
ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 ฤดรูอ้นก ำลงัเขำ้มำแทนทีอ่ำกำศเยน็ เตรยีมตวักนัหรอืยงัคะ 
 ส ำหรบัฉบบัน้ีจะประชำสมัพนัธก์ำรสมัมนำเรือ่ง “วิธีการย่ืนขอน าเข้าช่างฝีมือผูช้ านาญการต่างชาติเข้ามา
ท างาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System” ในวนัที ่11 มนีำคม 2559 โดย
แบ่งเป็น 2 รอบ เชำ้-บ่ำย ซึง่สถำนทีจ่ะแจง้ใหท้รำบทำงอเีมลต่อไปค่ะ 

 และอกี 1 กำรอภปิรำยภำยใตห้วัขอ้เรือ่ง “การให้บริการของศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน” ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการสญัชาติจีนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจและใหข้อ้มลู
เกีย่วกบักำรขอรบับรกิำรจำกทัง้ 3 หน่วยงำน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง (สตม.) – กรมการจดัหางาน โดยมกี ำหนดจดัในวนัองัคำรที ่22 มนีำคม 2559 เวลำ 13.00 - 16.30 น. 
โดยจดัอภปิรำย ณ หอ้งประชุมรำช-พฤกษ์ ชัน้ 1 อำคำรอมตะ เซอรว์สิ  เซน็เตอร ์นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ ำนวน 
100 คน ซึง่ทำงเรำจะมอีเีมลแจง้วนัเวลำในกำรลงทะเบยีนอกีครัง้ 
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ข่าวฝากประชาสมัพนัธ์ 

 เป็นขำ่วฝำกจำกส ำนกัตรวจสอบอำกร กรมศลุกำกร ไดด้ ำเนินโครงกำรตรวจสอบกำรเสยีภำษอีำกรใหผู้ป้ระกอบกำร โดยมี

ก ำหนดระยะเวลำตัง้แต่ 1 มกรำคม 2559 - 31 ธนัวำคม 2559 สำมำรถศกึษำขอ้มลูไดต้ำมเอกสำรแนบทำ้ยคะ่ 

ช่วง...แจ้งเตือน 

1. หนังสือรบัรองการศึกษา ตอ้งไดร้บัรองและออกโดยสถำนศกึษำทีช่่ำงฯ ไดผ้่ำนกำรศกึษำมำ 
2. หนังสือรบัรองการท างาน ตอ้งไดร้บัรองจำกบรษิทัทีช่่ำงฯ ผ่ำนงำนมำ โดยเนื้อควำมตอ้ง

ประกอบดว้ยวนัทีเ่ริม่เขำ้งำน วนัสิน้สุดกำรท ำงำน ต ำแหน่งทีผ่่ำนงำน หวักระดำษจดหมำย
บรษิทั พรอ้มทัง้ตอ้งเซน็รบัรองจำกกรรมกำรของบรษิทัดงักล่ำว 

3. ช่องขอบเขตงาน ตอ้งใส่หน้ำทีข่องต ำแหน่งนี้เท่ำนัน้ หำกต ำแหน่งใดมตีวัยอ่หรอืลกัษณะ
สนิคำ้/ผลติภณัฑพ์เิศษตอ้งอธบิำยว่ำคอือะไร 

4. กำรยื่นขอขยายระยะเวลาและขอต่ออายชุ่างฯ พร้อมครอบครวั หำกมหีลำยต ำแหน่งและ
หลำยคนทีค่รบในก ำหนดเวลำเดยีวกนัขอใหเ้ลอืกมำใหค้รบใน 1 ค ำรอ้ง ซึง่บำงบรษิทัอำจจะมี
จ ำนวนมำก แนะน ำใหย้ืน่มำประมำณค ำรอ้งละไมเ่กนิ 10-15 คน 

5. กำรยื่นขอควำมรว่มมอืประทบัตรำช่างฯ พร้อมครอบครวั ในระบบของบรษิทัจะต้องมี
ต ำแหน่งดงักล่ำวรองรบัในระบบ e-Expert แลว้ 



