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ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 สวสัดคี่ะ...วนัแรงงำนใกลเ้ขำ้มำแลว้ มแีผนกำรเดนิทำงกนัหรอืยงัคะ ในฉบบัน้ี ขอแจง้เกีย่วกบักำรจดัอภปิรำยกลุ่มในหวัขอ้ 

“กำรใหบ้รกิำรของศูนยบ์รกิำรวซี่ำและใบอนุญำตท ำงำน”  
(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) - ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืง (สตม.) - กรมกำรจดัหำงำน)  

ในวนัที ่18 พฤษภำคม 2560 ณ จงัหวดัชลบุร ี โดยกำรจดัในครัง้น้ีจะขอเชญิผูบ้รหิำรชำวญีปุ่น่และพนกังำนคนไทยต่อหน่ึงบรษิทัเพื่อเขำ้ร่วมกำร
อภปิรำยกลุ่ม ส ำหรบัสถำนที ่และวนัเปิดลงทะเบยีนเขำ้รว่มอภปิรำยกลุ่มจะแจง้ใหท้รำบทำงอเีมลต่อไปนะครบั 

 
และอกี 1 ขำ่วประชำสมัพนัธ ์คอื กำรแจง้พน้หน้ำทีข่องช่ำงฯ ออกจำกต ำแหน่งเรยีบรอ้ยแลว้ ต ำแหน่งดงักล่ำวจะสิน้สุดลงดว้ย ดงันัน้ หำกทำง
บรษิทัประสงคน์ ำช่ำงเขำ้ฯ เขำ้ใหม ่จะตอ้งยืน่ขออนุมตัติ ำแหน่งใหม ่ซึง่ระบบนี้จะเร่ิมด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 เป็นตน้ไป 

*** ระวงั!!! ส าหรบัผูท่ี้ได้รบัอนุมติับรรจชุ่างฯ จาก BOI ไปแล้ว ขอให้รีบด าเนินการกบัทาง ตม. และจดัหางาน 
ให้ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด  หากไม่ทนั จะต้องแจ้งพ้นและเร่ิมขอต าแหน่งใหม่ ***  

โดย...คณุปีมงคล 

แนะน ำรปูแบบกำรขออนุมติัต ำแหน่งใหม่ กรณีบริษทัมีตัง้แต่ 2 บตัรส่งเสริมขึ้นไป 
1. หากบรษิทัมหีลายบตัรส่งเสรมิ และตอ้งการขอต าแหน่งเดยีวทีม่หีน้าทีเ่ดยีวกนัหลายต าแหน่ง แต่รบัผดิชอบคนละเลขทีบ่ตัรส่งเสรมิ เช่น TECHNICAL SUPERVISOR 1, 
TECHNICAL SUPERVISOR 2,…..เป็นตน้ ขอเสนอใหใ้ช ้ดงัต่อไปนี้ 

บตัรส่งเสริม A  
TECHNICAL SUPERVISOR 1 
TECHNICAL SUPERVISOR 2 
….. 
TECHNICAL SUPERVISOR 10 

บตัรส่งเสริม B  
TECHNICAL SUPERVISOR 1 
TECHNICAL SUPERVISOR 2 
….. 
TECHNICAL SUPERVISOR 10 

เนื่องจำกบตัรส่งเสรมิแต่ละใบจะไดร้บัประเภทกจิกำรหรอื 
ประเภทของกำรผลติแตกต่ำงกนัจงึควรทีจ่ะตอ้งเริม่นับเป็น 
ต ำแหน่งที ่1  ใหมใ่นบตัรนัน้ๆ และจะไดร้บัระยะเวลำเท่ำกนั 
ทุกต ำแหน่ง เพรำะเป็นกำรยืน่ต ำแหน่งทีม่หีน้ำทีเ่ดยีวกนั 



 แนะน ารปูแบบการขออนุมติัต าแหน่งใหม่ กรณีบริษทัได้รบัประเภทกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  
(International Headquarters: IHQ) 
2. ในประเภทกจิกำรนี้จะมกีำรแบ่งหน้ำทีข่องแต่ละต ำแหน่งออกเป็นแผนกอย่ำงชดัเจน จงึขอเสนอรปูแบบชื่อต ำแหน่งตำมตวัอยำ่ง 
 - MANAGER, MARKETING DEPT., ASIA 
 - SUPERVISOR, MARKETING DEPT., PRODUCT A  
 - MANAGER (SALES DEPT., EUROPE, HOTEL GROUP) เป็นตน้ 

