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ศูนยบ์ริการวซ่ีาและใบอนุญาตท างาน 

หน้าฝนก าลงัเขา้มาแลว้ทุกๆ ท่าน ขอใหเ้ตรยีมอุปกรณ์กนัฝนใหพ้รอ้มดว้ยนะคะ  
มขีา่วดมีาฝากจา้...ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2559 เป็นต้นไป การยื่นขออนุมตัติ าแหน่งใน

ประเภทกจิการดงัต่อไปนี้ ทางบโีอไอมกีารปรบัเปลีย่นระยะเวลาการอนุมตัติ าแหน่งครัง้แรกและการ
ขยายระยะเวลาทุกต าแหน่ง ส าหรบักจิการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarter: 
IHQ) และกจิการบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) จากเดมิครัง้
ละ 2 ปี เป็นครัง้ละ 4 ปี อกีทัง้ยงั ปรบัเปลีย่นระยะเวลาการอนุมตัติ าแหน่งครัง้แรกและการขยาย
ระยะเวลาต าแหน่ง Researcher ส าหรบักจิการวจิยัและพฒันาจากเดมิครัง้ละ 2 ปี เป็นครัง้ละ 4 ปี 
และกจิการซอฟตแ์วรจ์ากเดมิครัง้ละ 1 ปี เป็น 2 ปี  ***ยกเว้นกจิการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน 
(Trade and Investment Support Office: TISO) ยงัคงเป็น 1 ปีเช่นเดมิ รวมถงึกจิการ Call Center 
และกจิการ IBPO ทางระบบจะปรบัมาจาก 2 ปี เป็น 1 ปี     

ข่ำวประชำสมัพนัธ์ 

ฝำกเตือนภยั.....ยยยย! 
ในฉบบัน้ีเรามขี่าวเดด็ๆ มาประชาสมัพนัธใ์หท้ราบกนั นัน่คอื....การขอใหค้นต่างดา้วท างานชัว่คราวเป็นการเร่งด่วน  

30 วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอแลว้ ขอใหท้างบรษิทัด าเนินการกบัทางใบอนุญาตแรงงานดว้ย เนื่องจากขณะนี้เกดิ
ปญัหาตามมาคอืการแจง้พน้จากต าแหน่งดงักล่าว และตอ้งการบรรจเุขา้เป็นช่างฯ ประจ ากบัทางบรษิทัเดมิหรอืบรษิทัอื่นๆ 
ทางแรงงานจะเรยีกขอหนงัสอืแจง้พน้ต าแหน่งจากทางบโีอไอทนัท ีและในกำรบรรจคุรัง้ต่อไปจะต้องแนบใบอนุญำต
ท ำงำน ของกำรย่ืนเร่งด่วน 30 วนัต่อท้ำยส ำเนำหนังสือเดินทำง  

พรอ้มทัง้เตอืนภยัในเรือ่งอื่นๆ ดงันี้ 
1. หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตักิารบรรจชุ่างฯ และครอบครวัแลว้ ขอให ้รบีด ำเนินกำรกบัทำงใบอนุญำตท ำงำนภำยใน 15 วนั

นับตัง้แต่วนัท่ีทำงบีโอไออนุมติั 
2. ตรวจสอบ ตรำวีซ่ำ Non-B ท่ีได้รบัจำกสถำนทูต บำงครัง้จะมีกำรเขียนช่ือต ำแหน่งหรือช่ือบริษทัท่ีก ำกบัไว้ 

ดงันัน้ ในการยืน่บรรจตุวัช่างฯ ขอใหต้รวจสอบชื่อต าแหน่งทีบ่รรจแุละชื่อบรษิทัใหต้รงกนั และกำรระบุจ ำนวนวนั
ท ำงำน เช่น อนุญาตเขา้มาท างานตัง้แต่วนัที ่1 - 31 พฤษภาคม 2559 แสดงว่าช่างฯ จะสามารถเขา้มาท างานไดเ้พยีง
ช่วงเวลาดงักล่าวเท่านัน้ เป็นตน้ 

3. หากช่างและครอบครวัไดร้บัการต่ออายุระยะเวลาวซี่ามาเรือ่ยๆ จนวนัหนึ่งเกดิเปล่ียนเล่มหนังสือเดินทำงและ
เปล่ียนช่ือ-นำมสกลุไปจำกเดิม ทางบรษิทัจะตอ้งยืน่แจง้พน้ออกจากต าแหน่งและยืน่เรือ่งบรรจุช่างฯ และครอบครวั
ใหมเ่พราะเป็นการแสดงถงึเป็นคนละบุคคลกนั 

4. การยื่นแจง้พน้ช่างฯ ออกจากบรษิทัภำยใต้สิทธิธรุกิจหรือกำรนิคมฯ นัน้ สามารถยืน่พน้หน้าทีล่่วงหน้าได ้21 วนั
เช่นกนั เพื่อจะไดม้รีะยะเวลาเพยีงพอมายื่นบรรจตุวัภายใตส้ทิธบิโีอไอ 