ความแตกต่างระหว่าง 
การย่ืนขอปฏิบติังานบริษัทในเครือ 

กับ 
การเพ่ิมลกัษณะงาน 

1. การขอให้ช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการไปปฏิบติังานเพ่ิมเติมท่ีบริษัทในเครือ ข้อ 10.1 มีลักษณะ
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 ซึ่งสำมำรถพิสูจน์กำรเป็นในเครือกันของทัง้ 2 บริษัทโดยมี ข้อ หลักๆ ดังนี้  
 ข้อ (1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วน เกินกว่าก่ึงจ านวนผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล
หน่ึงเป็นผูถื้อหุ้น หรือหุ้นส่วนเกินกว่าก่ึงจ านวนผูถื้อหุ้น หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบคุคลหน่ึง” 
      เพื่อพสิูจน์ในเครอืขอ้ (1) ให้ดูที่บญัชรีำยชื่อผู้ถอืหุ้น ทัง้ของบรษิทัหลกัที่ช่ำงฝีมอื/ผู้ช ำนำญกำรอยู่
ประจ ำ และของบรษิทัในเครอืว่ำ มผีู้ถอืหุ้นรำยเดยีวกนั ถอืหุ้นในทัง้สองบรษิทัหรอืไม่ หำกม ีมจี ำนวนเกนิ
รอ้ยละ 50 ของผูถ้อืหุน้แต่ละบรษิทัหรอืไม ่หำกเกนิรอ้ยละ 50 กเ็ขำ้นิยำมขอ้ (1) นี้ทนัท ีเช่น 
      บรษิทัหลกัที่ช่ำงประจ ำท่ำนนี้ ซึง่จะไปปฏบิตังิำนเพิม่เตมิทีบ่รษิทัในเครอืมผีู้ถอืหุน้ ประกอบดว้ย A, 
B, และ C 
      ขณะทีบ่รษิทัในเครอื มผีูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ย A, B, C, D และ E  
 จะเหน็ว่ำ ผูถ้อืหุน้รำยเดยีวกนั คอื A, B และ C 

ข้อ (4)   บุคคลเกินกว่าก่ึงจ านวนกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซ่ึงมีอ านาจจดัการในนิติบุคคล
หน่ึง เป็นกรรมการ หรือเป็นผูเ้ป็นหุ้นส่วน ซ่ึงมีอ านาจจดัการในอีกนิติบคุคลหน่ึง” 

 เพื่อพสิจูน์ในเครอื ใหด้ทูีข่อ้ 3 ของหนงัสอืรบัรองบรษิทั ทัง้ของบรษิทัหลกัทีช่่ำงฝีมอื/ผูช้ ำนำญกำรอยู่
ประจ ำ และของบรษิทัในเครอืว่ำ มกีรรมกำรผูม้อี ำนำจคนใดมอี ำนำจในทัง้สองบรษิทัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะมอี ำนำจ
เต็ม หรอืต้องลงนำมร่วมกบักรรมกำรผู้มอี ำนำจคนอื่นก็ตำม แล้วมจี ำนวนกี่คนที่เหมอืนกนั และเป็นสดัส่วน
เท่ำไรของแต่ละบรษิทั เช่น  

บรษิทัหลกัทีช่่ำงประจ ำอยู ่มกีรรมกำรผูม้อี ำนำจ คอื นำย ก. นำย ข. และ นำง ค. 
บรษิทัในเครอืทีช่่ำงจะไปปฏบิตังิำนเพิม่เตมิ มกีรรมกำรผูม้อี ำนำจ คอื นำง ค. แต่ผูเ้ดยีว 
กรรมกำรผู้มอี ำนำจที่เหมอืนกนัของทัง้สองบรษิทั คอื นำง ค. โดยเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 คดิเป็น 33%  

ที่บรษิทัหลกั แต่สดัส่วน 1 ใน 1 เป็น 100% ที่บรษิทัในเครอื แมส้ดัส่วนกรรมกำรผู้มอี ำนำจเหมอืนกนัเกิน 
50% ทีบ่รษิทัหลกั หรอืบรษิทัในเครอืแห่งใดแห่งหนึ่งเท่ำนัน้ กเ็ขำ้นิยำมขอ้ 4 แลว้ 

