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ข่ำวประชำสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2559 นะคะ หลังจากการพักผ่อนเราก็กลับมาเริม่ ต้นทางานด้วย
พลังงานเต็มเปี่ยม ดังนัน้ ในฉบับนี้จะมารวบรวมสิง่ ทีเ่ ป็นเกณฑ์หลักของกลุ่ม
ผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI) พร้อมทัง้ เทคนิคต่างๆ ในการยื่นเรือ่ งกับทางเราอีกครัง้
โดยจะขอนาเสนอเฉพาะเรือ่ งทีม่ กี ารยืน่ กันบ่อยๆ นะคะ และทางเราได้เพิม่ เติมถึงการ
ประกาศจากกรมจัดหางานทีไ่ ม่เข้าข่ายการทางาน
โดย...คุณหนูนำ

กำรขออนุมตั ิ ตำแหน่ งใหม่ ข้อ 1.1
1. ระดับตาแหน่ง EXECUTIVE LEVEL เป็นระดับสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง เช่น MD, GM, President หรือ
ตาแหน่งทีล่ งท้ายด้วย DIRECTOR ฯลฯ
2. ระดับตาแหน่ง MANAGEMENT LEVEL เป็นระดับสาหรับผูจ้ ดั การ, ทีป่ รึกษา เช่น ตาแหน่งทีล่ งท้ายด้วย MANAGER,
ADVISOR, DIRECTOR (….), GENERAL MANAGER (….), HEAD OF…., หรือ TEAM LEADER ฯลฯ
3. ระดับตาแหน่ง EXPATRIATE LEVEL เป็นระดับปฏิบตั กิ ารเช่น …..TECHNICIAN, …...SUPERVISOR,
…..SPECIALIST ฯลฯ
*** ทีส่ าคัญ การเลือกระดับตาแหน่ง EXPATRIATE LEVEL
ขอให้สงั เกตข้อความด้านล่างให้ตรงกับประเภทกิจการทีไ่ ด้รบั ซึง่ มีให้เลือก 2 ข้อคือ
 อย่างน้อย 2 ปี ในกรณีทว
่ี ุฒกิ ารศึกษาตรงกับตาแหน่ งงานในระดับทัวไป
่ และมีอายุไม่ต่ากว่า 22 ปีนบั ถึงวันยื่นบรรจุตวั
 กรณีตาแหน่ ง Operator หรือใกล้เคียง
ต้องมีประสบการณ์ในงานทีเ่ กี่ยว ข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือประวัตกิ ารฝึกอบรมในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
และมีความชานาญด้านภาษาทีใ่ ช้ในกิจการ CALL CENTER
4. ต้องแนบ “แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ประกอบด้วย >>> ชื่อบริษทั , ชื่อตาแหน่ง, หัวข้อทีจ่ ะถ่ายทอด,
ระยะเวลาทีจ่ ะถ่ายทอด, วิธกี ารทีจ่ ะถ่ายทอด, ผูท้ จ่ี ะรับการถ่ายทอด และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
5. หากบริษทั ใดยังไม่ครบกาหนดเปิดดาเนินการตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม ทางบริษทั จะต้องมีการรายงานความคืบหน้า
6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี กับทางสานักงานฯ
โดย...นำยสิ งห์

เทคนิคเล็กๆ น้ อยๆ
1. การป้องกันระบบหลุดบ่อยจากการกรอกข้อมูล ทางผูก้ รอกสามารถเว้นช่อง ดำวแดง * ไว้ 1 ช่อง เมือ่ กรอกได้ซกั พัก
ขอให้บริษทั กด “ตกลง” หรือ “ถัดไป” เพื่อให้ระบบยังคงทางานอยู่
2. ในการกรอกข้อมูลต่าง ขอให้ใช้วธิ กี ารพิมพ์ ไม่แนะนาให้ Copy, Paste ข้อความจากโปรแกรมอื่น
เพราะมีสญ
ั ลักษณ์พเิ ศษทีท่ างระบบไม่ยอมรับ