ปัญหาท่ีพบบ่อยๆ โดยมีค าแนะน าดงัน้ี 
1. บรษิทัสามารถยื่น ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างดา้วตามค ำร้องท่ี 11.1 พร้อมกบัต่ออำยชุ่ำงฯ และครอบครวัไวใ้นคราวเดยีวกนั และจะไม่สำมำรถ 
ขอขยำยระยะเวลำเฉพำะต ำแหน่งโดยไม่มีช่ำงฯ ได้ ***หากช่างคนใดทีเ่คยมกีารยืน่ปฏบิตังิานในเครอืไวเ้ดมิแลว้ เมือ่ตอ้งการยืน่ขยายทางบรษิทั จะตอ้งเลอืก “ไอคอน 
รปูดินสอ” ดา้นขวามอื เพื่อเขา้ไปคลกิเลอืกขอปฏบิตังิานในเครอื พรอ้มทัง้แนบเอกสารของบรษิทัในเครอืเพิม่เตมิ 

***กำรย่ืนขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งและต่ออำยชุ่ำงฯ พร้อมครอบครวั จะต้องย่ืนภำยใน 15 - 90 วนัก่อนวีซ่ำเดิมครบก ำหนด*** 

2. ประเภทวีซ่ำท่ีสำมำรถใช้ย่ืนเรื่องเพ่ือท ำงำนได้ 
 - Non-Immigrant Visa ประเภท IB ใชส้ าหรบัการลงทุนหรอืการอื่นภายใตข้อ้บงัคบักฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุน 
 - Non-Immigrant Visa ประเภท B ใชส้ าหรบัการตดิต่อหรอืประกอบธุรกจิ และการท างาน 
 - Non-Immigrant Visa ประเภท O (Thai Spouse) ใชส้ าหรบัการตดิตามภรรยาหรอืสามคีนไทย โดยจะตอ้งแนบทะเบยีนสมรสเพิม่เตมิ 
3. การยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งขอ้ 1.1 จะตอ้งแนบแผนการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดงักล่าวจะมาถ่ายทอดใหก้บัคนไทยตามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ (ตัวอยา่งต่อทา้ย) 
4. การยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและช่างฯ พรอ้มครอบครวัขอ้ 11.1 จะตอ้งแนบผลการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดงักล่าวไดถ่้ายทอดใหก้บัคนไทยตามเงือ่นไขของ บตัรส่งเสรมิไปแลว้ 
(ตวัอยา่งต่อทา้ย) 
5. ตรวจสอบการสะกดชื่อต าแหน่งใหถู้กตอ้ง, กรอกขอบเขตงานใหส้อดคลอ้งกบัชื่อต าแหน่ง และเลอืกระดบัต าแหน่งใหถู้ตอ้ง ซึง่แบ่งเป็น 3 ระดบัคอื 
 EXECUTIVE LEVEL  ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER, OPERATIONS DIRECTOR เป็นตน้ 
 MANAGEMENT LEVEL ส าหรบัผูจ้ดัการ เช่น ENGINEERING MANAGER, TECHNICAL ADVISOR, BUSINESS CONSULTANT เป็นตน้ 
 EXPATRIATE LEVEL  ส าหรบัระดบัปฏบิตักิารทัว่ไป เช่น TECHNICAL SUPERVISOR, ENGINEERING SPECIALIST, PROJECT COORDINATOR เป็นต้น 



