
 ใกลจ้ะฤดฝูนแลว้....อยา่ลมืดแูลรกัษาสุขภาพกนันะคะ ส าหรบัฉบบัน้ี มขีา่วการ

สมัมนามาบอกจา้  

 ซึง่ทางกลุม่ผูช้ านาญการต่างประเทศ ศูนยบ์รกิารการลงทุน ส านกังาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนมกี าหนดจะจดัฝึกอบรม/สมัมนาเรื่อง “วิธีการย่ืนขอ

น าเข้าช่างฝีมือผูช้ านาญการชาวต่างชาติเข้ามาท างานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ

ลงทนุ” ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ระบบงานชา่งฝีมอื e-Expert System) โดยมกี าหนดจดั

ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 ส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ียงัไม่เคยใช้สิทธิน าเข้า

ช่างฝีมือต่างชาติ ณ ศูนยป์ระสานการบรกิารดา้นการลงทุน (OSOS) จ านวน 2 รอบ (รอบ

เชา้และรอบบา่ย) รอบละ 100 คน ซึ่งจะเปิดใหล้งทะเบยีนพรอ้มเพรยีงกนั 2 รอบ (รอบเชา้

และรอบบา่ย) ในวนัพธุที ่3 มถุินายน 2558 น้ี ตัง้แต่เวลา 8.30น. เป็นตน้ไป 
     โดย...พิมพฝ์ัน 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ฉบบัท่ี 20 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 

ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

 ทราบหรอืไมว่า่ หลงัจากหนงัสอืบโีอไออนุมตัแิลว้ตอ้งน าไปด าเนินการภายในกีว่นั 
โดยแยกเป็นเรือ่ง ดงันี้ 
ตอบ... 

1. การบรรจุชา่งฯ และครอบครวัใหมท่กุกรณี จะตอ้งน าหนงัสอืทีบ่โีอไออนุมตัไิปตดิต่อ ตม. 
เพือ่ด าเนินการเรือ่งวซี่าภายใน 60 วนั และตดิต่อขอท าใบอนุญาตท างานภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่โีอไออนุมตั ิ

2. การต่ออายชุา่งฯ และครอบครวั จะตอ้งน าหนงัสอืทีบ่โีอไออนุมตัไิปตดิต่อ ตม. 
เพือ่ด าเนินการเรือ่งวซี่าภายใน 60 วนั และตดิต่อขอท าใบอนุญาตท างานก่อนครบก าหนด 
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัเิดมิ  

โดย...พิมพพ์ณิต 

ค าถามชวนมึน...? 



การยืน่เร่ืองขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัตงิานช่ัวคราวเป็นการเร่งด่วน (30วนั) 
ข้อ 6.1 

***ในการกรอกข้อมูลตัวบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกคร้ัง*** 

1.  กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยก ชื่อจรงิ กบั 
นามสกุลอยา่งชดัเจน ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างของรปู 
ในหน้าหนงัสอืเดนิทางและอกีกรณคีอืชื่อ-นามสกุลทีม่เีครือ่งหมาย , หรอืใส่ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง 

2.  กรอกเลขทีพ่าสปอรต์และเลอืกสญัชาตใิหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
3.  เลอืก “วนัทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงใหอ้ยูถ่งึ” ในระบบใหต้รงกบัตราประทบัขาเขา้ทีไ่ดร้บัจาก ตม. 
4.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประกอบดว้ย หน้าหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่อกโดย 
สถานทตูล่าสุด, หน้าประทบัตราขาเขา้ล่าสุด และบตัรขาออก ใหอ้ยูใ่น ไฟลเ์ดยีวกนั 
5.  ในเรือ่งนี้จะมใีหเ้ลอืก 3 สาเหตุคอื 
 - กรณีเร่งด่วน การเขา้มาด าเนินงานเป็นการเรง่ด่วนของบรษิทั                                
เช่น เขา้มาซ่อมแซมเครือ่งจกัรโดยด่วน เป็นตน้ 
 - ขยายระยะเวลาต าแหน่งไม่ทนั ระยะเวลาต าแหน่งเหลือไม่พอ 15 วนั 
ซึง่ทางบรษิทัไดใ้ชส้ทิธชิ่างฝีมอืภายใตบ้โีอไอเดมิอยูแ่ลว้ แต่ไมส่ามารถยื่นเรือ่งขอขยายระยะเวลา-
ต าแหน่งไดท้นั จงึท าใหร้ะยะเวลาเหลอืน้อยกว่า 15 วนั 
 - แจ้งพ้นจากบริษทัอ่ืน ระยะเวลาต าแหน่งเหลือไม่พอ 15 วนั 
ซึง่ทางบรษิทัไดใ้ชส้ทิธวิซี่าและใบอนุญาตท างานจากทีอ่ื่น เช่น การนิคมฯ, ปิโตรเลยีม เป็นต้น 
6. เลอืก “อ่ืนๆ” ทุกครัง้ พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุญาตใหค้นต่างดา้ว 
มาปฏบิตังิานชัว่คราวเป็นการเร่งด่วน (30วนั)      โดย...พิมพพ์ลอย 

