
ค ำถำมสัมมนำออนไลน์  
เร่ือง“กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนชำ่งฝีมือ ม.24  และ ม.25” 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนำคม 2564 
              

1. สอบถามเรื่องการยื่นขอบรรจใุหม่ของต่างชาติโดยใชว้ีซ่า ขอ้ 5 ทางบโีอไอมีประกาศออกหรอืยงัค่ะ               

ว่าสามารถยื่นเขา้ระบบไดค่้ะ  วีซ่า ขอ้ 5. อาจมีหลายกรณี ในการยื่นขอบรรจใุหม่  

-ในกรณีที่เดิมช่างฝีมือถือวีซ่าประเภทที่สามารถยื่นบรรจุไดต้ามเกณฑข์องบีโอไอ เช่น Non-B, IB,  

O (Thai Spouse), Resident หากไดว้ีซ่าขอ้ 5. มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน หรือแลว้แต่กรณี

ตามที่ตม.ไดร้ะบมุา ก็สามารถมายื่นบรรจกุับบโีอไอไดเ้ลย โดยตอ้งมีระยะเวลาวีซ่าเหลอืไม่นอ้ยกว่า 

15 วนันบัตัง้แต่วนัยื่นบรรจ ุ

- ในกรณีที่เดิมช่างฝีมือถือวีซ่าประเภทที่ไม่สามารถบรรจไุดต้ามเกณฑข์องบโีอไอ เช่น Non-O ใหม่, 

Non-Ed, Smart Visa หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ทางบริษัท ตอ้งแจง้พน้จากวีซ่าเดิม และขอต่ออายุวีซ่า 

ตามข้อ 5. ของตม. และเปลี่ยนวัตถุประสงคเ์พื่อท างาน โดยเบือ้งต้นจะมีระยะเวลาระหว่างการ

พิจารณา หรือ มีค าว่า Under consideration อยู่ หลังจากนั้นจึงจะได้วีซ่าระยะเวลาประมาณ                

2 เดือนหรือแลว้แต่กรณีตามที่ระบมุา ซึ่งวีซ่าขอ้ 5. นัน้จะระบบุริษัทท่ีจะรบัช่างฝีมือเขา้ท างานไว้ดว้ย 

ซึ่งหากช่างฝีมือไดร้ับวีซ่าขอ้ 5.ที่ระบชุื่อบริษัทท่ีรับเขา้ท างานดว้ยแลว้จึงจะสามารถมายื่นบรรจุกับบี

โอไอได ้โดยตอ้งมีระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่นอ้ยกว่า 15 วันนับตั้งแต่วันยื่นบรรจุ  ในกรณีนีแ้นะน าให้

สอบถามทาง call center เพื่อท าความเขา้ใจก่อนยื่นบรรจนุะคะ 
 

2. การปฏิบตังานเพิ่มเติมบริษัทฯ ในเครือ บริษัท A เป็น BOI ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท B เป็น NON BOI ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยทัง้ 2 บริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจเซ็นตเ์อกสารใน

หนงัสอืรบัรองบริษัทตอ้งด าเนินการอย่างไรค่ะ 

-ในกรณีนีบ้ริษัทสามารถยื่นค ารอ้งขออนญุาตใหค้นต่างดา้วไปปฏิบติังานเพิ่มเติมที่บริษัทฯในเครือ      

เดียวกัน เลือกขอ้ 6 (นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลนั้นควบคุมหรือถูกควบคมุ

โดยบคุคลอื่น "ถกูควบคมุ" หมายความว่า ถกูควบคมุโดยบคุคลของสมาชิกหากบคุคลนั้นมีอ  านาจใน

การเสนอชื่อกรรมการส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้มีอ  านาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการก ากับการ



ด าเนินการของบริษัทหรือเมื่อทั้งสองผ่านถูกควบคมุโดยบุคคลคนเดียวกัน) ไดห้ากช่างฝีมือมีอ  านาจ

ลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรองบริษัท ขอ้ 3 ทัง้ 2 บริษัท เอกสารที่ตอ้งยื่น 

บริษัท A ทีเ่ป็น BOI หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล (โดยระบบจะดึงขอ้มลูจากกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ ที่บรษัิทไดม้ีการอพัเดทใหม้ีชื่อช่างฝีมอืท่านนัน้เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั

บริษัทตามขอ้ 3 แลว้ หรืออาจตรวจสอบว่าขอ้มลูเป็นปัจจบุนัหรือไม่) 

-  ส าเนาบญัชีรายชื่อผูถ้อืหุน้ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

   บริษัท B ที่เป็น NON BOI 

- ส  าเนาบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

- ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล 

3. ต าแหน่งประเภท Operator ประจ า Workstation ในกิจการ Tiso บริษัทไดร้บับตัรสง่เสริมหลงัมีนาคม  

2562 การพิจารณาบรรจตุ่างชาติจะตอ้งมีวฒุิปริญญาตรีแนบ  แต่หากต่างชาติไม่มีวฒุิปริญญาตรีแนบ 

แต่มีประสบการณด์า้นนีส้งู  สามารถท าหนงัสอืชีแ้จงไดห้รือเปลา่ค่ะ 

-ขอใหต้รวจสอบก่อนว่า ไดร้ับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเมื่อไหร่  ไม่ใช่ “ไดร้บับตัรสง่เสริม” 

(หนา้สดุทา้ยของบตัร ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี........) โดยสงัเกตจุากขอ้ความในบตัรสง่เสริม ได ้2 ที่คือ 

    3.1. ดา้นทา้ยของสทิธิประโยชน ์ที่ระบวุ่า “ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ ................. ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมการ

อนมุติัใหก้ารสง่เสริม”    

    3.2. หนา้สดุทา้ยของบตัรส่งเสริม ที่ระบวุ่า “ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี .................” 

แต่หากวนัท่ีไดร้บัการอนมุติัสง่เสริมการลงทนุ ตั้งแต่มีนาคม 2562 ช่างฝีมือที่จะบรรจตุอ้งมีคณุสมบติั

เป็นไปตามประกาศที่ 2/2563 ค่ะ หากไม่สามารถบรรจไุดต้ามเกณฑบ์โีอไอ บรษัิทสามารถใชช้่องทางธุรกิจ

ของตม. แรงงานหากเป็นไปตามเกณฑธ์ุรกิจค่ะ 

4. กรณีกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้ีอ  านาจเซนตเ์อกสารเพียงผูเ้ดียวในหนังสอืรบัรองบริษัท 

ถา้ไม่มีหนงัสอืใบผ่านงานและวฒุิการศกึษา ตอ้งด าเนินการอย่างไรคะ 

-ในกรณีช่างฝีมือจะบรรจุในต าแหน่ง Managing Director แต่ไม่มีเอกสารวุฒิการศึกษา และใบ

ผ่านงาน สามารถใช้ Resume ได้ โดยต้องมีรายละเอียด ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานที่

จะตอ้งใชก้รอกในระบบอย่างชัดเจน และมีลายเซ็น ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประทับตราบริษัท (ถา้มี) ใน 

Resume นั้นๆ หรือหากเป็นกรณีมีการส่งตัวช่างฝีมือมาเพื่อด ารงต าแหน่งจากบริษัทแม่ที่



ต่างประเทศ อาจให้บริษัทแม่ที่ต่างประเทศ ออกเอกสารรับรองประวัติการศึกษา และประวัติการ

ท างานของช่างฝีมือไดเ้ช่นเดียวกนั โดยใหม้ีรายละเอียดเหมือนใบผ่านงานปกติที่ไดใ้หต้วัอย่างไวก้็ได ้

โดยเขียนชีแ้จงในเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่า “บริษัท...........ที่ออกประวัติการศึกษา 

และประวติัการท างานใหเ้ป็นบริษัทแม่ที่ต่างประเทศออกหนงัสอืรบัรองดงักลา่ว ใหเ้น่ืองจาก.........” 

 

5. ประวติัการท างาน บางช่วง ไม่มีใบผ่านงาน ไดไ้หม ผ่านงานมานานแลว้ ไม่มีเอกสาร 

ใชอ้ะไรแทนใบผ่านงานไดบ้า้ง สญัญาจา้งไดไ้หม 

-หากเป็นกรณีทีใบผ่านงานท่ีมีอยู่มีประวติัการท างานอย่างนอ้ยเป็นไปตามเกณฑก์ารบรรจ ุ             

(วฒุิ   ประสบการณ)์ ในแต่ละระดบั (Executive, Management , Operation) อาจไม่ตอ้งหา

เอกสารเพิ่มเติม แต่ชีแ้จงในชอ่งเหตผุลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าช่วงเวลาที่ไม่มีใบผ่านงาน

