ศูนย์ บริการวีซ่า และใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 47 ประจำเดือนสิ งหำคม 2560

ข่ าวประชาสัมพันธ์

เต็ ม แล้ ว จ้ า ...สำหรั บ กำรเข้ำร่ วมเสวนำเรื่ อง “ระบบงาน Single Window” ของศู นย์บริ กำรวีซ่ำและ
ใบอนุญำตทำงำน ในวันพุธที่ 20 กันยำยน 2560 เวลำ 8.30-11.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่
กรุ งเทพฯ
***หมายเหตุ ในการเสวนาครั้งนี้ ขอสงวนสิ ทธิเฉพาะผู้ที่ใช้ บริการที่ ศูนย์ บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน ทีอ่ าคารจัตุรัสจามจุรี
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต เท่ านั้น*** หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาติดต่ อสอบถามทีเ่ บอร์ 02-209-1162-67
--- สาหรับกิจการทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริมจังหวัดอื่น ๆ สานักงานฯ มีแผนขยายระบบ Single Window เพื่อให้ บริการทั่วประเทศ
ประมาณเดือนตุลาคม 2561--***สาหรับผู้ทไี่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมงานครั้งนี้ ขอให้ รอเข้ ารอบต่ อไป ซึ่งทางสานักงานจะจัดอีกค่ ะ***
(กำหนดกำรโครงกำร Single Window ตำมแนบท้ำย)
กองบรรณาธิการ
น.ส. กรองกนก มำนะกิจจงกล
คณะผู้ทางาน :
นำย กฤษณ์ กุลวิจิตรรังสี
น.ส. นริ ศรำ ฉำยขุนทด
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. ดวงพร ชฎำธำรธรรม

ข่ าวฝากประชาสัมพันธ์
ทำงกองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ได้เปลี่ยน
อีเมลของกำรแจ้งที่พกั อำศัยเกิน 90 วัน ของผูท้ ี่ใช้สิทธิ ภำยใต้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนเป็ น boi.90report@gmail.com โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็ นต้นไป

ข้ อควรระวัง...!!!
ในกำรยื่นขอบรรจุช่ำงฯ และครอบครัว ไม่วำ่ เป็ นกรณี บรรจุประจำ, ชัว่ ครำว 6 เดือน หรื อกรณี เร่ งด่วน 30 วัน จะต้องทำกำร
เลือกสถำนที่ในกำรยืน่ ขอประทับตรำวีซ่ำ และใบอนุญำตทำงำนภำยใต้สิทธิ BOI ซึ่ งควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนกดส่ งเรื่ อง มิเช่นนั้น
อำจจะเกิดควำมไม่สะดวกในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ดังตัวอย่ำง
บริ ษทั มีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตจังหวัดเชียงใหม่
- บริ ษทั เลือกดำเนินกำร ตม. และใบอนุญำตทำงำนที่ศูนย์ บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานกรุ งเทพฯ จะสำมำรถดำเนินกำร
ได้เฉพำะที่กรุ งเทพฯ เท่ำนั้น
- บริ ษทั เลือกดำเนินกำรวีซ่ำและใบอนุ ญำตทำงำนเป็ นจังหวัดเชี ยงใหม่ จะสำมำรถดำเนินกำรได้ท้ งั ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และ
กรุ งเทพฯ