กำรขอขยำยระยะเวลำตำแหน่ ง ข้อ 11.1 ***ขยำยได้เฉพำะตำแหน่ งที่มีคนบรรจุฯ อยู่***
1. บริษทั ใดมีตาแหน่งทีม่ รี ะยะเวลาเดียวกันและต้องการขยาย ขอให้เลือกตาแหน่งดังกล่าวทัง้ หมด
แต่หากบริษทั ใดทีม่ ตี าแหน่ งจานวนมาก สามารถแยกยื่นคาร้องได้ โดยต้องระบุในช่องเหตุผลว่า
บริษทั แยกยืน่ มากีค่ าร้อง ตาแหน่งในแต่ละคาร้องมีจานวนเท่าไหร่
2. หากตาแหน่ งใดทีท่ างบริษทั ไม่ตอ้ งการขยายระยะเวลาต่อไป ทางบริษทั จะต้องชีแ้ จงเป็นเหตุผลเพิม่ เติม
ว่าทีไ่ ม่ขอขยายระยะเวลาตาแหน่งดังกล่าวต่อไปเพราะเหตุใด
3. ในการขอขยายระยะเวลาตาแหน่งจะต้องแนบ “ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ทีต่ าแหน่งดังกล่าว
ได้ทาการถ่ายทอดตามเงือ่ นไขในบัตรส่งเสริมทีไ่ ด้รบั โดยประกอบด้วย >>> ชื่อบริษทั , ชื่อตาแหน่ง,
หัวข้อทีถ่ ่ายทอด, ระยะเวลาทีถ่ ่ายทอดโดยละเอียด, วิธกี ารทีถ่ ่ายทอดโดยละเอียด, รายชื่อ -นามสกุล
และตาแหน่งของผูท้ ไ่ี ด้รบั การถ่ายทอด และผลทีไ่ ด้รบั จากการถ่ายทอด
4. หากบริษทั ใดยังไม่ครบกาหนดเปิดดาเนินการตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม ทางบริษทั จะต้อง
มีการรายงานความคืบหน้า 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี กับทางสานักงานฯ

กำรขอควำมร่วมมือประทับตรำวีซ่ำ ข้อ 7.1 และ 7.2
1. ขอให้เลือกวันกาหนดถึงประเทศไทยให้ครบถ้วน
2. ในกรณีขอความร่วมมือประทับตราช่ ำงฯ พร้อมครอบครัว ทางบริษทั จะต้องมีตาแหน่งรองรับในระบบแล้ว

กำรขอต่ออำยุคนต่ำงด้ำวและครอบครัว ข้อ 11.2
1. หลังจากได้รบั การขยายระยะเวลาตาแหน่งแล้ว ทางบริษทั จะต้องยืน่ ขอต่ออายุช่างฯ และครอบครัว
โดยต้องเลือกช่างฯ และครอบครัวให้ครบถ้วนมาใน 1 คาร้อง
2. หากช่างฯ หรือครอบครัวคนใด มีการเปลีย่ นแปลงเล่มหนังสือเดินทาง ทางบริษทั จะต้องอัพเดท
ข้อมูลและสาเนาหนังสือเดินทางลงในระบบให้เป็ นปจั จุบนั โดยให้ดาเนินการก่อนกดยืนยันการยื่นคาร้อง
3. หากทางบริษทั ไม่ประสงค์ต่ออายุช่างฯ หรือครอบครัวท่านใดจะต้องชีแ้ จงเพิม่ เติมในช่องเหตุผล
ประกอบการพิจารณา ทางบริษทั ต้องการแจ้งพ้นช่างฯ ทีไ่ ม่ขอต่ออายุออกจากตาแหน่ง และมีคนบรรจุใหม่
แนะนาให้ยกเลิกตาแหน่งและยืน่ ขออนุ มตั ติ าแหน่ งใหม่