ช่างฝีมือท าอะไร เหตใุดจงึไมม่ีใบผ่านงาน 

- อาจใหบ้ริษัทแม่ที่ต่างประเทศ ออกเอกสารรบัรองประวติัการศกึษา และประวติัการท างานของ

ช่างฝีมือไดเ้ช่นเดียวกนั โดยใหม้ีรายละเอียดเหมือนใบผ่านงานปกติที่ไดใ้หต้วัอย่างไวก้็ได ้โดยเขียน

ชีแ้จงในเหตผุลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่า “บริษัท...........ที่ออกประวติัการศกึษา และประวติั

การท างานให ้เป็นบริษัทแม่ที่ต่างประเทศออกหนงัสอืรบัรองดงักลา่ว ใหเ้น่ืองจาก.........” 

 

a. ช่างท างานในไทย พาภรรยาชาวต่างชาติมาอยู่ดว้ย ไดว้ีซ่าติดตาม ปัจจบุนัภรรยาคลอดลกูใน

ไทย จะขอใหล้กูเป็นผูติ้ดตามดว้ยไดห้รือไม่ และด าเนินการเหมือนภรรยาไชไ่หมคะ 

-ในกรณีเด็กที่เกิดในไทย มีสติูบตัรไทย หากไมไ่ดเ้ดินทางออกนอกประเทศไทยอยู่ในประเทศไทย        

ไดถ้งึอาย ุ15 ปี โดยไม่ตอ้งท าวีซ่า แต่หากเดินทางออกนอกประเทศตอ้งขอวีซ่า และหากเดินทาง

กลบัมาตอ้งขอบรรจผุูติ้ดตามดว้ย 
 

6. ในกรณีที่ต่างชาติ ผูไ้ดร้บัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ แลว้ มีพ่อ หรือ เเม่ ที่อายเุกิน 50 หรอื 60 ปี  สามารถ ของเป็น

วีซ่า ติดตาม ไดม้ัย้ ครบั 

-บโีอไอ ไมไ่ดพ้ิจารณาเรื่องอายขุองพ่อ แม่ช่างฝีมือ ในกรณีปกติ บริษัทสามารถยื่นค ารอ้งขอความ

ร่วมมอืประทบัตราวีซ่า Non-O จากบโีอไอ และยื่นขอบรรจผุูติ้ดตามได ้แต่ในช่วงสถานการณโ์ควิด-

19 ทางบีโอไอยงัไมอ่นญุาตใหย้ื่นค ารอ้งขอความร่วมมือประทบัตราวีซ่า Non-O ใหก้บัพ่อ แม่ของ

ช่างฝีมือ 



 

7. การ void หนา้วีซ่า ควรท าเลยทนัทีหลงัจากแจง้พน้? 

แบง่เป็นกรณีหลกัๆ ดงันี ้

- บีโอไอ เป็นการแจง้พ้นในระบบ โดยเลือกแจง้พน้ล่วงหน้าได ้สามารถมา void วีซ่าก่อนวันที่มา

แสดงตน หรือวนัท่ีแสดงตนแต่ตอ้งมาก่อนเวลา 

- การนิคมอตุสาหกรรม สามารถแจง้พน้ล่วงหนา้ได ้สามารถมา void วีซ่าก่อนวนัท่ีมาแสดงตน หรือ

วนัท่ีแสดงตนแต่ตอ้งมาก่อนเวลา 

- วีซ่าธุรกิจ ถา้เป็นกรุงเทพฯ อาจขอแจง้พน้ล่วงหนา้และ void วีซ่าล่วงหนา้ได ้ส่วนต่างจังหวัดตอ้ง

สอบถามตม. จงัหวดั สว่นใหญ่เป็นการแจง้พน้ และตอ้ง void วีซ่า ณ วนันัน้  

8. แบบการแจง้ยา้ยสถานท่ีพกัอาศยัและเดินทางไปอยู่ต่างจงัหวดัเกิน  24  ชั่วโมงของบคุคลต่างดา้ว 

ตม.28 กรณี BOI ตอ้งแจง้ที่พกัอาศยักบั ตม. อีกครัง้กบัทาง ตม. หรือเปลา่ 

- ไม่แน่ใจส าหรบัค าถามนะคะ ขอตอบรวมๆว่า หากเป็นกรณีที่ตอ้งด าเนินการในเรื่องต่างๆ  

