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 ตามทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนน าไปถวาย
พระสงฆ์จ าพรรษา ประจ าปี 2559 ณ วดัอ่างทองวรวิหาร ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวดัอ่างทอง ในวันเสาร์ที ่12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.  

 ในการน้ี เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ใหมี้
ความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป จึงขอเชิญผูมี้จิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผา้
พระกฐินพระราชทานตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยสามารถแสดง
ความจ านงและร่วมบริจาคทรัพยโ์ดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผา้พระกฐิน
พระราชทานของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามรายละเอียดการร่วม
ท าบุญตามแนบทา้ยค่ะ 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ฉบบัท่ี  37 ประจ ำเดือน ตุลำคม 2559 

ข้อควรระวงั!!! 

 - ตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป ระบบ e-Expert System ไดร้วมค ารอ้งขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง
คนต่างดา้วและการต่ออายุช่างฯ และครอบครวัไวด้ว้ยกนั ดงันัน้ บรษิทัสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคน
ต่างดา้วตามค ารอ้งที ่11.1 พรอ้มกบัต่ออายชุ่างฯ และครอบครวัไวใ้นคราวเดยีวกนั และจะไม่สามารถขอขยาย
ระยะเวลาเฉพาะต าแหน่งโดยไม่มีช่างฯ ได้ 

 ***ค าเตือน ระบบจะไม่อนุญาตให้ต่ออายคุรอบครวัภายหลงัการอนุมติัขยายระยะเวลาต าแหน่ง
และช่างฯ ซ่ึงทางบริษทัจะต้องย่ืนเร่ืองมาพร้อมกนัเท่านัน้*** 

 - การยื่นบรรจตุวับุคคลในต าแหน่งดา้น IT และ SOFTWARE แมว้่าจะมปีระสบการณ์ท างานมาก่อน 5 ปี 
แต่งานดา้น IT ใหค้ าปรกึษาแนะน า ดา้นการใช ้Hardware, Software, การเชื่อมเครอืขา่ย, การออกแบบปรบัปรุง 
และการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หากช่างฯ จบการศกึษาไมต่รงกบัต าแหน่งทีบ่รรจ ุทางบรษิทัจะตอ้งชีแ้จง
องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัดา้น IT และ SOFTWARE ถงึแหล่งทีม่าของความรูน้ัน้ๆ ในช่องเหตุผลประกอบการ
พจิารณา 



กรณีถือ Non-O และต้องการท างานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามค าสั่งของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานทูตหรือสถานกงสุล ตามวัตถุประสงค์ใด เหตุผลในการ

ขออยู่ต่อครั้งแรก ต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกัน และวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท Non-O มีดังนี้ 
1. กรณอุีปการะคูส่มรสหรือบุตร เช่น ภรรยาและ/หรือบุตร ที่มีสัญชาติไทย 
2. กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์

ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 

ขั้นตอนการยื่นค าร้องเพื่อขอน าเข้าช่างฝีมือผู้ช านาญการเข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 

1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O เพ่ืออุปการะคู่สมรสหรือบุตร ที่มีสัญชาติไทย เมื่อ
เดินทางเข้ามาแล้ว ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้
รับมาข้างต้น โดยต้องติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ที่คู่สมรสหรือบุตรมีภูมิล าเนา โดยจะตอ้งแสดง 
บัญชีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย ของคนต่างด้าวตามจ านวนและระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองก าหนดหรือแสดงหลักฐานการมีรายได้ต่อเดือนตามจ านวนที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด พร้อม
หลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตท างาน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะ
ประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กรณีอุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย มีความประสงค์
จะยื่นท างานภายใต้สิทธิ BOI สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) ทางบริษัทสามารถยื่นค าร้องการบรรจุช่างฯ ข้อ 4.1 ผ่านระบบ E-Expert โดยเอกสารที่ใช้แนบคือ 
หนังสือรับรองการศึกษา, หนังสือรับรองการท างาน, ส าเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย, หน้าวีซ่า
ประเภท Non-O แรกเข้า, หน้าวีซ่าประเภท Non-O คือ อุปกระคู่สมรส-บุตรสัญชาติไทย, หน้า
ประทับตราขาเข้าล่าสุดที่ได้รับจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบ
เกิดบุตร 

2) หลังจากได้รับอนุมัติ ขอให้มารับหนังสือจาก BOI เพ่ือยื่นขอท าใบอนุญาตท างาน ภายใน 15 วัน 
และยื่นขอท าวีซ่าภายใน 60 วัน 

2. กรณีเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทยมาแล้ว และได้รับการประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
60 วัน ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยื่นค าร้องภายใต้สิทธิ BOI ได้ 

 

ข้อแนะน า – ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือผู้ช านาญการประสงค์จะเข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) แม้จะมีคู่สมรส หรือบุตรสัญชาติไทยก็ตาม ควรขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา 









คู่มือ 

 ค ำร้องท่ี 1.1 ขออนุมติัต ำแหน่งหน้ำท่ีของคนต่ำงด้ำว 

 ค ำร้องท่ี 11.1 ขอขยำยระยะเวลำของต ำแหน่งคนต่ำงด้ำว 








