กำรขอบรรจุช่ำงฝี มือและครอบครัว (นักบิน)
1. แนบรูปถ่ายขนาด 160X240 PIXELS เป็น JPEG ไฟล์
2. การกรอกชื่อ-นามสกุล จะต้องกรอกให้ตรงกับหนังสือเดินทางทุกประการทัง้ ช่างฯ และครอบครัว
สาหรับบุตรชายทีอ่ ายุไม่เกิน 15 ปีจะต้องใช้คานาหน้าเป็น MASTER ส่วนบุตรส่วนใช้ MS.
3. แนบ LICENSE และหนังสือสนับสนุ นทีอ่ อกโดยสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
4. ในการยืน่ ขอบรรจุช่างฯ กรณีนกั บิน จะต้องใช้ช่อื ตาแหน่งให้ตรงกับทีส่ านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดมาให้
5. ในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณาขอให้ระบุ >>> ทางบริษทั มีนกั บินคนไทย - ต่างชาติจานวนเท่าไหร่
และมีความจาเป็นในการขอบรรจุเป็ นนักบินต่างชาติเพราะเหตุใด
6. แนบ แผนการพัฒนานักบินคนไทยขึน้ รองรับงาน และเป้าหมายการเพิม่ , ลดจานวนนักบินคนไทย ต่างชาติ และนักบินผูช้ ่วยคนไทย - ต่างชาติ
7. เอกสารใดทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ขอให้รบั รองการแปลโดยสถาบันแปลภาษาหรือ
สถานทูตเท่านัน้

กำรบรรจุคนต่ำงด้ำวและครอบครัว ข้อ 4.1 และ 4.2
1. แนบรูปถ่ายขนาด 160X240 PIXELS เป็น JPEG ไฟล์
2. แนบหนังสือรับรองการศึกษา โดยจะต้องเป็น CERTIFICATE เท่านัน้
3. หนังสือรับรองการทางานจะต้องได้รบั รองจากบริษทั ทีผ่ ่านงานมา ทางบริษทั ทีร่ บั เข้าทางานไม่สามารถ
ออกรับรองให้ได้ แต่หากเป็ นทางบริษทั แม่ทต่ี ่างประเทศส่งตัวเข้ามาปฏิบตั งิ านในประเทศไทย ทางบริษทั
แม่สามารถออกหนังสือรับรองการทางานให้กบั ช่างฯ ได้
4. การกรอกชื่อ-นามสกุล จะต้องกรอกให้ตรงกับหนังสือเดินทางทุกประการทัง้ ช่างฯ และครอบครัว
สาหรับบุตรชายทีอ่ ายุไม่ถงึ 15 ปีจะต้องใช้คานาหน้าเป็ น MASTER ตัง้ แต่อายุ 15 ปีขน้ึ ไปให้ใช้ MR.
ส่วนบุตรสาวใช้ MS.
5. เอกสารใดทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ขอให้รบั รองการแปลโดยสถาบันแปลภาษาหรือสถานทูต
เท่านัน้
6. การขอขยายระยะเวลาตาแหน่งล่วงหน้าในช่วง 15-90 วันก่อนครบกาหนดระยะเวลาเดิม เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ
แล้ว และมีการพ้นหน้าทีข่ องช่างคนเดิม การบรรจุช่างฯ คนใหม่จะไม่สามารถบรรจุได้ โดยมี 2 ทางเลือก คือ
นาช่างคนใหม่ย่นื ของเป็ นชัวคราวไม่
่
เกิน 6 เดือน หรือ ยกเลิกตาแหน่งดังกล่าวแล้วยืน่ ขออนุ มตั ิ ตาแหน่งใหม่
7. หากช่างฯ คนใดถือวีซ่า NON-O ทีต่ ดิ ตามสามีหรือภรรยาไทย จะต้องยื่นใช้สทิ ธิย่นื ขออยูต่ ่อตาม
วัตถุประสงค์ก่อน หลังจากนัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงสิทธิมาติดตามภายใต้บโี อไอสามารถยืน่ บรรจุ
ครอบครัวติดตามในระบบได้ โดยขอให้เลือกประเภทวีซ่าเป็ น NON-O (THAI SPOUSE) พร้อมทัง้ แนบ
ทะเบียนสมรส (เกณฑ์ตามเอกสารแนบ)
8. การบรรจุช่างฯ ในตาแหน่ง ENGINEER หรือ ENGINEERING ต้องจบการศึกษาตรงหรือมีประสบการณ์
ทางานเกิน 2 และ 5 ปี ตามระดับตาแหน่งนัน้ ๆ หากไม่ได้จบการศึกษาตรงกับตาแหน่ง ดังกล่าวจะต้อง
มีการผ่านงานด้าน ENGINEER หรือ ENGINEERING เกิน 5 ปี
9. การกรอกข้อมูลเกีย่ วกับสัญชาติของชาวจีนฮ่องกง ขอให้กรอกเป็นสัญชาติ CHINESE ตามทีร่ ะบุใน
หนังสือเดินทาง