 ปัญหาท่ีพบบ่อยๆ (ต่อ) 
6. ในกำรกรอกขอ้มลูส่วนบุคคลของช่ำงฯ และครอบครวั จะตอ้งกรอกใหต้รงกบัหน้ำส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง, ประเภทวซี่ำ และตรำประทบัขำเขำ้ทุกประกำร 
7. กำรแนบหนงัสอืรบัรองกำรศกึษำและหนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนทีไ่มใ่ชภ้ำษำองักฤษหรอืภำษำไทย จะตอ้งไดร้บักำรแปลจำกสถำบนัแปลภำษำหรอืสถำนทตูรบัรองให ้
โดยแนบต้นฉบบัและฉบบัแปลใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั พรอ้มทัง้กรอกขอ้มลูใหต้รงกบัเอกสำรทีแ่นบ 
8. บำงต ำแหน่งทีย่ ืน่ขออนุมตัเิขำ้มำนัน้มคีวำมลำ้ยคลงึกบัต ำแหน่งทีเ่คยไดร้บัไปแลว้ในระบบ ฉะนัน้จะตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิในช่องเหตุผลถงึควำมแตกต่ำงกนั 
ของแต่ละต ำแหน่งนัน้ๆ 
9. กรณขีองบรษิทัทีไ่ดร้บัประเภทกจิกำรดำ้นซอฟตแ์วร ์ทำงบรษิทัจะตอ้งจดัท ำค่ำใชจ้ำ่ยเงนิเดอืนพนกังำนดำ้นไอทสีำรสนเทศ โดยแยกของคนไทยและต่ำงชำตอิย่ำงชดัเจน 
ซึง่รวมทัง้ปีจะตอ้งเกนิ 1.5 ลำ้นบำท แนบต่อทำ้ยผงัสำยงำนองคก์ร 
10. ประเภทกจิกำรส ำนกังำนสนบัสนุนกำรคำ้และกำรลงทุน กบั ประเภทกจิกำรดำ้นซอฟตแ์วร ์จะตอ้งแนบรำยชื่อลกูคำ้และกำรบรกิำรทีใ่หแ้ก่บริษทันัน้ 
ต่อทำ้ยผงัสำยงำนองคก์ร 
11. ขณะนี้ยงัคงมบีางบรษิทั เมือ่ไดร้บัอนุมตัิบรรจชุ่ำงฯ และครอบครวั หรือกำรต่ออำยชุ่ำงฯ และครอบครวั 
ไมไ่ดด้ าเนินการดา้นวซี่าและใบอนุญาตท างานภายใตเ้กณฑข์อง ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและกรมการจดัหางานก าหนด ดงันัน้ จงึขอแจง้ขา่วและเน้นย ้าถงึเกณฑด์งักล่าว 
ต่อไปนี้ 
กรณีบรรจชุ่ำงฯ และครอบครวั ทุกค ำร้อง 
 - ด ำเนินกำรท ำใบอนุญำตท ำงำนภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอ 
 - ด ำเนินกำรดำ้นวซี่ำภำยใตส้ทิธบิโีอไอภำยใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอ  

***ยกเว้นผูท่ี้ใช้บริกำรท่ี ศนูยบ์ริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน อำคำรจำมจรีุ จะต้องด ำเนินกำรภำยใน 15 วนั*** 
กรณีกำรขยำยระยะเวลำและกำรต่ออำยชุ่ำงฯ และครอบครวั  
 - ด ำเนินกำรท ำใบอนุญำตท ำงำนก่อนอำยรุะยะเวลำเดิมส้ินสดุ 
 - ด ำเนินกำรดำ้นวซี่ำภำยใตส้ทิธบิโีอไอภำยใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอ และก่อนระยะเวลำวีซ่ำเดิมส้ินสดุ 

 

***หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ทนัตำมระยะเวลำดงักล่ำว ทำงบริษทัจะต้องแจ้งพ้นในระบบ e-Expert System 
หลงัจำกนัน้จะต้องย่ืนขอบรรจชุ่ำงฯ และครอบครวัใหม่ทัง้หมดเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรท ำใบอนุญำตท ำงำน 

และวีซ่ำต่อไป สำมำรถติดตำมได้จำกเอกสำรแนบท้ำยถึงเกณฑก์ำรปฏิบติัดงักล่ำว*** 



 ปัญหาท่ีพบบ่อยๆ (ต่อ) 
12. วธิกีำรเขำ้แกไ้ขค ำรอ้งต่ำงๆ ดงันี้ 

เลอืกที ่
“ค าร้องทัง้หมด” 