เกณฑ์ การยื่น…ในแต่ ละประเภทคาร้ อง (ตอนที่ 3)
การขอขยายระยะเวลาตาแหน่ ง และการต่ ออายุช่างฯ และครอบครัว ข้ อ 11.1
1. สำมำรถยืน่ ขอขยำยระยะเวลำตำแหน่ง และต่ออำยุช่ำงฯ ก่อนที่ระยะเวลำเดิมจะครบกำหนดได้ล่วงหน้ำ 7 - 90 วัน
2. เลือกตำแหน่งที่ตอ้ งกำรขยำยระยะเวลำ และช่ำงฯ กับครอบครัวจะปรำกฏบนหน้ำจอโดยอัตโนมัติ
3. เลือก “หากมีการเปลีย่ นแปลงหนังสื อเดินทาง” ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนเล่มหนังสื อเดินทำง และ/หรื อหนังสื อเดินทำง
หมดอำยุลง โดยประกอบด้วย
▪ หนังสื อเดินทำงหน้ำแรก
▪ หน้ำย้ำยตรำวีซ่ำมำจำกเล่มเดิม
▪ หน้ำวีซ่ำล่ำสุ ดภำยใต้สิทธิ ของบีโอไอ
▪ หน้ำประทับตรำขำเข้ำล่ำสุ ด (ถ้ำมี)
4. เอกสำรที่แนบในระบบ ประกอบด้วย
▪ แผนผังสำยงำนองค์กร พร้อมไฮไลท์ตำแหน่งที่ขอขยำยให้ชดั เจน
▪ ผลกำรถ่ำยทอด (เป็ นกำรถ่ำยทอดที่ผำ่ นมำแล้ว) ยกเว้นตำแหน่ง ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เช่น
MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER (ตัวอย่ำงตำมเอกสำรต่อท้ำย)
▪ บัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ อัพเดทไม่เกิน 6 เดือน
▪ งบกำรเงิน ประกอบด้วย หน้ำผูต้ รวจสอบ, หน้ำแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และหน้ำกำไรขำดทุน ให้อยู่
ในไฟล์เดียวกัน
5. เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ
▪ บริ ษทั ดำเนิ นกิจกำรเกี่ยวกับอะไร
▪ หำกเป็ นประเภทกิจกำรของ TISO ขอให้เพิม่ เติมขอบข่ำยธุ รกิจตำมบัตรส่ งเสริ มที่ได้รับ
▪ แนวโน้มด้ำนกำรตลำด กำรผลิต และกำรบริ หำรเป็ นอย่ำงไร
▪ มีควำมจำเป็ นอย่ำงไรจึงต้องกำรขอขยำยตำแหน่งดังกล่ำวต่อไป
6. สำหรับช่องยอดขำยในและต่ำงประเทศ ทำงบริ ษทั จะต้องนำจำนวนจำก “รายได้ จากการขายและ/หรื อบริการ” ใน
หน้ำกำไร-ขำดทุนของงบกำรเงินมำกรอกในระบบ
7. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขโทรศัพท์, อัตรำส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ไทย และต่ำงชำติในระบบจะต้องเลือก “หากมีการ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลบริษัท”
8. ในกำรอัพเดท “เงินลงทุน” ในระบบจะต้องเลือก “หากมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบัตรส่ งเสริม” ทำงบริ ษทั จะต้องนำ
จำนวน “รวมสิ นทรัพย์ ” ในหน้ำแสดงฐำนะทำงกำรเงินของงบกำรเงิน พร้อมทั้งกรอกจำนวนคนไทยในปัจจุบนั
9. สำหรับผูท้ ี่เพิ่งได้รับบัตรส่ งเสริ มจะต้องทำกำร “รายงานความคืบหน้ าโครงการทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริม” ทุก 6 เดือน, 1 ปี
และ 2 ปี ตำมเงื่อนไขบัตรส่ งเสริ ม
10. บริ ษทั จะต้องแจ้ง “ขอเปิ ดดาเนินการโครงการ” กับเจ้ำหน้ำที่บีโอไอเมื่อครบกำหนดตำมเงื่อนไขเฉพำะโครงกำรตำม
บัตรส่ งเสริ มที่ได้รับ