รู้หรือไม่...?
การกรอกชื่อและนามสกุลช่างฯ และครอบครัวของสัญชำติ จีนมีวธิ กี าร ดังนี้
1. ถ้าหนังสือเดินทางระบุ NAME และ SURNAME ให้กรอกชื่อและนามสกุลตามปกติ
2. ถ้าหนังสือเดินทางไม่ได้ระบุ NAME และ SURNAME สามารกรอกได้โดย
- กรอกเรียงตามหนังสือเดินทางและใส่เครือ่ งหมาย ( , ) เช่น ZHANG, TINGHAI เป็นต้น
- กรอกชื่อและนามสกุลโดยไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมาย ( , ) เช่น TINGHAI ZHANG เป็นต้น

โดย...น้ ำรำม

มำดูกนั ว่ำกำรแก้ไข / อัพเดทข้อมูลอยู่ตรงไหนกันบ้ำง
1. อัพเดทเงินลงทุนและข้อมูลบริษทั

2. กำรแก้ไขขนำดรูปภำพ

***รูปถ่ำยจะต้องสวมชุดที่สุภำพ
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตำดำ และต้องไม่เป็ นภำพตัดต่อ***

3. กำรอัพเดทข้อมูลและสำเนำหนังสือเดินทำงในกำรขอต่ออำยุ, เปลี่ยนตำแหน่ ง,
กำรปฏิบตั ิ งำนในเครือ และกำรแจ้งพ้น

5. กำรยื่นแจ้งพ้นช่ำงฯ และครอบครัว
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ตัวอย่ างการแจ้ งพ้น
เมื่อทางบริ ษทั ทราบว่าช่างฝี มือต้องเดินทางกลับประเทศหรื อปฏิบตั ิภารกิจเรี ยบร้อย
แล้ว จะต้องทาการแจ้งพ้นช่างฯ ออกจากระบบ e-Expert System
โดยมีวธิ ีการแจ้งพ้นอย่างละเอียด ดังนี้
1. วันที่เข้าระบบเพือ่ ยืน่ คาร้องคือวันที่ 4 (ดาวสี ฟ้า)
2. ช่างฯ ต้องเดินทางกลับวันที่ 20 (กลมสี เหลือง)
3. บริ ษทั สามารถเลือกปฏิทิน “วันที่พน้ ” ในระบบได้ล่วงหน้า 15 วัน เป็ นวันที่ 18
(กลมสี แดง)
4. หากช่างฯ มีระยะเวลาวีซ่าเดิมที่ได้รับถึงวันที่ 31 (ข้ าวหลามตัดสี ดา)
ทางระบบจะบวกวันที่สามารถอยูใ่ นประเทศไทยเพิ่มให้อีกเป็ นวันที่ 24
(พระจันทร์ สีชมพู)