 เพือ่นๆ ทีก่ าลงัสงสยัวา่ การย่ืนขอปฏิบติังานเพ่ิมเติมบริษทัในเครือ 

จะตอ้งไดร้บั การสง่เสรมิกบัทางส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนหรอืไมน๊่า??? 

 ขอชีแ้จงวา่ บรษิทัในเครอืไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิกส็ามารถยืน่ขอใหช้า่งฯ 
ไปปฏบิตังิานทีบ่รษิทัในเครอืไดจ้า้ แต่ขอใหย้ืน่ภายใตบ้รษิทัหลกัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
เทา่นัน้นะคะ 

โดย...พิมพพ์ธ ู

รู้หรือไม่...??? 

กองบรรณาธิการ : น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      
คณะท างาน : นาย กฤษณ์ กุลวจิติรรงัส ี   น.ส. นรศิรา ฉายขนุทด        
น.ส. พรชนก ธรีะเทพ     น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม 

PRESENTED BY 



1.  หากบรษิทัมตี าแหน่ง MARKETING MANAGER อยูแ่ลว้ในระบบ และทางบรษิทั 

มกีารขยายตลาดเพิม่ จงึเป็นเหตุใหต้อ้งขอต าแหน่งใหมใ่นดา้น MARKETING          

MANAGER หรือ MARKETING SUPERVISOR เพิม่เตมิ ดงันัน้ 

ขอเสนอใหบ้รษิทัใชร้ปูแบบต าแหน่ง MARKETING MANAGER (...ผลิตภณัฑ ์หรือ 

โซนตลาดท่ีรบัผิดชอบ...) หรือ  MARKETING SUPERVISOR (...ผลิตภณัฑ ์หรือ 

โซนตลาดท่ีรบัผิดชอบ...) 

2.  ในการยืน่เรื่องเพือ่ขอต่ออายชุา่งฯ และครอบครวัขอ้ 11.2                         
หากชา่งฯ และครอบครวัคนใด มกีารเปลีย่นแปลงเลม่พาสปอรต์ขอใหเ้ลอืก 
“หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหนังสือเดินทาง” 

พรอ้มทัง้แนบส าเนาหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมแ่ละหน้าวซี่าทีย่า้ยมาจากเลม่เก่า 

3.  ในการยืน่เรื่องขออนุญาตใหค้นต่างดา้วไปปฏบิตังิานเพิม่เตมิทีบ่รษิทัในเครอืเดยีวกนั 
ในสว่นของ “รายละเอยีดงานทีไ่ปปฏบิตัเิพิม่เตมิทีบ่รษิทัในเครอื” 
ทางบรษิทัจะตอ้งกรอกชื่อบรษิทัโดย มรีปูแบบ คอื “บริษทั...................................” 

4.  การยืน่ขออนุมตัติ าแหน่ง .....ADVISOR จะตอ้งเลอืกระดบัต าแหน่งเป็น            

MANAGEMENT LEVEL หรอื EXECUTIVE LEVEL เทา่นัน้ 

5.  การยืน่ขอชา่งชัว่คราว 6เดอืน ทางบรษิทัจะตอ้งชีแ้จงในชอ่งเหตุผลเพิม่เตมิ 
บรษิทัไดร้บัชา่งชัว่คราว 6 เดอืนไปแลว้กีค่น และหากไดร้บัไปแลว้เกนิ 20 คน 
ขอใหท้ าหนังสือ ช้ีแจงแผนด าเนินการรวมทัง้จะใช้ช่างชัว่คราวทัง้หมดก่ีคน 

6. การรายงานความคืบหน้าของโครงการทกุ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิ 
โดยจะตอ้งแนบส าเนาแบบรายงานความคบืหน้าของโครงการ ในไฟลเ์ดยีวกบั 
ผงัสายงานองคก์ร โดยสามารถเขา้ไป Download แบบฟอรม์ส าหรบัการยืน่ไดท้ี ่
http://www.boi.go.th/index.php?page=form 

โดย...พิมพป์วีร ์

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 


