีม่ อี ยู่นนั ้ ระยะเวลาถึง 1 ปีหรือไม่ เนื่องจากการนาเข้าของใช้ส่วนตัวผ่าน
กรมศุลกากรจะต้องมีระยะเวลาวีซ่าและใบอนุญาตทางานเกิน 1 ปี
2. หากตาแหน่ งทีอ่ ยูใ่ นระบบ e-Expert System เหลือน้อยกว่า 1 ปีและไม่มชี ่างฯ บรรจุอยู่
ขอให้ยกเลิกตาแหน่งและขอใหม่โดยระบุในเป็ นหมายเหตุในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณาว่า
ตาแหน่งนี้ ช่างฯ ทีม่ าบรรจุจะมีการนาเข้าของใช้ส่วนตัวมาด้วย
3. เมือ่ ต้องการ ขออนุมตั ติ าแหน่งและขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง ต้องแนบ PACKING LIST หรือ
INVOICE ของรายการของใช้ต่างๆ ทีใ่ ช้ย่นื ผ่านกรมศุลกากรต่อท้ายผังสายงานองค์กร

คาแนะนาเพิ่มเติม
1. หากตาแหน่งใดมีการแบ่งโซนงานรับผิดชอบสามารถใช้รปู แบบชื่อตาแหน่ ง เช่น
- MARKETING MANAGER (..โซนหรือประเทศ..)
- SALES SUPERVISOR (..โซนหรือประเทศ..)
2. หากตาแหน่งทีม่ ขี อบเขตงานเหมือนกันสามารถใช้รปู แบบชื่อตาแหน่งทีม่ ตี วั เลขกากับท้าย
ตามจานวนทีต่ อ้ งการขอ เช่น
- INSTALLATION TECHNICIAN 1
- MECHANICAL ENGINEER 1
***ทัง้ นี้ จะต้องระบุเหตุผลทีต่ อ้ งการขอตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่งด้วย***
3. หากบริษทั ใดทีไ่ ด้รบั ประเภทกิจการ ธุรกิ จรับจ้างบริ หารระบบธุรกิ จระหว่างประเทศ ขอให้ระบุจานวน
WORK STATIONS ทีไ่ ด้รบั จากบีโอไอ, จานวนกะการทางานและเวลาทีใ่ ห้บริการ ไว้ในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา
4. การบรรจุตวั ช่างฝีมอื จะต้องแนบหนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
พร้อมทัง้ หนังสือรับรองการทางานที่ได้รบั จากบริ ษทั นัน้ ๆ โดยไม่สามารถแนบเป็ น RESUME หรือ CV
5. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัวจะต้องได้รบั การรับรองจากสถานทูต หรือ NOTARY
ของประเทศนัน้ ๆ หรือออกจากหน่วยงานราชการของประเทศนัน้ ๆ
6. การขอตาแหน่งทีซ่ ้าเดิมควรให้ยน่ ื ขอปรับเปลีย่ นตาแหน่งเดิมมาพร้อมในคราวเดียวเพื่อไม่ตอ้ งเสียเวลา
แจ้งกลับให้แก้ไข เช่น เดิมได้รบั ตาแหน่ง REGIONAL SALES MANAGER และต้องการขอตาแหน่งใหม่
REGIONAL SALES MANAGER (INDONESIA) ดังนัน้ ขอให้ยน่ื ขอตาแหน่งใหม่สาหรับตาแหน่งทีไ่ ด้รบั
อนุมตั แิ ล้วเพื่อปรับเปลีย่ นในคราวเดียวกันเป็ น REGIONAL SALES MANAGER (XXXXX)
โดยระบุขอบเขตงานเช่นเดียวกัน พร้อมทัง้ เพิม่ เติมโซนทีร่ บั ผิดชอบให้ชดั เจน และทีส่ าคัญใน
การขอเพื่อเปลีย่ นตาแหน่ งจะต้องเลือก “ขอตาแหน่ ง เพื่อเปลี่ยนตาแหน่ ง” ซึง่ จะอยูใ่ นส่วนของ
การกรอกชื่อตาแหน่งและขอบเขตงาน
โดย...ธนาดล

กรณีถือ Non-O และต้องการทางานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตามคาสั่งของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเทศใด วัตถุประสงค์ใด เหตุผลในการขออยู่ต่อ
ครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกัน
ตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท Non-O
1. กรณีอุปการะคูส่ มรสหรือบุตร เช่น ภรรยาและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย
2. กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของสานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง
3. กรณีเยี่ยมคู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย
ขั้นตอนการยื่นคาร้องเพื่อขอนาเข้าช่างฝีมือผู้ชานาญการเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่ออุปการะ
คู่สมรสหรือบุตร, เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาแล้ว ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้รับมาข้างต้น โดยต้องติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ที่คู่สมรสหรือบุตรมี
ภูมิลาเนา แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1) การเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจานวนและ
ระยะเวลาที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนดหรือมีรายได้ต่อเดือนตามจานวนที่สานักงานตรวจคนเข้า
เมืองกาหนด, และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตทางาน ทางสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง จะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2) การอยู่เพื่ออุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจานวน
และระยะเวลาที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนดหรือมีรายได้ต่อเดือนตามจานวนที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองกาหนด และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตทางาน ทางสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
2. กรณีอุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย มีความประสงค์ยื่นทางานภายใต้สิทธิ BOI ดังนี้
- ทางบริษัทสามารถยื่นคาร้องการบรรจุช่างฯ ข้อ 4.1 ผ่านระบบ E-Expert โดยเอกสารที่ใช้แนบคือ หนังสือ
รับรองการศึกษา, หนังสือรับรองการทางาน, สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย, หน้าวีซ่าประเภท Non-O
แรกเข้า, หน้าวีซ่าประเภท Non-O คือ อุปกระคู่สมรส-บุตรสัญชาติไทย, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุดที่ได้รับ
จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง) และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตร
- หลังจากได้รับอนุมัติ ขอให้มารับหนังสือจาก BOI เพื่อยื่นขอทาใบอนุญาตทางาน ภายใน 15 วัน และยื่นขอ
ทาวีซ่าภายใน 60 วัน
3. กรณีเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อได้รับการประทับตราให้อยู่ต่อ 60 วันแล้ว สามารถยื่นคาร้องภายใต้
สิทธิ BOI ได้
ข้อแนะนา – สาหรับคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือผู้ชานาญการประสงค์จะเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ควรขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ถึงจะมีคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทยก็ตาม