6. กำรยื่นเรื่องเปลี่ยนตำแหน่ งช่ำงฯ
เงือ่ นไขของการยืน่ เรือ่ งขอปรับเปลีย่ นตาแหน่ง
1. บัตรส่งเสริมต้องบัตรเลขทีเ่ ดียวกัน
2. ตาแหน่งทีช่ ่างฝีมอื ฯ บรรจุอยูเ่ ดิมนัน้ จะต้องมีระยะเวลาเท่ากับตาแหน่งทีต่ อ้ งการยื่น ขอปรับเปลีย่ นตาแหน่ง
3. ประวัตกิ ารทางานจะต้องมีการแนบสาเนาหนังสือรับรองการทางานล่าสุดเพิม่ เติม
4. สาเนาหนังสือเดินทางต้องประกอบด้วย —หนังสือเดินทางหน้าแรก -หน้าวีซ่า Non-B แรกเข้า -หน้าวีซ่า Non-B ล่าสุด
และหน้าประทับตราขาเข้าล่าสุดให้อยูใ่ นไฟล์เดียว กัน
5. หากมีการเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทาง ขอให้บริษทั เลือกกล่องสีเ่ หลีย่ ม “หากมีการเปลีย่ นแปลงเล่มหนังสือเดินทาง”
พร้อมทัง้ กรอกข้อความให้ตรงกับข้อมูล ในหน้าสาเนาหนังสือเดินทาง
กรณี ที่บริ ษทั ฯ เลื่อนตำแหน่ งช่ำงฝี มือฯ
แต่ยงั ไม่มีตำแหน่ งรองรับ
- บริษทั ต้องยืน่ ขอตาแหน่งใหม่ เพื่อให้ระยะเวลาเท่ากัน

ตำแหน่ง B

ตำแหน่ง A

ช่างฯ บรรจุอยู่
ระยะเวลา 31 ธ.ค.
2016

ยื่นเรื่องขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ ง

ขอตาแหน่งใหม่
และระยะเวลา
ต้องเป็น 31 ธ.ค.
2016

ตำแหน่ง

กรณี ที่บริ ษทั ฯ เลื่อนตำแหน่ งช่ำงฝี มือฯ
แต่ตำแหน่ งที่ต้องกำรเปลี่ยนไปนัน้ มีช่ำงฝี มือฯ บรรจุอยู่
 ตาแหน่ งทีต
่ อ้ งการเปลีย่ นไปนัน้ จะต้องมีอตั ราว่าง
บริษทั ต้องแจ้งพ้นช่างฝีมอื ฯ ทีต่ อ้ งการกลับประเทศ
ภารกิจสิน้ สุด หรือเพื่อให้ตาแหน่งว่างสาหรับ
การขอเปลีย่ นตาแหน่ง

กรณี ที่บริ ษทั ฯ เลื่อนตำแหน่ งช่ำงฝี มือฯ เกิ น 2 คนขึ้นไป
แต่ตำแหน่ งที่ต้องกำรเปลี่ยนไปนัน้ มีช่ำงฝี มือฯ บรรจุอยู่
- ตาแหน่งทีต่ อ้ งการเปลีย่ นไปนัน้ จะต้องมีอตั ราว่าง
บริษทั ต้องแจ้งพ้นช่างฝีมอื ฯ ทีต่ อ้ งการกลับประเทศ
ภารกิจสิน้ สุด
หรือเพื่อให้ตาแหน่งว่างสาหรับการขอเปลีย่ นตาแหน่ง โดย
1. แจ้งพ้นช่างฝีมอื จากตาแหน่ง C ให้มอี ตั ราว่าง
2. ยืน่ เรือ่ งเปลีย่ นตาแหน่งจาก B ไป C ก่อน
รออนุมตั ิ
3. ยืน่ เรือ่ งเปลีย่ นตาแหน่งจาก A ไป B
4. ตาแหน่ง A มีอตั ราว่าง