   ตามกฎหมายและวิธีปฏิบติัของตม. ถงึแมจ้ะตอ้งไดร้บัการสง่เสริมจากบโีอไอ ก็ยงัตอ้งด าเนินการ 

   ในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายและวิธีปฏิบติัของตม. ตามปกติค่ะ 
 

9. กรณีที่บริษัทจะแจ้งพ้นช่างฝีมือ แต่ปัจจุบันช่างฝีมือได้เดินทางออกจากไทยไปแลว้ บริษัทสามารถ

ด าเนินการแจง้พน้ไดห้รือไม่ หากด าเนินการแลว้ ตอ้งน าหนงัสอืเดินของช่างฝีมือมายกเลกิดว้ยหรือเปล่า 

หรือรอใหเ้ขาเขา้มาไทยอีกครัง้แลว้ค่อยด าเนินการยกเลกิคะ 

- การแจง้พน้ บริษัทสามารถแจง้พน้ในระบบไดก้่อนวีซ่าเดิมของช่างฝีมือจะหมด  

และบนัทกึขอ้มลูการแจง้พน้ หรือ ปริน้ทข์อ้มลูการแจง้พน้ช่างฝีมือเก็บไว ้รอช่างเดินทางกลบัเขา้มา

ค่อยน าวีซ่าไป void  

 

10. ถ้าหากในครั้งแรกขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราว (ไม่เกิน 6 เดือน) เมื่อครบก าหนด        

6 เดือนแลว้มีความประสงคอ์ยากจะขอยื่นบรรจุต าแหน่งให้คนต่างชาติได้ไหมคะ หรือจ ะต้องใหค้น

ต่างชาติกลบัประเทศก่อนแลว้ค่อยยื่นขอต าแหน่งเขา้มาใหม่ 

- ท าไดค่้ะ โดยช่างที่จะบรรจชุ่างประจ า ตอ้งมีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาของต าแหน่ง  

นัน้ๆ และระยะเวลาวีซ่าเหลอืมากกว่า 15 วนั 



 

11. กรณีที่บริษัท ตอ้งการขอต าแหน่งใหช้่างฝีมือ จากบริษัทอื่น ซึ่งไม่ผ่านบโีอไอ(ธุรกิจ) มาเป็นบริษัทเราซึ่ง

ไดร้ับสิทธิบีโอไอ ตอ้งยื่นขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ค่ะ ปกติเคยบรรจุช่างจากบีโอไอ มาอีก

บริษัทท่ีเป็นบโีอไอดว้ยค่ะ 

- ในกรณีที่บริษัทเดิมเป็นวีซ่าธุรกิจ และมีการแจ้งพ้นมาแลว้ บริษัทอาจตรวจสอบก่อนว่า work          

ของเคา้อยู่ถงึเมื่อไหร่ เพราะ work กบัวีซ่าอาจมีระยะเวลาไม่เท่ากนั ตอ้งรีบยื่นบรรจ ุไดร้บัการอนมุติั 

และด าเนินเรื่องใหเ้สร็จสิน้ก่อน work หมด แต่หากยงัไม่ไดแ้จง้พน้ ใหด้ าเนินการยื่นบรรจไุดเ้ลยโดย

แนบหนา้วีซ่าลา่สดุดว้ย เอกสารการยื่นบรรจ ุไดแ้ก่ หนงัสอืเดินทางทกุหนา้ วฒุิการศกึษา ใบผ่นงาน 

และช่างฝีมือมีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑข์องบโีอไอ 

 

12. .วีซ่าที่แจง้ว่าเหลอืไม่นอ้ย กว่าท่ี 15 วนั ณ วนัท่ียื่นเรื่องบรรจหุรือเปลา่ค่ะ 

- ใช่ค่ะ ใหต้รวจสอบว่าช่างฝีมือไดร้ับวีซ่าใด วีซ่าใหม่ หรือมีการบรรจมุาแลว้จากในประเทศ เป็นวีซ่า

จากสิทธ์ิอะไร (บีโอไอ, การนิคมอุตสาหกรรม, ธุรกิจ, มาตรา 24 บีโอไอ หรืออื่นๆ) ใหร้ีบยื่นบรรจุก่อน

วนัท่ีวีซ่าหมด 15 วนั โดยนบัวนัท่ียื่นบรรจเุป็นวนัท่ี 1 ค่ะ 