ช่ำงฝีมอื บรรจอุยูใ่นบรษิทัหลกัคอื 

บริษทั A 

ต ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR 

ตอ้งกำรไปปฏบิตังิำนเพิม่เตมิในเครอื 

คอื บริษทั B 

ต ำแหน่ง DIRECTOR 



 ข้อ (6) นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกบับุคคลอ่ืน เม่ือนิติบุคคลนัน้ควบคุม หรือ ถกูควบคุมโดย
บคุคลอ่ืน “ถกูควบคมุ” หมายความว่า ถกูควบคมุโดยบุคคลของสมาชิกหากบุคคลนัน้มีอ านาจในการ
เสนอช่ือกรรมการส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้มีอ านาจโดยถกูต้องตามกฎหมายในการก ากบัการด าเนินการ
ของบริษทั หรือเม่ือทัง้สองฝ่ายถกูควบคมุโดยบคุคลคนเดียวกนั” 
 เพื่อพสิจูน์ในเครอื ใหด้ทูีข่อ้ 3 ของหนังสอืรบัรองบรษิทั ทัง้ของบรษิทัหลกัทีช่่ำงฝีมอื/ผูช้ ำนำญกำรอยู่
ประจ ำ และของบรษิทัในเครอืว่ำ มกีรรมกำรผูม้อี ำนำจคนใดมอี ำนำจในทัง้สองบรษิทัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะมอี ำนำจ
เตม็ หรอืต้องลงนำมร่วมกบักรรมกำรผูม้อี ำนำจคนอื่นกต็ำม  หำกเป็นกรรมกำรผู้มอี ำนำจคนเดยีวกนัแมเ้พยีง
คนเดยีว กเ็ขำ้นิยำมขอ้ 6 นี้ทนัท ี
 กำรพสิจูน์ควำมเป็นบรษิทัในเครอืในเหตุผลประกอบกำรพจิำรณำ เป็นดงันี้ 
“ทัง้สองบรษิทัมกีรรมกำรผูม้อี ำนำจคน/ชุดเดยีวกนั จ ำนวน…คน ประกอบด้วย 1. Mr…. 2. Ms… จงึมอี ำนำจ
ควบคุมทัง้สองกจิกำร เขำ้นิยำมตำมขอ้ 6” 
 ต่อไปนี้กำรพสิูจน์ควำมเป็นในเครอืขอ้ (1), (4) และ (6) จะไม่ยำกเกนิไป ด้วยไดแ้นวทำง และท ำให้
เขำ้ใจมำกยิง่ขึน้จำ้ 

โดย...คณุศรนัย ์

2. การขอเพ่ิมเติมลกัษณะงาน ข้อ 3.1 
 กรณนีี้จะขอยกตวัอยำ่งเพื่อใหเ้หน็ภำพชดัเจน คอื 
 - ช่างฯ บรรจอุยูใ่นต าแหน่ง BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR 
 - ต่อมาทางบรษิัทมกีารเพิม่หน้าที่ให้กับช่างฯ คนนี้ โดยมรีายชื่อ เป็นกรรมการมีอ านาจลงนาม
 ผกูพนัในเอกสารของบริษทั ตำมขอ้ 3 ในหนงัสอืรบัรองบรษิทั 
 - ทางบรษิทัจะตอ้งยืน่ขอ้ 3.1 เพื่อเพิม่เตมิลกัษณะงานใหก้บัช่างฯ คนนี้ 

เกรด็เลก็...เกรด็น้อย 
 ส ำหรบัหวัขอ้กำรยื่นขอใชส้ทิธเิดมิ ที่หลำยคนสบัสนว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุช่ำงฯ และครอบครวั จรงิๆ
แลว้เป็นคนละกรณกีนั ซึง่จะขอพดูถงึแต่หวัขอ้ ขอใช้สิทธิเดิม ดงันี้ค่ะ 
 กรณีทีไ่ดร้บัสทิธวิซี่ำและใบอนุญำตท ำงำนภำยใต้ BOI แลว้มกีำรเดนิทำงออกนอกรำชอำณำจกัรโดย
ไม่ได้ท ำ RE-ENTRY ทำงช่ำงฯ จะต้องยื่นขอ VISA NON-B ใหม่ เพื่อเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
หลงัจำกนัน้จงึจะสำมำรถยื่นค ำรอ้งขอ้ 5 เพื่อกลบัไปใชส้ทิธทิีไ่ดร้บัตำมเดมิ เอกสำรทีใ่ชแ้นบมดีงันี้ 
1. หน้ำส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงหน้ำแรก 
2. หน้ำวซี่ำ NON-B แรกเขำ้ 
3. หน้ำวซี่ำภำยใตส้ทิธ ิBOI 
4. หน้ำประทบัตรำขำเขำ้ล่ำสุดทีไ่ดร้บัจำก ตม. 
5. หน้ำวซี่ำ NON-B ทีไ่ดร้บัมำใหม ่
 หำกทำงบรษิทัทรำบว่ำช่ำงฯ ท่ำนใดมกีำรเดนิทำงเขำ้ออกรำชอำณำจกัรบ่อย ขอแนะน ำให้ตดิต่อท ำ 
RE-Entry ก่อนเดนิทำงออกเพื่อรกัษำสทิธิท์ีไ่ดร้บัภำยใตส้ทิธบิโีอไอไวค้่ะ       โดย..คณุบารนี 