ช่างฝีมอื ฯ บรรจุอยู่
ระยะเวลา 31 ธ.ค.
2016

ตำแหน่ง

ยื่นเรื่องขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ ง

อัตรำว่ำง
และระยะเวลา
ต้องเป็น 31 ธ.ค.
2016

ตำแหน่ง B

มีช่างฝีมอื ฯ บรรจุอยู่
และระยะเวลา
ต้องเป็น 31 ธ.ค.
2016

แจ้งพ้นช่ำงฝี มือฯ ออกจำกตำแหน่ ง

ตำแหน่ง A

ยื่นเรื่องขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ ง

ช่างฝีมอื ฯ บรรจุอยู่
ระยะเวลา 31 ธ.ค.
2016
ตำแหน่ง C

มีช่างฝีมอื ฯ บรรจุอยู่
และระยะเวลา
ต้องเป็น 31 ธ.ค.
2016

ตำแหน่ง B

มีช่างฝีมอื ฯ บรรจุอยู่
และระยะเวลา
ต้องเป็น 31 ธ.ค.
2016
ยื่นเรื่องขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ ง

แจ้งพ้นช่ำงฝี มือฯ ออกจำกตำแหน่ ง
ให้อตั รำว่ำงก่อน

ฉบับแก้ ไข

ข้อแนะนา – สาหรับคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือผู้ชานาญการประสงค์จะเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ควรขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ถึงจะมีคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทยก็ตาม
ในกรณีถือ Non-O และต้องการทางานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตามคาสั่งของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเทศใด วัตถุประสงค์ใด เหตุผลในการขออยู่ต่อ
ครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกัน
ตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท Non-O
1. กรณีอุปการะคูส่ มรสหรือบุตร เช่น ภรรยาและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย
2. กรณีเยี่ยมคู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย
เมื่อต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยประเภทวีซ่า Non-O และมีความประสงค์ต้องการทางานในบริษัททีไ่ ด้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ควรปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่ออุปการะ
คู่สมรสหรือบุตร, เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาแล้ว ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้รับมาข้างต้น โดยต้องติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ที่คู่สมรสหรือบุตรมี
ภูมิลาเนา แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1) การเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแนบสาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชนของผู้มี
สัญชาติไทยประกอบกับสาเนาทะเบียนสมรสหรือสาเนาสูติบัตร ทางสานักงานตรวจคนเข้าเมือง จะ
ประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2) การอยู่เพื่ออุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจานวน
และระยะเวลาที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด หรือมีรายได้ต่อเดือนตามจานวนที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองกาหนด พร้อมใบอนุญาตทางาน และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง (หากทะเบียน
สมรส / ใบเกิดจากต่างประเทศ ต้องให้สถานทูตหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรอง) ทางสานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 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
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Department of Employment Announcement
on activities not defined as “work” according to the Alien Working
Act, B.E. 2551
-----------------------------------Pursuant to the Royal Thai Government’s policy to
promote Regional Operating Headquarters (ROH) in Thailand,
for the purpose of promoting Thailand as the regional hub of
trade and investment, and for which a cabinet resolution has
endorsed guidelines to promote International Headquarters
(IHQ) and International Trading Centers (ITC), the Department
of Employment has subsequently established guidelines of
consideration for trade and investment activities not defined as
“work” according to the Alien Working Act, B.E. 2551. The
Office of the Council of State has also provided advice on
foreign nationals entering the Kingdom to engage in activities
related to trade and investment in Thailand.

In order to provide clarification on the status of foreign
nationals temporarily entering the Kingdom under the
immigration law to engage in activities related to trade and
investment, in accordance with the legislative intent, the
Department of Employment hereby announces that the

following activities are not defined as “work” according to the
Alien Working Act, B.E. 2551:
1. Participating in conferences and seminars
2. Visiting exhibitions or trade fairs
3. Visiting business sites or attending business meetings
4. Attending special or academic lectures
5. Attending lectures or seminars on technical training
6. Purchasing activities at trade fairs
7. Attending owns company’s Board of Director Meeting

Announced on 6 March 2015

(Mr. Sumet Mahosot)
Director-General
Department of Employment
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法制委員会事務局処理済案件 No.152/2556 の答申に基づく
トートー10 の申請を必要としない投資取引活動のための実施規範（仮訳）
1.

