คำถำมสัมมนำออนไลน์
เรื่อง“กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนช่ำงฝีมือ ม.24 และ ม.25”
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนำคม 2564
1.

สอบถามเรื่องการยื่นขอบรรจุใหม่ของต่างชาติโดยใช้วีซ่า ข้อ 5 ทางบีโอไอมีประกาศออกหรือยังค่ะ
ว่าสามารถยื่นเข้าระบบได้ค่ะ วีซ่า ข้อ 5. อาจมีหลายกรณี ในการยื่นขอบรรจุใหม่
-ในกรณีท่ีเดิมช่างฝี มือถือวีซ่าประเภทที่สามารถยื่นบรรจุได้ตามเกณฑ์ของบีโอไอ เช่น Non-B, IB,
O (Thai Spouse), Resident หากได้วีซ่าข้อ 5. มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน หรือแล้วแต่กรณี

ตามที่ตม.ได้ระบุมา ก็สามารถมายื่นบรรจุกับบีโอไอได้เลย โดยต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่นอ้ ยกว่า
15 วันนับตัง้ แต่วนั ยื่นบรรจุ
- ในกรณีท่เี ดิมช่างฝี มือถือวีซ่าประเภทที่ไม่สามารถบรรจุได้ตามเกณฑ์ของบีโอไอ เช่น Non-O ใหม่,
Non-Ed, Smart Visa หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ทางบริษัท ต้องแจ้งพ้นจากวีซ่าเดิม และขอต่ออายุวีซ่า
ตามข้อ 5. ของตม. และเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อ ทางาน โดยเบือ้ งต้นจะมีร ะยะเวลาระหว่างการ
พิจ ารณา หรือ มีคาว่า Under consideration อยู่ หลังจากนั้นจึงจะได้วีซ่าระยะเวลาประมาณ
2 เดือนหรือแล้วแต่กรณีตามที่ระบุมา ซึ่งวีซ่าข้อ 5. นัน้ จะระบุบริษัทที่จะรับช่างฝี มือเข้าทางานไว้ดว้ ย
ซึ่งหากช่างฝี มือได้รับวีซ่าข้อ 5.ที่ระบุช่อื บริษัทที่รับเข้าทางานด้วยแล้วจึงจะสามารถมายื่นบรรจุกับบี
โอไอได้ โดยต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่นอ้ ยกว่า 15 วันนับตั้งแต่วันยื่นบรรจุ ในกรณีนีแ้ นะนาให้
สอบถามทาง call center เพื่อทาความเข้าใจก่อนยื่นบรรจุนะคะ
2.

การปฏิบตั งานเพิ่มเติมบริษัทฯ ในเครือ บริษัท A เป็น BOI ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท B เป็ น NON BOI ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยทัง้ 2 บริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจเซ็นต์เอกสารใน
หนังสือรับรองบริษัทต้องดาเนินการอย่างไรค่ะ
-ในกรณีนบี ้ ริษัทสามารถยื่นคาร้องขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมที่บริษัทฯในเครือ
เดียวกัน เลือกข้อ 6 (นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลนั้นควบคุมหรือถูกควบคุม
โดยบุคคลอื่น "ถูกควบคุม" หมายความว่า ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิกหากบุคคลนั้นมีอานาจใน
การเสนอชื่ อ กรรมการส่ว นใหญ่ หรื อ เป็ น ผู้มีอ านาจโดยถูกต้อ งตามกฎหมาย ในการก ากับการ

ดาเนินการของบริษัทหรือเมื่อทั้งสองผ่านถูกควบคุมโดยบุคคลคนเดียวกัน) ได้หากช่างฝี มือมีอ านาจ
ลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ทัง้ 2 บริษัท เอกสารที่ตอ้ งยื่น
บริษัท A ทีเ่ ป็ น BOI หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (โดยระบบจะดึงข้อมูลจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ที่บริษัทได้มีการอัพเดทให้มีช่อื ช่างฝี มอื ท่านนัน้ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามข้อ 3 แล้ว หรืออาจตรวจสอบว่าข้อมูลเป็ นปัจจุบนั หรือไม่)
- สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน
้ (ไม่เกิน 6 เดือน)
บริษัท B ที่เป็ น NON BOI
- สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน
้ (ไม่เกิน 6 เดือน)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบค
ุ คล
3.

