ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 41 ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป ทางบริษทั สามารถปริน้ หนังสืออนุมตั ไิ ด้ดว้ ยตัวเองแล้ว
โดยการเข้าผ่านระบบ e-Expert System เท่านัน้ มีวธิ กี ารดังนี้
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1. เลือก “คาร้องทัง้ หมด”
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สามารถดาเนิ นการได้
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เป็ นวันที่ 7 มีนาคม 2560
เรือ่ ง “การให้บริ การของศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน”
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และ
กรมการจัดหางาน
ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
***สามารถติ ดตามข่าวสารวันและเวลาของการลงทะเบียนผ่านทาง email ตามที่ทาง
บริ ษทั ได้บนั ทึกข้อมูลผูต้ ิ ดต่อในระบบ e-Expert System***
โดย...คุณพุดชมพู
1.

กรณีทห่ี นังสือเดิ นทางหมดอายุก่อนที่ระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิ จาก BOI ทาง
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราให้อยูถ่ งึ เท่ากับอายุของเล่มหนังสือเดินทาง
และเมือ่ ได้ทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่มาแล้ว “ต้องยืน่ ขออยูต่ ่อและทา Re-Entry” ใหม่
ทัง้ ตม.7 และ ตม.8 ส่วนครอบครัวผูต้ ดิ ตามจะประทับตามระยะเวลาทีช่ ่างฯ ได้รบั สิทธิ
จาก BOI เช่นเดิม
กรณีทห่ี นังสือเดิ นทางยังไม่สิ้นสุด แต่หน้าในหนังสือเดินทางได้มกี ารประทับตรา
หมดทุกหน้าแล้ว เมือ่ ทาเล่มใหม่มา สามารถนามาย้ายตราวีซ่าได้โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยใดๆ
ในส่วนของ ตม. 7 และ ตม. 8
***กรณี นี้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ เฉพาะที่ ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
อาคารจัตุรสั จามจุรีเท่านัน้ ***

2.

ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หากทางบริษทั ต้องการขอความร่วมมือประทับตรา
ให้แก่ช่างฯ และครอบครัวผูต้ ดิ ตาม เพื่อเข้ามาทางานและถ่ายทอดให้แก่พนักงานคน
ไทยจะต้องได้รบั อนุ มตั ติ าแหน่งในระบบก่อน ขณะนี้ทางสถานทูตมีการเขียนชื่อ
ตาแหน่ งตามที่ทางบริ ษทั ยื่นขอความร่วมมือประทับตรากับทาง BOI ลงในวีซ่า
และในขณะทีย่ ่นื ขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าจะต้องระบุเป็นหมายเหตุถงึ จุดประสงค์
ในการให้ช่างฯ เข้ามาทางานเป็นประจา 1 ปี, 2 ปี หรือ 4 ปี, ช่างฯ ชัวคราว
่
6 เดือน
และช่างชัวคราวเร่
่
งด่วน 30 วัน ให้ชดั เจน
โดย...คุณอนาวิ นทร์

แจ้งเตือน.....!!!

simplifying IT

แจ้งเตือนภัย....!!!
ขณะนี้ยงั คงมีบำงบริษทั เมื่อได้รบั อนุมตั บิ รรจุช่างฯ และครอบครัว หรือการต่ ออายุช่างฯ และครอบครัว ไม่ได้
ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำนภำยใต้เกณฑ์ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและกรมกำรจัดหำงำนกำหนด
ดังนัน้ จึงขอแจ้งข่ำวและเน้นยำ้ ถึงเกณฑ์ดงั กล่ำว ต่อไปนี้
กรณี บรรจุช่างฯ และครอบครัว ทุกคาร้อง
- ดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกบีโอไอ
- ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิบโี อไอภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกบีโอไอ
***ยกเว้นผูท้ ี่ใช้บริ การที่ ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน อาคารจามจุรี จะต้องดาเนิ นการภายใน 15 วัน***
กรณี การขยายระยะเวลาและการต่ออายุช่างฯ และครอบครัว
- ดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำนก่อนอายุระยะเวลาเดิ มสิ้ นสุด
- ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิบโี อไอภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกบีโอไอ และก่อนระยะเวลาวีซ่า
เดิ มสิ้ นสุด

***หากไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ทนั ตามระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษทั จะต้อง
แจ้งพ้นในระบบ e-Expert System หลังจากนัน้ จะต้องยื่นขอบรรจุช่างฯ และ
ครอบครัวใหม่ทงั ้ หมด
เพื่อนาไปดาเนินการทาใบอนุญาตการทางานและวีซ่าต่อไป***

สามารถติดตามได้จากเอกสารแนบท้ายถึงเกณฑ์การปฏิบตั ิ ดงั กล่าว

