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หน้าฝนกาลังเข้ามาแล้วทุกๆ ท่าน ขอให้เตรียมอุปกรณ์กนั ฝนให้พร้อมด้วยนะคะ
มีขา่ วดีมาฝากจ้า...ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป การยื่นขออนุ มตั ติ าแหน่ งใน
ประเภทกิจการดังต่อไปนี้ ทางบีโอไอมีการปรับเปลีย่ นระยะเวลาการอนุ มตั ติ าแหน่ งครัง้ แรกและการ
ขยายระยะเวลาทุกตาแหน่ ง สาหรับกิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarter:
IHQ) และกิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) จากเดิมครัง้
ละ 2 ปี เป็นครัง้ ละ 4 ปี อีกทัง้ ยัง ปรับเปลีย่ นระยะเวลาการอนุ มตั ติ าแหน่งครัง้ แรกและการขยาย
ระยะเวลาตาแหน่ง Researcher สาหรับกิจการวิจยั และพัฒนาจากเดิมครัง้ ละ 2 ปี เป็ นครัง้ ละ 4 ปี
และกิจการซอฟต์แวร์จากเดิมครัง้ ละ 1 ปี เป็ น 2 ปี ***ยกเว้นกิจการสนับสนุ นการค้าและการลงทุน
(Trade and Investment Support Office: TISO) ยังคงเป็น 1 ปีเช่นเดิม รวมถึงกิจการ Call Center
และกิจการ IBPO ทางระบบจะปรับมาจาก 2 ปี เป็น 1 ปี

ฝำกเตือนภัย.....ยยยย!
ในฉบับนี้เรามีข่าวเด็ดๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกัน นันคื
่ อ....การขอให้คนต่างด้าวทางานชัวคราวเป็
่
นการเร่งด่วน
30 วัน หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากบีโอไอแล้ว ขอให้ทางบริษทั ดาเนินการกับทางใบอนุญาตแรงงานด้วย เนื่องจากขณะนี้เกิด
ปญั หาตามมาคือการแจ้งพ้นจากตาแหน่ งดังกล่าว และต้องการบรรจุเข้าเป็ นช่างฯ ประจากับทางบริษทั เดิมหรือบริษทั อื่นๆ
ทางแรงงานจะเรียกขอหนังสือแจ้งพ้นตาแหน่งจากทางบีโอไอทันที และในกำรบรรจุครัง้ ต่ อไปจะต้องแนบใบอนุญำต
ทำงำน ของกำรยื่นเร่งด่วน 30 วันต่อท้ำยสำเนำหนังสือเดิ นทำง
พร้อมทัง้ เตือนภัยในเรือ่ งอื่นๆ ดังนี้
1. หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารบรรจุช่างฯ และครอบครัวแล้ว ขอให้ รีบดำเนิ นกำรกับทำงใบอนุญำตทำงำนภำยใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่ทำงบีโอไออนุมตั ิ
2. ตรวจสอบ ตรำวีซ่ำ Non-B ที่ได้รบั จำกสถำนทูต บำงครัง้ จะมีกำรเขียนชื่อตำแหน่ งหรือชื่อบริ ษทั ที่กำกับไว้
ดังนัน้ ในการยืน่ บรรจุตวั ช่างฯ ขอให้ตรวจสอบชื่อตาแหน่งทีบ่ รรจุและชื่อบริษทั ให้ตรงกัน และกำรระบุจำนวนวัน
ทำงำน เช่น อนุญาตเข้ามาทางานตัง้ แต่วนั ที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 แสดงว่าช่างฯ จะสามารถเข้ามาทางานได้เพียง
ช่วงเวลาดังกล่าวเท่านัน้ เป็ นต้น
3. หากช่างและครอบครัวได้รบั การต่ออายุระยะเวลาวีซ่ามาเรือ่ ยๆ จนวันหนึ่งเกิดเปลี่ยนเล่มหนังสือเดิ นทำงและ
เปลี่ยนชื่อ-นำมสกุลไปจำกเดิ ม ทางบริษทั จะต้องยืน่ แจ้งพ้นออกจากตาแหน่งและยืน่ เรือ่ งบรรจุช่างฯ และครอบครัว
ใหม่เพราะเป็ นการแสดงถึงเป็นคนละบุคคลกัน
4. การยื่นแจ้งพ้นช่างฯ ออกจากบริษทั ภำยใต้สิทธิ ธรุ กิ จหรือกำรนิ คมฯ นัน้ สามารถยืน่ พ้นหน้าทีล่ ่วงหน้าได้ 21 วัน
เช่นกัน เพื่อจะได้มรี ะยะเวลาเพียงพอมายื่นบรรจุตวั ภายใต้สทิ ธิบโี อไอ
5. การยื่นขอปฏิบตั กิ ารทีบ่ ริษทั ในเครือนัน้ มีเกณฑ์การกรอกชื่อตาแหน่งและขอบเขตงาน ดังนี้
- ตำแหน่งทีบ่ ริษทั หลักคือ A ต้องการไปปฏิบตั งิ านบริษทั ในเครือตาแหน่ง A จะต้องระบุขอบเขตงานเหมือนกัน
- ตำแหน่งทีบ่ ริษทั หลักคือ A ต้องการไปปฏิบตั งิ านบริษทั ในเครือตาแหน่ง B จะต้องระบุขอบเขตงานให้ชดั เจน

ขัน้ ตอนกำรยื่นขอนำเข้ำช่ำงฝี มือต่ำงชำติและครอบครัวหลังจำกได้รบั บัตรส่งเสริม
สถานทูตไทยของหนังสือสนับสนุนจากบีโอไอจะต้องทาอย่างไร???