ตาแหน่งประเภท Operator ประจา Workstation ในกิจการ Tiso บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมหลังมีนาคม
2562 การพิจารณาบรรจุต่างชาติจะต้องมีวฒ
ุ ิปริญญาตรีแนบ แต่หากต่างชาติไม่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรีแนบ
แต่มีประสบการณ์ดา้ นนีส้ งู สามารถทาหนังสือชีแ้ จงได้หรือเปล่าค่ะ
-ขอให้ตรวจสอบก่อนว่า ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเมื่อไหร่ ไม่ใช่ “ได้รบั บัตรส่งเสริม”
(หน้าสุดท้ายของบัตร ให้ไว้ ณ วันที่........) โดยสังเกตุจากข้อความในบัตรส่งเสริม ได้ 2 ที่คือ
3.1. ด้านท้ายของสิทธิประโยชน์ ที่ระบุว่า “ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ ................. ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิให้การส่งเสริม”
3.2. หน้าสุดท้ายของบัตรส่งเสริม ที่ระบุว่า “ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ .................”

แต่หากวันที่ได้รบั การอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุน ตั้งแต่มีนาคม 2562 ช่างฝี มือที่จะบรรจุตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามประกาศที่ 2/2563 ค่ะ หากไม่สามารถบรรจุได้ตามเกณฑ์บโี อไอ บริษัทสามารถใช้ช่องทางธุรกิจ
ของตม. แรงงานหากเป็ นไปตามเกณฑ์ธุรกิจค่ะ
4.

กรณีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอานาจเซนต์เอกสารเพียงผูเ้ ดียวในหนังสือรับรองบริษัท
ถ้าไม่มีหนังสือใบผ่านงานและวุฒิการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างไรคะ
-ในกรณี ช่า งฝี มือ จะบรรจุใ นตาแหน่ง Managing Director แต่ ไ ม่ มี เ อกสารวุฒิก ารศึกษา และใบ
ผ่านงาน สามารถใช้ Resume ได้ โดยต้อ งมีร ายละเอียด ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานที่
จะต้องใช้กรอกในระบบอย่างชัดเจน และมีลายเซ็น ชื่อ -สกุล ตาแหน่ง ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ใน
Resume นั้ น ๆ

หรื อ หากเป็ น กรณี มี ก ารส่ ง ตั ว ช่ า งฝี มื อ มาเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง จากบริ ษั ท แม่ ท่ี

ต่างประเทศ อาจให้บริษัทแม่ท่ีต่างประเทศ ออกเอกสารรับรองประวัติการศึกษา และประวัติการ
ทางานของช่างฝี มือได้เช่นเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดเหมือนใบผ่านงานปกติท่ไี ด้ให้ตวั อย่างไว้ก็ได้
โดยเขียนชีแ้ จงในเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่ม เติมว่า “บริษัท...........ที่ออกประวัติการศึกษา
และประวัติการทางานให้เป็ นบริษัทแม่ท่ตี ่างประเทศออกหนังสือรับรองดังกล่าว ให้เนื่องจาก......... ”
5.