บอกกล่าวจาก ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
 ขณะน้ีมคีนต่ำงดำ้วบำงจ ำพวกซึง่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ดนิทำงเขำ้มำอยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวและอยูเ่กนิก ำหนด
ระยะเวลำทีไ่ดร้บัอนุญำต ซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ ควำมสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม ตลอดจนควำมมัน่คงแห่ง
รำชอำณำจกัร จงึมกีำรออกค ำสัง่และขอ้บงัคบัหำ้มคนต่ำงดำ้วซึง่อยูใ่นรำชอำณำจกัรโดยสิน้สุดกำรอนุญำต (OVERSTAY) เป็น
ระยะเวลำนำน มใิหเ้ดนิทำงกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอกี ตำมระยะเวลำและเงือ่นไข (ตำมเอกสำรแนบ) หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิที ่

www.immigration.go.th  ***พบคนต่ำงดำ้วกระท ำผดิ หรอืมพีฤตกิำรณ์ตอ้งสงสยั แจ้ง 1178 ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืง 
หรอื http://bangkok.immigration.go.th 

ค าสัง่น้ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ วนัท่ี 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

รู้ไว้...ใช่ว่า 
 ทรำบหรอืไมว่่ำ...เมือ่ช่ำงฯ และครอบครวัท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมแ่ลว้ สำมำรถตดิต่อขอยำ้ยตรำประทบัวซี่ำภำยใต้
สทิธบิโีอไอจำกเล่มเก่ำมำเล่มใหมไ่ด ้โดยตดิต่อกบัทำง ตม. เพื่อขอยำ้ยตรำประทบั  
 แต่...อย่าลืม!!! ยำ้ย RE-ENTRY PERMIT มำเล่มใหมด่ว้ย พรอ้มทัง้ตรวจสอบระยะเวลำดว้ยว่ำไดเ้ท่ำกบัสทิธิ
เดมิทีเ่คยไดร้บัหรอืไม่ 

มิฉะนัน้!!! สิทธิวีซ่าเดิมอาจจะหลดุลอยได้นะคะ 
 อกีกรณทีีส่ ำคญัมำกคอื การย่ืนเร่ืองแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครวัข้อ 14.1 หำกช่ำงฯ และครอบครวัท่ำนใดมี
กำรเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำง จะตอ้งเลอืกหวัขอ้ “หำกมกีำรเปลีย่นเล่มหนงัสอืเดนิทำง” ในระบบ พรอ้มทัง้กรอกขอ้มลูและแนบ
หนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมเ่ขำ้ไป โดยประกอบดว้ย 
- หน้ำพำสปอรต์ - หน้ำวซี่ำ Non-B หรอื Non-O หน้ำทีย่ำ้ยตรำประทบัวซี่ำมำจำกเล่มเก่ำ - หน้ำวซี่ำ Non-B หรอื 
Non-O ล่ำสุด - หน้ำประทบัตรำขำเขำ้ล่ำสุด ใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั 

