
ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

1. ยืน่ขอเปลีย่นชื่อบรษิทักบัทางกระทรวงพาณชิย์ 

2. ตดิต่อกบัทางฝา่ยบตัรส่งเสรมิ เพื่อแจง้ขอ้มลูขอเปลีย่นชื่อบรษิทั ทางบโีอไอจะออก

เอกสารแนบทา้ยบตัรให้ 

3. เขา้ระบบ e-Expert System เพื่อยืน่ขอเปลีย่นชื่อบรษิทั 

ขัน้ตอนการเปล่ียน

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 สวสัด ีSummer…! หน้ารอ้นมาแล้ว หาที่พกัผ่อนหย่อนใจกนับ้างนะคะ ส าหรบัฉบบันี้มขี่าวสมัมนามาแจง้ให้
ทราบกนั ดงัต่อไปนี้ 

 วนัที ่28 เมษายน 2560 ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI) จะมกีารจดัสมัมนาขึน้ในหวัขอ้ “วธิกีารยืน่ขอน า
ช่างฝีมอืผูช้ านาญการต่างชาตเิขา้มาท างาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System” โดย
แบ่งเป็น 2 รอบๆ ละ 100 ท่าน คอื รอบเชา้ 8.30 - 12.00น. และรอบบ่าย 13.00 - 16.30น. ณ จงัหวดัชลบุร ีในส่วนของวนั
ลงทะเบยีน สถานทีจ่ดัสมัมนาจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

โดย...คณุทุเรียน 

ฉบับ ท่ี  42  ประจ ำ เ ดือนมีนำคม 2560  

ขัน้ตอนการย้ายช่างฯ ไปยงับตัรส่งเสริมอีกฉบบัของบริษทั 
 
 บรษิทัตอ้งการยา้ยช่างฯ จากบตัรส่งเสรมิ A ไปยงับตัรส่งเสรมิ B ด าเนินการ ดงันี้ 
 - ยืน่ขออนุมตัติ ำแหน่งขอ้ 1.1 ในบตัรส่งเสรมิ B ใหไ้ดร้บัอนุมตัเิรยีบรอ้ยก่อน 
 - ยืน่แจง้พน้ช่ำงฯ และครอบครวัขอ้ 14.1 จำกบตัรส่งเสรมิ A  
   ***โดยตรวจสอบ “วนัท่ีให้อยู่ถึง” เป็น 15 วนัล่วงหน้านับจากวนัท่ีย่ืน*** 
 - ยืน่เรือ่งขอบรรจชุ่ำงฯ และครอบครวั โดยทีร่ะยะเวลำเหลอืไมน้่อยกว่ำ 15 วนั หลงัจำกแจง้พน้มำแลว้ 
 - น ำหนงัสอือนุมตักิำรแจง้พน้ และหนงัสอือนุมตับิรรจชุ่ำงฯ และครอบครวั ไปยื่นด ำเนินกำรท ำวซี่ำ และใบอนุญำตท ำงำน 
 พรอ้มเอกสารตามรายการของหน่วยงานดงักล่าว 
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แนะน าเบือ้งต้นถึงวิธีการและเอกสารแนบต่างๆ 

1. ในการยื่นขออนุมตัติ าแหน่งและการขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง ทางบรษิทัจะตอ้งอพัเดท “เงินลงทุน และ การจ้างงาน” 
โดยเลอืกถูกในช่องสีเ่หลีย่มทีห่วัขอ้ “กรณุาเลือก หากมีเปล่ียนแปลงข้อมลูบตัรส่งเสริม (ข้อมลูบตัรส่งเสริม แก้ไข ณ 
วนัท่ีล่าสดุ)” โดยน าตวัเลข “รวมสินทรพัย”์ ปีล่าสุดในงบการเงนิมากรอกใหต้รงกนั พรอ้มทัง้ตรวจสอบขอ้มลูของบรษิทั เช่น 
ทุนจดทะเบยีน, ทีอ่ยู,่ เบอรโ์ทรศพัทข์องส านกังาน และอตัราส่วนผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ เพื่อเป็นการอพัเดทขอ้มลูของบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจบุนั 
 

2. การยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งขอ้ 11.1 เอกสารทีต่อ้งแนบดงันี้ 
 - ผงัสำยงำนองคก์ร 
 - รำยชื่อลกูคำ้และบรกิำรทีท่ำงบรษิทัไดใ้หแ้ก่ลกูคำ้รำยนัน้ๆ (เฉพำะกจิกำร TISO, SOFTWARE) แนบต่อทา้ยผงัสาย
   งานองคก์ร 
 - รายชื่อลกูคา้และผลติภณัฑ ์(เฉพาะกจิการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส)์ แนบต่อทา้ยผงัสายงานองคก์ร 
 - ตำมเกณฑก์ำรพจิำรณำต ำแหน่งกจิกำร Software / TISO (Software) กรณกีจิการ Software ทีม่สีดัส่วนคนไทย : 
 ต่างชาตเิกนิกว่าขอ้เสนอของโครงการ - ขอใหบ้รษิทัชีแ้จง พรอ้มอตัราเงนิเดอืนทัง้หมดทีจ่า้ง รวมถงึจ านวนเงนิทีใ่ชใ้น
 การพฒันาบุคลากรไทยด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท โดยแนบต่อท้ายผงัสายงานองคก์ร 
 - ผลกำรถ่ำยทอดทีผ่่ำนมำของแต่ละต ำแหน่ง โดยเนื้อหำจะตอ้งม ีชื่อบรษิทั, ชื่อต ำแหน่งทีข่อขยำย, หวัขอ้ในกำร   
   ถ่ายทอด, ระยะเวลาการถ่ายทอดทีผ่่านมาและวธิกีารถ่ายทอด, ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งของผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอด และ
   ผลทีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอด 
 - บญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 6 เดอืนรบัรองโดยนำยทะเบยีน 
 - งบกำรเงนิ ประกอบดว้ย หน้ำรำยงำนผูต้รวจสอบบญัช,ี หน้ำแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และหน้ำก ำไร-ขำดทุน 
 

3. การแนบหนงัสอืเดนิทางของช่างฯ และครอบครวั ประกอบดว้ย 
 - หน้ำขอ้มลูบุคคล 
 - หน้ำวซี่ำ Non-B ส าหรบัช่างฯ และหน้าวซี่า Non-O ส าหรบัครอบครวัตดิตาม หากเป็นการยื่นบรรจชุ่างฯ และ
 ครอบครวัผูต้ดิตามครัง้แรก จะตอ้งยืน่ภายใตบ้รษิทัทีท่างสถานทตูระบุตามทีไ่ดย้ืน่ขอความรว่มมอืประทบัตราวซี่าไป 
 และหากทางสถานทตูระบุชื่อต าแหน่งลงในวซี่า เมือ่เดนิทางเขา้มาแลว้ ทางบรษิทัไมส่ามารถบรรจใุนชื่อต าแหน่งนัน้ได ้
 ขอใหย้ืน่บรรจเุป็นช่างฯ ชัว่คราว 6 เดอืนไปก่อนเพื่อไม่ตอ้งเดนิทางออก และยืน่ขอต าแหน่งประจ าทีเ่หมาะสม
 แทน 
 - หน้ำประทบัตรำขำเขำ้ทีไ่ดร้บัจำก ตม. ล่ำสุด 
 

4. กรณทีีเ่ป็นบุตรยืน่ตดิตามช่างฯ จะสามารถยืน่ตดิตามไดจ้นถงึอาย ุ20 ปี ในกรณทีีป่ว่ยหรอืตอ้งอยูใ่นการดูแลและมอีายเุกนิ 
กว่า20 ปี ทางบรษิทัสามารถตดิต่อเจา้หน้าทีไ่ดโ้ดยตรง 
 

5. กรณทีีบ่รษิทัมกีารย่ืนขอเปล่ียนประเภทกิจการกบัทางฝา่ยบตัรส่งเสรมิของบโีอไอ และไดร้บัเอกสารแนบทา้ยบตัรแลว้ 
ก่อนทีจ่ะยืน่เรือ่งใดๆ ในระบบ ขอใหท้างบรษิทัยื่นเรือ่งเปลีย่นประเภทกจิการในระบบ e-Expert System ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

ข้อควรระวงั!!! 



