E-EXPERT SYSTEM

ฉบับที่ 35 ประจำเดือน สิ งหำคม 2559

ศูนย์ บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ข่ าวประชาสั มพันธ์
ช่วงนี้มมี รสุมเข้ามา ดูแลสุขภาพและวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
ฉบับนี้มขี า่ วการจัดอบรม/สัมมนามาแจ้งให้ทราบกันคร่า.....ดังนี้
1. ในวันที่ 2 กันยายน 2559 จัดอบรม/สัมมนาเรื่อง “วิ ธีการยื่นขอนาช่างฝี มือผูช้ านาญการ
ต่างชาติ เข้ามาทางานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝี มือ e-Expert
System” โดยแบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.00 –
16.30 น. ณ อาคาร 9 มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. ในวันที่ 8 กันยายน 2559 จัดอบรม/สัมมนาเรื่อง “วิ ธีการยื่นขอนาช่าง ฝี มือผูช้ านาญการ
ต่างชาติ เข้ามาทางานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝี มือ e-Expert
System” โดยแบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.00 –
16.30 น. ณ ศูนย์ประสานการบริ การด้านการลงทุน (OSOS) ชัน้ 18 อาคารจัตรุ สั จามจุรี
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
**ส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนนัน้ ทาง กชต. จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลต่อไปนะคะ**
โดย...คุณพริ ริสา

การยื่นเรือ่ ง “ช่างฯ เร่งด่วน 30 วัน
ต้องทาใบอนุญาตทางานหรือไม่” ???
ตอบ... ต้องทาทุกครัง้ ทุกกรณี !!!!....

ศู น ย์ บ ริ ก า ร วี ซ่ า แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต ทา ง า น
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***ขณะนี้ ยงั มีหลายท่านติดต่อสอบถามถึงวิธีการตรวจสอบสถานะเข้ามา
อย่างต่อเนื่ อง
***ดังนัน้ เราขอแนะนาวิธีการตรวจสอบสถานะคาร้องกันอีกครัง้ นะคะ
โดย...
1. เข้าไปที่ >>> คาร้องทัง้ หมด >>> ระหว่างดาเนิ นการ ซึ่งจะมีเพียงสถานะเดียวคือ รอพิ จารณา ซึ่ง
หมายความว่าอาจจะอยู่ที่เจ้าหน้ าที่เพื่อรอพิ จารณา หรือการรออนุมตั ิ จากผูอ้ นุมตั ิ
2. เข้าไปที่ >>> คาร้องทัง้ หมด >>> เสร็จสิ้ นแล้ว จะมีทงั ้ หมด 3 สถานะคือ
- คืนคำร้อง หมายถึง การทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ส่งเรือ่ งคืนให้ทางบริษทั เข้าไปแก้และส่งเรื่องใหม่
- ยกเลิ ก หมายถึง ทางบริษทั ได้กดยกเลิกคาร้องนัน้ เอง
- อนุมตั ิ หมายถึง คาร้องนัน้ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
โดย...คุณธีภพ

สาคัญไฉน...???
ขณะนี้มบี างสถานทูตได้ลงกากับชื่อบริษทั และช่วงระยะเวลาทีอ่ ยูบ่ นตราประทับวีซ่า ซึง่ หมายความ
ว่า การยื่นขอวีซ่าประเภท NON-B ภายใต้บริษทั นัน้ ๆ เป็นการเขียนกากับลงทีต่ ราประทับวีซ่าตามทีไ่ ด้แจ้ง
เจตจานงไป และจะต้องดาเนินการทุกเรือ่ งให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลานัน้ ๆ

31 DEC 2016

ตัวอย่าง
ชื่อบริ ษทั ที่ใช้ยื่นขอวีซ่า บ. A จากัด
วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2016