แผนการดาเนินงานโครงการ Single Window for Visa and Work Permit
ระยะเวลา

20 ก.ย. 60
21 – 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 60

การดาเนินการ

หมายเหตุ

เดือนกันยายน 2560
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th
พิธีเปิดโครงการ และงานเสวนาโครงการ
เปิดให้ลงทะเบียนบริษัทละ 2 คน ในวันที2่ 9 สิงหาคม 60 เป็น
Single Window
ต้นไปจนกว่าจะเต็ม
เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมฝึกอบรม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th
ระบบ Single Window ตั้งแต่เดือนตุลาคม –
เปิดให้ลงทะเบียนบริษัทละ 2 คน
ธันวาคม 2560
เดือนตุลาคม 2560
เริ่มให้บริการระบบงาน Single Window
- ระบบเปิดให้บริการเฉพาะผู้ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น
สาหรับ 5 คาร้องหลัก ดังนี้
- สงวนสิ ท ธิ์ เ ฉพาะผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และ
1. การขอตาแหน่งใหม่
ใบอนุญาตทางาน จามจุรีสแควร์ สานักงานตรวจคนเข้า
2. การขอบรรจุช่างฝีมือและครอบครัว
เมื อ งและจั ด หางานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และจั ง หวัดภู เก็ ต
3. การขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง
เท่านั้น
4. การขอขยายระยะเวลาของช่างฝีมอื และ
- สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม จังหวัดอื่นๆ สำนักงำนฯ มี
ครอบครัว
แผนขยำยระบบ Single Window เพื่อให้บริกำรทั่วประเทศ
5. การแจ้งพ้นหน้าที่
ประมำณเดือนตุลำคม 2561

3 – 6 ต.ค. 60
10 – 13 ต.ค. 60

ฝึกอบรม & workshop จานวน 120 บริษัท
(วันละ 30 บริษัท)

โปรดนาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

17 – 20 ต.ค. 60
เดือนพฤศจิกายน 2560
7 – 10 พ.ย. 60
14 – 17 พ.ย. 60
21 – 24 พ.ย. 60

ฝึกอบรม & workshop จานวน 120 บริษัท
(วันละ 30 บริษัท)

โปรดนาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

28 – 30 พ.ย. 60
เดือนธันวาคม 2560
1 ธ.ค. 60
12 – 15 ธ.ค. 60

ฝึกอบรม & workshop จานวน 120 บริษัท
(วันละ 30 บริษัท)

โปรดนาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

19 – 22 ธ.ค. 60

1 ม.ค. 61

เดือนมกราคม 2561
- ระบบเปิดให้บริการเฉพาะผู้ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น
เริ่มให้บริการระบบงาน Single Window ทุก - สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
คาร้อง
ทางาน จามจุรีสแควร์ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดหา
งานจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต เท่านั้น

หัวจดหมายบริษัทฯ (ชื่อ-ที่อยู-่ เบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษัทฯ)
ผลการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ลาดับ

ตาแหน่ ง

1

Plant Manager

ตัวอย่ าง

ชื่อ และ ตาแหน่ ง
ของผู้ท่ ไี ด้ รับการถ่ ายทอด
ระยะเวลา
ความรู้ท่ ไี ด้ ถ่ายทอด วิธีการที่ถ่ายทอด
ผลที่ได้ รับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
ถ่ายทอดวิธีการใช้
จัดหลักสูตรอบรม 1. พนักงาน
1. ................... .......................
เครื่ องจักรต่างๆที่
การใช้ งาน
สามารถใช้ งาน 2. ................... .......................
ต.ค. 2554 – ธ.ค. 2554 เกี่ยวข้ องกับ
เครื่ องจักร
เครื่ องจักรสาหรับ 3. ................... .......................
ระยะเวลาที่ถา่ ยทอด เช่น สายการผลิตในโรงงาน (ถ้ าเป็ น In House การผลิตต่างๆได้ 4. ................... .......................
ทุก
training และ On อย่างมี
5. ................... .......................
วันอังคารที่ 2 ของเดือน
the job training ประสิทธิภาพ
จะต้ องอธิบาย
เวลา 14:00-16:00
2. พนักงาน
ลั
ก
ษณะการสอน
ถ้ าเป็ นการจัดอบรมต้ อง
สามารถ
ว่
า
In
house
เป็ นวันที่ที่ชดั เจน
ตรวจสอบ
training และ On
ควบคุม ดูแลการ
the job อย่างไร )
ทางานของฝ่ าย
วิธีการตรวจสอบระบบ
ผลิตให้ เป็ นไป
ม.ค. 2555 – พ.ค. 2555 การทางานของฝ่ าย
ตามเป้าหมาย
ผลิต
ของบริ ษัท
..............
.................................. ........................... 3. .....................
* ระยะเวลาตามที่ได้
* ความรู้ที่ได้ ถ่ายทอด
* วิธีการที่ได้
ถ่ายทอดจริ ง
จริ ง
ถ่ายทอดจริ ง