 

แนะน าเบือ้งต้นถึงวิธีการและเอกสารแนบต่างๆ (ต่อ) 

6. การยืน่บรรจชุ่างฯ และครอบครวัผูต้ดิตาม ตอ้งกรอกขอ้มลูใหต้รงกบัหนังสอืเดนิทาง หนงัสอืรบัรองการศกึษา และหนงัสอื
รบัรองการท างาน ทีแ่นบในระบบทุกประการ 
 

7. บรษิทัตอ้งแจง้รายงานความคบืหน้าโครงการทุก 6 เดอืน, 1 ปี และ 2 ปี ตามเงือ่นไขในบตัรส่งเสรมิ พรอ้มทัง้แนบเพิม่เตมิ
ต่อทา้ยผงัสายงานองคก์ร เมือ่ยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหมแ่ละยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง หากบริษทัใดได้รบับตัรส่งเสริม
และครบก าหนดเปิดด าเนินการ ขอใหย้ื่นแจง้เปิดด าเนินการตามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิทีไ่ดร้บั หรอืแจง้ขอขยายการเปิด
ด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ย และสามารถแนบเอกสารดงักล่าวต่อทา้ยผงัสายงานองคก์รเพิม่เตมิได้ 
 
8. การชีแ้จงพืน้ฐานในช่องเหตุผลประกอบการพจิารณากรณ ี“ขออนุมติัต าแหน่งใหม่/ปรบัเปล่ียนต าแหน่ง” และ “ขอ
อนุมติัขยายระยะเวลาต าแหน่ง/ต่ออายชุ่างฯ และครอบครวัผูติ้ดตาม” ดงันี้ 
 - บรษิทัด ำเนินกจิกำรเกีย่วกบัอะไร 
 - สถำนะภำพโครงกำรในปจัจบุนัของบรษิทัเป็นอย่ำงไร เช่น มกีำรขยำยก ำลงักำรผลติ เป็นตน้ 
 - ลกูคำ้ของบรษิทัคอืใคร 
 - ควำมจ ำเป็นทีต่อ้งกำรขอต ำแหน่งดงักล่ำว ขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งดงักล่ำวเพรำะเหตุใด 
 - สำเหตุทีต่ ำแหน่งดงักล่ำวไมส่ำมำรถเป็นคนไทยไดเ้พรำะเหตุใด 
 
9. การขอต าแหน่งรปูแบบซรีีส่ ์เช่น CUSTOMER SERVICES SUPERVISOR (KOREAN) 1, CUSTOMER SERVICES 
SUPERVISOR (KOREAN) 2 เป็นตน้ ***ขอบเขตงานจะต้องเหมือนกนัทัง้ 2 ต าแหน่ง*** พรอ้มระบุลกูคา้ทีด่แูละในช่อง
ขอบเขตงานตามวงเลบ็ดา้นหลงั พรอ้มทัง้ชีแ้จงในช่องเหตุผลประกอบการพจิารณา ว่าเหตุใดทางบรษิทัจงึตอ้งการต าแหน่ง
ดงักล่าวจ านวน XXX อตัรา เช่น ตอ้งท างาน 24 ชัว่โมง โดยแยกกะการท างาน เป็นตน้ 
 
10. การขอต าแหน่งดา้น SALES และ MARKETING จะพจิารณาได ้1 ต าแหน่ง ส าหรบักจิการทีม่กีารผลติเพื่อการส่งออก และ
หากทางบรษิทัตอ้งการขอต าแหน่งดา้นดงักล่าวมากกว่า 1 ต าแหน่ง และบรษิทัมตีลาดส่งออกตาม ZONE ตามตวัอยา่งเช่น  
 - MARKETING SUPERVISOR (ASIA) 
 - MARKETING COORDINATOR (PRODUCT A) 
 - SALES SUPERVISOR (EUROPE) 
 - SALES COORDINATOR (INTERNATIONAL) 
 ***จะตอ้งระบุลกูคา้ทีต่ าแหน่งดงักล่าวดแูลใหต้รงกบัวงเลบ็ทา้ยชื่อ ลงในช่องขอบเขตงาน 
 
11. ส าหรบักจิการประเภท “กิจการส านักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน” หรอื TISO เมือ่ท าการขออนุมตัติ าแหน่งใหม ่
ตอ้งระบุ “ขอบข่ายธรุกิจ” ทีไ่ดร้บัตามบตัรส่งเสรมิลงในช่อง “เหตุผลประกอบการพิจารณา” ในระบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ต าแหน่งทีย่ ืน่ขอ 
 

ข้อควรระวงั!!! 