5. การยื่นขอปฏบิตักิารทีบ่รษิทัในเครอืนัน้มเีกณฑก์ารกรอกชื่อต าแหน่งและขอบเขตงาน ดงันี้ 
 - ต ำแหน่งทีบ่รษิทัหลกัคอื A ตอ้งการไปปฏบิตังิานบรษิทัในเครอืต าแหน่ง A จะตอ้งระบุขอบเขตงานเหมือนกนั 
 - ต ำแหน่งทีบ่รษิทัหลกัคอื A ตอ้งการไปปฏบิตังิานบรษิทัในเครอืต าแหน่ง B จะตอ้งระบุขอบเขตงานใหช้ดัเจน 
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สถานทตูไทยของหนงัสอืสนับสนุนจากบโีอไอจะตอ้งท าอยา่งไร??? 
ยืน่ขอความรว่มมอืประทบัตราช่างฯ 
และครอบครวัข้อ 7.1 และ/หรอืข้อ 7.2 

ถา้ไม่มตี าแหน่งรองรบัในระบบจะตอ้งท าอย่างไร??? ยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหม่ข้อ 1.1 

เมือ่เดนิทางเขา้มาประเทศไทยดว้ย Non-B และในระบบ 
มตี าแหน่งรองรบัแลว้ ตอ้งด าเนินการอยา่งไรต่อไป??? 

ยืน่ขอบรรจชุ่างฯ และครอบครวั
ข้อ 4.1 

เมือ่ครอบครวัเดนิทางเขา้มาทหีลงัดว้ยวซี่า Non-O แลว้ 
ตอ้งด าเนินการอย่างไรต่อไป??? 

ยืน่ขอบรรจคุรอบครวัตดิตาม  
ข้อ 4.2 

หากใกลค้รบระยะเวลาต าแหน่งทีไ่ดร้บัแลว้ ตอ้งด าเนินการ 
อยา่งไรต่อไป??? 

ยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง
คนต่างดา้วข้อ 11.1 

เมือ่ขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างดา้วแลว้ ตอ้งด าเนินการ 
อยา่งไรต่อไป??? 

ยืน่ขอต่ออายกุารอยูต่่อใน
ประเทศของช่างฯ และครอบครวั

ข้อ 11.2 
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ค ารอ้งใดบา้งทีต่อ้งมกีารอพัเดทขอ้มลู
และส าเนาหนงัสอืเดนิทางทุกครัง้  

หากมกีารเปลีย่นเล่มหนงัสอืเดนิทางใหม่ 

ขอ้ 11.2 การขอต่ออายกุารอยูใ่น
ประเทศของคนต่างดา้วและครอบครวั  

ขอ้ 2 การขอเปลีย่นต าแหน่ง ขอ้ 3 ขอเพิม่ลกัษณะงาน  
ขอ้ 10 ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วไป

ปฏบิตังิานเพิม่เตมิ  

ขอ้ 12 การขอใหค้นต่างดา้วเพิม่หรอื
ยา้ยทอ้งทีท่ างาน  

ขอ้ 13 ขออนุญาตใหค้นต่างดา้วน าเขา้
ของเครือ่งใชส้่วนตวัเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร  
ขอ้ 14 ขอแจง้พน้จากต าแหน่งของคน

ต่างดา้ว  

ข่ำวดีส ำหรบัผู้ท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ FAST TRACK LANE และ กำรโอนต ำแหน่ง 
ทางระบบ e-Expert ไดม้กีารเพิม่ค ารอ้งขออนุญาตใหค้นต่างดา้วและครอบครวัใชส้ทิธผิ่านช่องทางพเิศษทีด่่านตรวจคน

เขา้เมอืงสุวรรณภูม ิ(Fast Track Lane) ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารในวนัที ่15 มถุินายน 2559 โดยมเีกณฑ ์ดงันี้ 
 ช่ำงฯ จะต้องได้รบัได้รบัวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนภำยใต้สิทธิ BOI เท่ำนัน้ เกณฑก์ารขอใชช้่องทางพเิศษผูข้อใช้

สทิธจิะตอ้งเป็นนกัลงทุน ผู้บริหำรระดบัสงู EXECUTIVE หรือ ในระดบั MANAGER ขึ้นไป เนื่องจากเป็นการขอความรว่มมอื 
กบัทางส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงทีท่่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรณคีรอบครวัตอ้งเดนิทางพรอ้มกบัช่างฝีมอื และใช้
สทิธไิดเ้ฉพำะนักลงทุนชำวต่ำงชำติเท่ำนัน้) 

 
อกี 1 ค ารอ้งทีเ่พิม่มาคอื ขอโอนต ำแหน่งจำกบตัรส่งเสริมเดิม ตอ้งเป็นกรณทีีย่งัคงใชบ้รษิทัเดมิและเลขทีน่ิตบิุคคล

เดมิเท่านัน้ จงึจะสามารถยื่นค ารอ้งขอโอนต าแหน่งได ้หำกไม่เข้ำข่ำยกรณีนี้ทางบรษิทัจะตอ้งยืน่ขอต าแหน่งใหมใ่นบตัรใหม่
และแจง้พน้ช่างออกจาต าแหน่งในบตัรเดมิไปบรรจุช่างฯในบตัรส่งเสรมิใหม่ทีไ่ดร้บั 

การอพัเดทส าเนาหนงัสอืเดนิทางเมือ่ชา่งฯ และครอบครวัมกีารเปล่ียนเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ 
สามารถด าเนินการไดเ้มือ่มกีารยืน่ค ารอ้งเรือ่งต่อไปนี้ 