โดย...คุณพีรดา
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แจ้งเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่นเรื่อง Fast Track Lane ทัง้ 2 กรณี
กรณี ที่ 1 คือ ช่างฯ ได้มีชื่ออยู่ในระบบและใช้สิทธิ ภายใต้ บีโอไอ เป็ นการยื่นคาร้องข้อ 20.1
ซึ่งระยะเวลาจะได้รบั ตามระยะเวลาของตาแหน่ งนัน้ ๆ ซึ่งสามารถใช้แสดงต่ อเจ้าหน้ าที่ ตม.
ที่สนามบิ นได้ตามระยะเวลาของตาแหน่ งที่ได้รบั และต้องเป็ นระดับ MANAGEMENT LEVEL และ
EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้
***หากมีครอบครัวติ ดตามทางบริ ษทั จะต้องเลือกทุกครัง้ ที่ทาการยื่นคาร้องช่ องทางพิ เศษ
กรณี ที่ 2 คือ ช่างฯ ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ e-Expert System เป็ นการเดิ นทางเข้า-ออก เป็ นครัง้ คราว
เป็ นการยื่นคาร้องข้อ 20.2 สิ่ งที่ต้องดาเนิ นการมีดงั นี้
1. กรอกชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, สัญชาติ, เลขทีห่ นังสือเดินทาง, วันออกและหมดอายุของหนังสือเดินทาง
2. กรอกชื่อตาแหน่งทีใ่ ช้ตามสากล ต้องเป็นระดับ MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้
3. กรอกเทีย่ วบินเข้า - ออกให้ถูกต้อง
4. กรอกเหตุผลถึงความจาเป็นในการขอใช้ช่องทางพิเศษนี้

***การใช้หนังสือของช่องทางพิเศษในการแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ตม. ที่สนามบิน
ทางช่างฯ จะต้องถือหนังสือทัง้ 2 หน้ า โดยประกอบด้วยข้อความจากบีโอไอ
และข้อมูลการเดินทางของช่างฯ***
--- ในขณะนี้ ทำงผูด้ แู ลระบบได้มีกำรปรับเพิ่ มคำร้องในการยื่นยกเลิ กการขอใช้สิทธิ Fast Track
Lane คือ
1. การยื่นขอยกเลิ กข้อ 20.3 สาหรับข้อ “20.1 กรณีทช่ี ่างฯ ได้มชี ่อื อยูใ่ นระบบและใช้สทิ ธิภายใต้บโี อไอ”
จะขอยกตัวอย่างดังนี้
- ช่างฯ และครอบครัวได้รบั อนุมตั กิ ารต่ออายุระยะเวลาวีซ่าและใบอนุญาตทางานต่อไป จะต้องยืน่ ยกเลิก
การใช้ FAST TRACK LANE ฉบับเดิมก่อน แล้วจึงจะสามารถยื่นขอใหม่เพื่อให้ได้รบั ระยะเวลาตามตาแหน่งนัน้ ๆ
- กรณีทค่ี รอบครัวเดินทางเข้ามาหลังจากบรรจุช่างฯ ไปแล้ว และต้องการใช้สทิ ธิ FAST TRACK
จะต้องยืน่ ยกเลิกการใช้ FAST TRACK ของช่างฯ ก่อน และยืน่ 20.1 อีกครัง้ โดยทีเ่ ลือกช่างฯ พร้อมครอบครัว
เป็นต้น
2. การยื่นขอยกเลิ กข้อ 20.4 สาหรับข้อ “ช่างฯ ไม่มชี ่อื อยูใ่ นระบบ e-Expert System เป็นการเดินทางเข้าออกเป็นครัง้ คราว” เช่น การเปลีย่ นเทีย่ วบินเข้า-ออก เป็นต้น
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การขอต่ออายุคนต่างด้าวและครอบครัว ข้อ 11.2
1. หลังจากได้รบั การขยายระยะเวลาตาแหน่งแล้ว ทางบริษทั จะต้องยืน่ ขอต่ออายุช่างฯ และครอบครัว
ในกรณี ที่ทางบริ ษทั มีช่างฯ และครอบครัวหลายคน จะต้องเลือกช่างฯ และครอบครัวให้ครบถ้วนมาใน 1
คาร้อง และหากช่างฯ หรือครอบครัวคนใด ***มีการเปลี่ยนแปลงเล่มหนังสือเดิ นทาง*** ทางบริษทั จะ
ต้องอัพเดท ข้อมูลและสาเนาหนังสือเดินทางลงในระบบให้เป็ นปจั จุบนั โดยให้ดาเนินการก่อนกดยืนยัน
การยื่นคาร้อง ซึง่ ประกอบด้วย
- หน้าข้อมูลตัวบุคคล
- หน้าย้ายตราวีซ่ามาจากเล่มเก่า
- หน้าวีซ่าทีไ่ ด้รบั ล่าสุด
- หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุด
2. หากทางบริษทั ไม่ประสงค์ต่ออายุช่างฯ หรือครอบครัวท่านใดจะต้องชีแ้ จงเพิม่ เติมในช่องเหตุผล
ประกอบการพิจารณา ทางบริษทั ต้องการแจ้งพ้นช่างฯ ทีไ่ ม่ขอต่ออายุออกจากตาแหน่ง และมีคนบรรจุใหม่
แนะนาให้ยกเลิกตาแหน่งและยืน่ ขออนุ มตั ติ าแหน่ งใหม่
โดย...คุณคามิ น