โดย...คณุรินระพี 

ช้ีแจงการใช้ FAST TRACK LANE 
 กำรขอใชช้อ่งทำงพเิศษ ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิออกใหก้บับรษิทัฯ และชำ่งฝีมอืต่ำงชำตทิี่ได้รบัวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ภายใต้สิทธิ BOI เท่านัน้ เกณฑก์ำรขอใชช้อ่งทำงพเิศษผูข้อใชส้ทิธจิะตอ้งเป็นนกัลงทนุ ผู้บริหารระดบัสงู EXECUTIVE หรือ ใน
ระดบั MANAGER ขึน้ไป เนื่องจำกเป็นกำรขอควำมรว่มมอื กบัทำงส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงทีท่ำ่อำกำศยำนสนำมบนิสวุรรณภมู ิ
(กรณีครอบครวัตอ้งเดนิทำงพรอ้มกบัชำ่งฝีมอื และใชส้ทิธไิด้เฉพาะนักลงทุนชาวต่างชาติเท่านัน้) และขอใหส้รปุขอ้มลูกำรเดนิทำง ที่
ระบุรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ (ตวัอยำ่งตำรำงตำมแนบ ต่อทำ้ย)   
 1. ชือ่บรษิทั ทีอ่ยู ่และเลขทีบ่ตัรสง่เสรมิ 
 2. ชือ่ผูท้ีจ่ะเดนิทำง และต ำแหน่ง 
 3. เลขทีห่นงัสอืเดนิทำง 
 4. เทีย่วบนิ + วนัและเวลำทีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศไทย (โดยระบุวนัและเวลำของประเทศไทย) 
 5. เทีย่วบนิ+วนัและเวลำทีเ่ดนิทำงออกนอกประเทศไทย (โดยระบวุนัและเวลำของประเทศไทย) 
 6. ขอใชส้ทิธิช์อ่งทำงพเิศษ แจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 
 7. ระบุเหตุผลในกำรเดนิทำง เชน่ เพือ่ตดิต่อธุรกจิ  / ธุระสว่นตวั เป็นตน้ 
 ***สรปุขอ้มลู แลว้ส่งอเีมลม์ำที ่visawork@boi.go.th  หลงัจำกทีไ่ดร้บัหนงัสอือนุมตัแิลว้ ใหน้ ำหนงัสอืแสดงกำรใชส้ทิธิ
ทุกครัง้ทีเ่ดนิทำงค่ะ                  โดย...คณุอรณุฤกษ์ 

https://boimail.boi.go.th/owa/redir.aspx?C=N0cdjtL4TEOesBDnKNEsh_HNRKAoPNMI-BSpad0PcPLqEBQl1rXgtqXzCxwUM3elm-Y8GBJJQKg.&URL=mailto%3avisawork%40boi.go.th














 
 

การใช้ช่องทางพิเศษ  (FAST TRACK LANE) 

   
 

การอนุญาตให้คนต่างด้าวมีสิทธิผ่านช่องตรวจลงตราพิเศษส าหรับผู้บริหารหรือนักลงทุนของบริษัทที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน BOI ที่เดนิทางเข้า-ออกประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ   ตั้งแต่ระดับ MANAGER ขี้นไป 
 โดยมีหนังสือถึงผู้อ านวยการกลุ่มผู้ช านาญการต่างประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 โดยส่งอีเมล์มาที่ visawork@boi.go.th   

โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อบริษัท ที่อยู่และเลขที่บัตรส่งเสริม 

2. ชื่อผู้ที่จะเดินทาง และต าแหน่ง 
3. เลขที่หนังสือเดินทาง 
4. เที่ยวบิน + วันและเวลาที่เดินทางเข้าประเทศไทย (โดยระบุวันและเวลาของประเทศไทย) 
5. เที่ยวบิน + วันและเวลาที่เดินทางออกประเทศไทย (โดยระบุวันและเวลาของประเทศไทย) 
6. แจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  คุณดวงพร  ชฎาธารธรรม โทร. 02-209-1179 

            คุณวาร ี ชัยเลิศปรีชา  โทร. 02-209-1166 

            
     

 

ตวัอย่างเอกสารแนบ (Example for Attachment) 
 

รายชื่อคนต่างด้าวทีข่อใช้สิทธิผา่นช่องทางพิเศษ 
บริษัท ............................................................................. 

 
NAME POSITION PASSPORT ARRIVAL DEPARTURE 

   ....../....../...... 
TG ... / ...:... น. 

....../....../...... 
TG ... / ...:... น. 

   ....../....../...... 
TG ... / ...:... น. 

....../....../...... 
TG ... / ...:... น. 

   ....../....../...... 
TG ... / ...:... น. 

....../....../...... 
TG ... / ...:... น. 
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