ประวัติการทางาน บางช่วง ไม่มีใบผ่านงาน ได้ไหม ผ่านงานมานานแล้ว ไม่มีเอกสาร
ใช้อะไรแทนใบผ่านงานได้บา้ ง สัญญาจ้างได้ไหม
-หากเป็ นกรณีทีใบผ่านงานที่มีอยู่มีประวัติการทางานอย่างน้อยเป็ นไปตามเกณฑ์การบรรจุ
(วุฒิ ประสบการณ์) ในแต่ละระดับ (Executive, Management , Operation) อาจไม่ตอ้ งหา
เอกสารเพิ่มเติม แต่ชแี ้ จงในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าช่วงเวลาที่ไม่มีใบผ่านงาน
ช่างฝี มือทาอะไร เหตุใดจึงไม่มีใบผ่านงาน
- อาจให้บริษัทแม่ท่ตี ่างประเทศ ออกเอกสารรับรองประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของ
ช่างฝี มือได้เช่นเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดเหมือนใบผ่านงานปกติท่ไี ด้ให้ตวั อย่างไว้ก็ได้ โดยเขียน
ชีแ้ จงในเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่า “บริษัท...........ที่ออกประวัติการศึกษา และประวัติ
การทางานให้ เป็ นบริษัทแม่ท่ตี ่างประเทศออกหนังสือรับรองดังกล่าว ให้เนื่องจาก......... ”
ช่างทางานในไทย พาภรรยาชาวต่างชาติมาอยู่ดว้ ย ได้วีซ่าติดตาม ปัจจุบนั ภรรยาคลอดลูกใน
ไทย จะขอให้ลกู เป็ นผูต้ ิดตามด้วยได้หรือไม่ และดาเนินการเหมือนภรรยาไช่ไหมคะ
-ในกรณีเด็กที่เกิดในไทย มีสตู ิบตั รไทย หากไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยอยู่ในประเทศไทย
ได้ถงึ อายุ 15 ปี โดยไม่ตอ้ งทาวีซ่า แต่หากเดินทางออกนอกประเทศต้องขอวีซ่า และหากเดินทาง
กลับมาต้องขอบรรจุผตู้ ิดตามด้วย
a.

6.

ในกรณีท่ตี ่างชาติ ผูไ้ ด้รบั เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้ว มีพ่อ หรือ เเม่ ที่อายุเกิน 50 หรือ 60 ปี สามารถ ของเป็ น
วีซ่า ติดตาม ได้มยั้ ครับ
-บีโอไอ ไม่ได้พิจารณาเรื่องอายุของพ่อ แม่ช่างฝี มือ ในกรณีปกติ บริษัทสามารถยื่น คาร้องขอความ
ร่วมมือประทับตราวีซ่า Non-O จากบีโอไอ และยื่นขอบรรจุผตู้ ิดตามได้ แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ทางบีโอไอยังไม่อนุญาตให้ย่นื คาร้องขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า Non-O ให้กบั พ่อ แม่ของ
ช่างฝี มือ

7.

การ void หน้าวีซ่า ควรทาเลยทันทีหลังจากแจ้งพ้น?
แบ่งเป็ นกรณีหลักๆ ดังนี ้
- บีโอไอ เป็ นการแจ้งพ้นในระบบ โดยเลือ กแจ้งพ้นล่วงหน้าได้ สามารถมา void วีซ่าก่อ นวันที่มา
แสดงตน หรือวันที่แสดงตนแต่ตอ้ งมาก่อนเวลา
- การนิคมอุตสาหกรรม สามารถแจ้งพ้นล่วงหน้าได้ สามารถมา void วีซ่าก่อนวันที่มาแสดงตน หรือ
วันที่แสดงตนแต่ตอ้ งมาก่อนเวลา
- วีซ่าธุรกิจ ถ้าเป็ นกรุ งเทพฯ อาจขอแจ้งพ้นล่วงหน้าและ void วีซ่าล่วงหน้าได้ ส่วนต่างจังหวัดต้อง
สอบถามตม. จังหวัด ส่วนใหญ่เป็ นการแจ้งพ้น และต้อง void วีซ่า ณ วันนัน้

8.

แบบการแจ้งย้ายสถานที่พกั อาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว
ตม.28 กรณี BOI ต้องแจ้งที่พกั อาศัยกับ ตม. อีกครัง้ กับทาง ตม. หรือเปล่า
- ไม่แน่ใจสาหรับคาถามนะคะ ขอตอบรวมๆว่า หากเป็ นกรณีท่ตี อ้ งดาเนินการในเรื่ องต่างๆ
ตามกฎหมายและวิธีปฏิบตั ิของตม. ถึงแม้จะต้องได้รบั การส่งเสริมจากบีโอไอ ก็ยงั ต้องดาเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายและวิธีปฏิบตั ิของตม. ตามปกติค่ะ

9.