会議・セミナー参加活動
1.1

外国人が「会議・セミナー主催者の従業員または請負人」の立場で会議・セミナ

ーを実現するための活動を行うために入国する場合、外国人による当該の活動は 2008
年外国人労働法に基づく以下の許可証申請を必要とする就労である。
－期間が 15 日間以内の場合、ビザの区分を問わず申請書トートー10 を提出する。
－期間が 15 日間を超える場合、外国人は Non-Immigrant B ビザを取得し、就労許
可証申請書トートー1 を提出する。
1.2

外国人が単に会議・セミナー「参加者」の立場で当該事業の実現に関与すること

なく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人と
はならない。
2.

展覧会・展示会視察活動
外国人が単に展覧会・展示会の「見学者」の立場で前述の催事実現に関与することな
く入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人とは
ならない。

3.

企業視察・商談活動
3.1

外国人が「企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負人」の立場

で事業を創出するための活動を行うために入国する場合、外国人による当該の活動は
2008 年外国人労働法に基づく以下の許可証申請を必要とする就労である。
－期間が 15 日間以内の場合、ビザの区分を問わず申請書トートー10 を提出する。
－期間が 15 日間を超える場合、外国人は Non-Immigrant B ビザを取得し、就労許
可証申請書トートー1 を提出する。
3.2

外国人が単に企業の「視察・商談担当者」の立場で前述の業務創出に関与するこ

となく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人
とはならない。
4.

特別・学術講演の聴講活動
外国人が単に特別・学術講演の「聴講者」の立場で前述の講演の実現に関与すること
なく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国人と
はならない。

5.

技術研修・セミナーにおける講義の聴講活動
外国人が単に技術研修・セミナーにおける講義の「聴講者」の立場で前述の講義の実
現に涵養することなく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活
動を行う外国人とはならない。
／6．活動・・・・
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6.

展示会における商品購買活動
6.1

外国人が単に展示会における「商品購買者」の立場で前述の催事実現に関与する

ことなく入国する場合、2008 年外国人就労法に基づく就労に該当する活動を行う外国
人とはならない。
6.2

外国人が「展示会設営者の従業員または請負人」の立場で業務を創出するための

活動を行うために入国する場合、外国人による当該の活動は 2008 年外国人就労法に基
づく以下の許可証申請を必要とする就労に該当する。
－期間が 15 日間以内の場合、ビザの区分を問わず申請書トートー10 を提出する。
－期間が 15 日間を超える場合、外国人は Non-Immigrant B ビザを取得し、就労許可
証申請書トートー1 を提出する。

以上、行政機関／国営企業と共同で、或いは通知の上で 30 日間以内の会議・セミナー・展
示会を開催する場合、1985 年勅令（第 2 版）に基づく免除を受けるものとする。
出典：職業斡旋局 外国人労働者管理室

本資料は、2014 年 7 月 8 日に สำนักบริ หำรแรงงำนต่ำงด้ ำว(Office Of Foreign Workers
Administration)のウェブサイト（http://wp.doe.go.th/）の「ข้ อมูลเพ่ยแพร่」に掲載された「แนว

ปฏิบตั ิสำหรับกิจกรรมกำรค้ ำกำรลงทุนที่ไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งจด ตท.10」をジェトロが仮訳したものです。
原文は以下の URL に掲載されています。
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr080757.pdf

本資料は、標記資料をジェトロで仮訳したものです。本文はあくまで仮訳であり、本仮訳
を参照した結果生じた、いかなる損害に関しても責任は負いかねますので、正確を期すた
めには、原本、もしくは関連法規を直接参照するようにしてください。