เลอืกที ่
“เสรจ็ส้ินแล้ว” 

เลอืกที ่
“เคร่ืองหมายรปูดินสอ” 

เลอืกที ่
“เคร่ืองหมายรปูดินสอ” 
ในกรณทีีม่กีำรแกไ้ขขอ้มลู 

ของช่ำงฯ ฝีมอื 

เมือ่แกไ้ขทุกอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้สำมำรถกด “ตกลง” หรอื “ถดัไป” จน “ส่งเรือ่ง” กลบัมำใหเ้จำ้หน้ำทีอ่กีครัง้ 
เลขทีค่ ำรอ้งจะปรำกฏเป็นเลขลงรบัใหม่ทนัท ี



 ปัญหาท่ีพบบ่อยๆ (ต่อ) 
13. วธิกีำรกรอกเงนิลงทุน และจ ำนวนคนไทยในระบบ เพื่อเป็นกำรอพัเดทขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั ดงัน้ี เลอืกที ่

“ย่ืนค าร้อง” 

เลอืกที ่
“ข้อ 1.1 ขออนุมติัต าแหน่ง”  

หรือ 
“ข้อ 11.1 ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง” 

เลอืกที ่
“เลขท่ีบตัรส่งเสริม” 

เลอืกที ่
“ตกลง” 

เลอืกที ่
“เพ่ิมต าแหน่ง” 

กรอกขอ้มลูชื่อต ำแหน่ง, ระดบัต ำแหน่ง 
และขอบเขตงำนใหค้รบถว้น เลอืก “ตกลง” และเลอืก “ถดัไป” 

กรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงเบอรโ์ทรศพัทบ์รษิทั และ 
อตัรำส่วนผูถ้อืหุน้ จะตอ้งเลอืกหวัขอ้ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูบริษทั”  

กำรกรอก “เงินลงทุน และ จ านวนคนไทย” จะตอ้งเลอืกหวัขอ้ “หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูบตัรส่งเสริม” โดยน ำจ ำนวน 
“รวมสินทรพัย”์ ตำมงบกำรเงนิทีแ่นบในระบบมำกรอกในช่อง “เงินลงทุน” 

***ก่อนกำรส่งเรื่องทุกครัง้!!! ขอให้ทำงบริษทัตรวจสอบข้อมูลทุกอย่ำงให้ถกูต้อง เพ่ือควำมรวดเรว็ในกำรพิจำรณำ*** 



ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง

1........ 1......... 1......... 1......... ต าแหน่ง.........

2........ 2......... 2......... 2.........

1........ 1......... 1......... 1......... ต าแหน่ง.........

2........ 2......... 2......... 2.........

หวัจดหมายบรษิทั (ชือ่ - ทีอ่ยู ่- เบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั)

ล าดบั ต าแหน่ง ระยะเวลา ความรู้ท่ีจะถ่ายทอด
วิธีการท่ีจะถ่ายทอด

เทคโนโลยี
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ช่ือ - นามสกุล ต  าแหน่ง

แผนการถา่ยทอดเทคโนโลยี

1
ELECTRIAL 
ENGINEER

ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561

2
TECHNICAL 
SUPERVISOR

ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561



ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง

ม.ค. 2558 - มี.ค 2560 1........ 1......... 1......... 1......... ต าแหน่ง.........

ทุกวนัจนัทร์ 2........ 2......... 2......... 2.........

เวลา 9.00 - 10.00 น.

ม.ค. 2558 - มี.ค 2560 1........ 1......... 1......... 1......... ต าแหน่ง.........

ทุกวนัจนัทร์ 2........ 2......... 2......... 2.........

เวลา 9.00 - 10.00 น.

1
ELECTRIAL 
ENGINEER

2
TECHNICAL 
SUPERVISOR

หวัจดหมายบรษิทั (ชือ่ - ทีอ่ยู ่- เบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั)

ล าดบั ต าแหน่ง ระยะเวลา ความรู้ท่ีถ่ายทอด
วิธีการท่ีถ่ายทอด

เทคโนโลยี
ผลท่ีไดรั้บ

ช่ือ - นามสกุล ต  าแหน่ง

ผลการถา่ยทอดเทคโนโลยี