คาเตือน ! ! !
ไม่ว่าช่างฯ หรือครอบครัวต่างชาติ หากได้รบั ประเภทวีซ่าประเภท
ใดมา จะต้องดาเนิ นการใช้สิทธิ ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวก่อน
แล้วจึงจะสามารถเปลีย่ นมาใช้ภายใต้สทิ ธิของบีโอไอได้
...ตามเอกสารแนบต่อท้ ายนะคะ...

Presented By :
กองบรรณาธิ การ :
น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทางาน :
นาย กฤษณ์ กุลวิจติ รรังสี
น.ส. นริศรา ฉายขุนทด
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

กรณีถือ Non-O และต้องการทางานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตามคาสั่งของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเทศใด วัตถุประสงค์ใด เหตุผลในการขออยู่ต่อ
ครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกัน
ตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท Non-O
1. กรณีอุปการะคูส่ มรสหรือบุตร เช่น ภรรยาและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย
2. กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของสานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง
3. กรณีเยี่ยมคู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีสัญชาติไทย
ขั้นตอนการยื่นคาร้องเพื่อขอนาเข้าช่างฝีมือผู้ชานาญการเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่ออุปการะ
คู่สมรสหรือบุตร, เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาแล้ว ในการขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้รับมาข้างต้น โดยต้องติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ที่คู่สมรสหรือบุตรมี
ภูมิลาเนา แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1) การเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจานวนและ
ระยะเวลาที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนดหรือมีรายได้ต่อเดือนตามจานวนที่สานักงานตรวจคนเข้า
เมืองกาหนด, และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตทางาน ทางสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง จะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2) การอยู่เพื่ออุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าวตามจานวน
และระยะเวลาที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนดหรือมีรายได้ต่อเดือนตามจานวนที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองกาหนด และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตรฉบับจริง พร้อมใบอนุญาตทางาน ทางสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราให้อยู่ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
2. กรณีอุปการะคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทย มีความประสงค์ยื่นทางานภายใต้สิทธิ BOI ดังนี้
- ทางบริษัทสามารถยื่นคาร้องการบรรจุช่างฯ ข้อ 4.1 ผ่านระบบ E-Expert โดยเอกสารที่ใช้แนบคือ หนังสือ
รับรองการศึกษา, หนังสือรับรองการทางาน, สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย, หน้าวีซ่าประเภท Non-O
แรกเข้า, หน้าวีซ่าประเภท Non-O คือ อุปกระคู่สมรส-บุตรสัญชาติไทย, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุดที่ได้รับ
จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง) และหลักฐานทะเบียนสมรส/ใบเกิดบุตร
- หลังจากได้รับอนุมัติ ขอให้มารับหนังสือจาก BOI เพื่อยื่นขอทาใบอนุญาตทางาน ภายใน 15 วัน และยื่นขอ
ทาวีซ่าภายใน 60 วัน
3. กรณีเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย เมื่อได้รับการประทับตราให้อยู่ต่อ 60 วันแล้ว สามารถยื่นคาร้องภายใต้
สิทธิ BOI ได้
ข้อแนะนา – สาหรับคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือผู้ชานาญการประสงค์จะเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ควรขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ถึงจะมีคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติไทยก็ตาม