ยืน่ ขอความร่วมมือประทับตราช่างฯ
และครอบครัวข้อ 7.1 และ/หรือข้อ 7.2

ถ้าไม่มตี าแหน่ งรองรับในระบบจะต้องทาอย่างไร???

ยืน่ ขออนุ มตั ติ าแหน่งใหม่ข้อ 1.1

เมือ่ เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วย Non-B และในระบบ
มีตาแหน่ งรองรับแล้ว ต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป???

ยืน่ ขอบรรจุช่างฯ และครอบครัว
ข้อ 4.1

เมือ่ ครอบครัวเดินทางเข้ามาทีหลังด้วยวีซ่า Non-O แล้ว
ต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป???

ยืน่ ขอบรรจุครอบครัวติดตาม
ข้อ 4.2

หากใกล้ครบระยะเวลาตาแหน่งทีไ่ ด้รบั แล้ว ต้องดาเนินการ
อย่างไรต่อไป???

ยืน่ ขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง
คนต่างด้าวข้อ 11.1

เมือ่ ขยายระยะเวลาตาแหน่ งคนต่างด้าวแล้ว ต้องดาเนินการ
อย่างไรต่อไป???

ยืน่ ขอต่ออายุการอยูต่ ่อใน
ประเทศของช่างฯ และครอบครัว
ข้อ 11.2
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การอัพเดทสาเนาหนังสือเดินทางเมือ่ ช่างฯ และครอบครัวมีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทำงใหม่
สามารถดาเนินการได้เมือ่ มีการยืน่ คาร้องเรือ่ งต่อไปนี้

ข้อ 2 การขอเปลีย่ นตาแหน่ ง

ข้อ 3 ขอเพิม่ ลักษณะงาน

ข้อ 10 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไป
ปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม
ข้อ 11.2 การขอต่ออายุการอยูใ่ น
ประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว

คาร้องใดบ้างทีต่ อ้ งมีการอัพเดทข้อมูล
และสาเนาหนังสือเดินทางทุกครัง้
หากมีการเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทางใหม่

ข้อ 12 การขอให้คนต่างด้าวเพิม่ หรือ
ย้ายท้องทีท่ างาน

ข้อ 14 ขอแจ้งพ้นจากตาแหน่งของคน
ต่างด้าว

ข้อ 13 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวนาเข้า
ของเครือ่ งใช้ส่วนตัวเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

ข่ำวดีสำหรับผู้ที่มีควำมจำเป็ นในกำรใช้ FAST TRACK LANE และ กำรโอนตำแหน่ ง
ทางระบบ e-Expert ได้มกี ารเพิม่ คาร้องขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวใช้สทิ ธิผ่านช่องทางพิเศษทีด่ ่านตรวจคน
เข้าเมืองสุวรรณภูม ิ (Fast Track Lane) ซึง่ จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ช่ำงฯ จะต้องได้รบั ได้รบั วีซ่ำและใบอนุญำตทำงำนภำยใต้สิทธิ BOI เท่ำนัน้ เกณฑ์การขอใช้ช่องทางพิเศษผูข้ อใช้
สิทธิจะต้องเป็นนักลงทุน ผู้บริ หำรระดับสูง EXECUTIVE หรือ ในระดับ MANAGER ขึ้นไป เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือ
กับทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองทีท่ ่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูม ิ (กรณีครอบครัวต้องเดินทางพร้อมกับช่างฝีมอื และใช้
สิทธิได้เฉพำะนักลงทุนชำวต่ำงชำติ เท่ำนัน้ )
อีก 1 คาร้องทีเ่ พิม่ มาคือ ขอโอนตำแหน่ งจำกบัตรส่งเสริ มเดิ ม ต้องเป็นกรณีทย่ี งั คงใช้บริษทั เดิมและเลขทีน่ ิตบิ ุคคล
เดิมเท่านัน้ จึงจะสามารถยื่นคาร้องขอโอนตาแหน่งได้ หำกไม่เข้ำข่ำยกรณีน้ที างบริษทั จะต้องยืน่ ขอตาแหน่งใหม่ในบัตรใหม่
และแจ้งพ้นช่างออกจาตาแหน่งในบัตรเดิมไปบรรจุช่างฯในบัตรส่งเสริมใหม่ทไ่ี ด้รบั
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