กรณี ท่ีบริษั ทจะแจ้งพ้นช่างฝี มือ แต่ปัจ จุบันช่างฝี มือ ได้เดินทางออกจากไทยไปแล้ว บริษั ทสามารถ
ดาเนินการแจ้งพ้นได้หรือไม่ หากดาเนินการแล้ว ต้องนาหนังสือเดินของช่างฝี มือมายกเลิกด้วยหรือเปล่า
หรือรอให้เขาเข้ามาไทยอีกครัง้ แล้วค่อยดาเนินการยกเลิกคะ
- การแจ้งพ้น บริษัทสามารถแจ้งพ้นในระบบได้ก่อนวีซ่าเดิมของช่างฝี มือจะหมด
และบันทึกข้อมูลการแจ้งพ้น หรือ ปริน้ ท์ขอ้ มูลการแจ้งพ้นช่างฝี มือเก็บไว้ รอช่างเดินทางกลับเข้ามา
ค่อยนาวีซ่าไป void

10. ถ้า หากในครั้งแรกขออนุญาตให้คนต่า งด้า วมาปฏิ บัติงานชั่วคราว (ไม่ เ กิ น 6

เดือ น) เมื่อ ครบกาหนด

6 เดือ นแล้วมีความประสงค์อยากจะขอยื่นบรรจุตาแหน่งให้คนต่างชาติได้ไ หมคะ หรือ จ ะต้อ งให้คน
ต่างชาติกลับประเทศก่อนแล้วค่อยยื่นขอตาแหน่งเข้ามาใหม่
- ทาได้ค่ะ โดยช่างที่จะบรรจุช่างประจา ต้องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของตาแหน่ง
นัน้ ๆ และระยะเวลาวีซ่าเหลือมากกว่า 15 วัน

11. กรณีท่บ
ี ริษัท ต้องการขอตาแหน่งให้ช่างฝี มือ

จากบริษัทอื่น ซึ่งไม่ ผ่านบีโอไอ(ธุรกิจ) มาเป็ นบริษัทเราซึ่ง
ได้รับสิทธิบีโอไอ ต้องยื่นข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ค่ะ ปกติเคยบรรจุช่างจากบีโอไอ มาอีก
บริษัทที่เป็ นบีโอไอด้วยค่ะ
- ในกรณี ท่ีบริษั ทเดิม เป็ นวีซ่าธุร กิจ และมีการแจ้งพ้นมาแล้ว บริษั ทอาจตรวจสอบก่อนว่า work
ของเค้าอยู่ถงึ เมื่อไหร่ เพราะ work กับวีซ่าอาจมีระยะเวลาไม่เท่ากัน ต้องรีบยื่นบรรจุ ได้รบั การอนุมตั ิ
และดาเนินเรื่องให้เสร็จสิน้ ก่อน work หมด แต่หากยังไม่ได้แจ้งพ้น ให้ดาเนินการยื่นบรรจุได้เลยโดย
แนบหน้าวีซ่าล่าสุดด้วย เอกสารการยื่นบรรจุ ได้แก่ หนังสือเดินทางทุกหน้า วุฒิการศึกษา ใบผ่นงาน
และช่างฝี มือมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ของบีโอไอ

12. .วีซ่าที่แจ้งว่าเหลือไม่นอ้ ย กว่าที่ 15 วัน ณ วันที่ย่น
ื เรื่องบรรจุหรือเปล่าค่ะ

- ใช่ค่ะ ให้ตรวจสอบว่าช่างฝี มือได้รับวีซ่าใด วีซ่าใหม่ หรือมีการบรรจุมาแล้วจากในประเทศ เป็ นวีซ่า
จากสิทธิ์อะไร (บีโอไอ, การนิคมอุตสาหกรรม, ธุรกิจ, มาตรา 24 บีโอไอ หรืออื่นๆ) ให้รีบยื่นบรรจุก่อน
วันที่วีซ่าหมด 15 วัน โดยนับวันที่ย่นื บรรจุเป็ นวันที่ 1 ค่ะ

