ศูนย์ บริการวีซ่า
และ
ใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 55 ประจาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

ข่ าวประชาสัมพันธ์
eNews ฉบับ นี้ แจ้ง ข่ า วการสั ม มนาและฝึ กอบรม ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 โดย กลุ่ ม พิ จ ารณาอนุ ญ าต
ผูช้ านาญการต่างประเทศ กาหนดจัดสัมมนา/อบรมเรื่ อง “วิธีการยื่นขออนุญาตนาช่ างฝี มือผู้ชานาญการชาวต่ างชาติเข้ า
มาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่ งเสริมการลงทุน ผ่ านระบบงานช่ างฝี มือ e-Expert System และระบบ Single Window
for Visas and Work Permits” รายละเอียดดังนี้

วันที่ 4, 11, 18 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุ งเทพมหานคร
แบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
***เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันและเวลาการลงทะเบียนผ่านทาง Email อีกครั้งหนึ่งนะคะ***
การแจ้ งพ้นคนต่ างด้ าวและครอบครัว ข้ อ 14.1 และ 14.2 ในระบบ e-Expert System
ระบบกำหนดวันแจ้งพ้นล่วงหน้ำไว้ให้แล้ว 15 วัน โดยที่เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งเลือกวันที่แจ้งพ้นเอง ซึ่งนับ
จำกวันที่เข้ำระบบเพื่อยืน่ คำร้อง เช่น เข้ำยืน่ คำร้องข้อ 14.1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ระบบจะกำหนด “วันที่ให้อยูถ่ ึง”
เป็ น 15 วันล่วงหน้ำคือ 15 กรกฎาคม 2561 และหำกมีระยะเวลำวีซ่ำปั จจุบนั เหลือเกินกว่ำวันที่ 15 กรกฎำคม 2561
ระบบจะเพิ่มให้ 6 วันโดยอัตโนมัติหลังจำกกดส่ งเรื่ องแล้ว เป็ นวันที่ 21 กรกฎำคม 2561
เว้นแต่ - ระยะเวลำวีซ่ำปั จจุบนั เหลือน้อยกว่ำวันที่ 15 กรกฎำคม 2561 ระบบจะกำหนดให้เท่ำกับวีซ่ำล่ำสุ ด
เท่ำนั้น เช่น วีซ่าปั จจุบนั มีระยะเวลาถึง 12 กรกฎาคม 2561 ระบบจะกาหนดวันที่ให้อยูถ่ ึงเพียง 12 กรกฎาคม 2561
เท่านั้น เป็ นต้น
กองบรรณาธิการ

***การยื่นบรรจุช่างฝี มือ และครอบครัวผู้ตดิ ตามต้ องมี

นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กลุ
คณะทางาน

ระยะเวลาวีซ่าเหลือไม่ น้อยกว่า 15 วัน

น.ส. พอจิต อินทวงศ์

และการยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งคนต่ างด้ าวและครอบครัว

น.ส. พรชนก ธีระเทพ

ภายใน 15-90 วันก่อนครบระยะเวลาวีซ่าเดิม***

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม
น.ส. อภิสรา น้อยรักษา

ข้ อมูลทีต่ ้ องกรอกและเอกสารทีใ่ ช้ แนบในการยื่นบรรจุช่างฝี มือและครอบครัว
ในระบบ SINGLE WINDOW
กรณีทบี่ รรจุใหม่ เท่ านั้น
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ชื่ อภาษาไทย โดยทำงบริ ษทั จะต้องเทียบเสี ยงและกำรสะกดให้ถูกต้อง
อีเมลส่ วนตัวของต่ างชาติ แนะนำให้กรอกอีเมลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น G-MAIL, YAHOO หรื อ
HOTMAIL เป็ นต้น โดยทำงระบบจะจัดส่ ง user name และ password กำรเข้ำใช้ Digital Work Permit ผ่ำนทำง
อีเมลที่กรอกในระบบและอีเมลตำมข้อมูลผูต้ ิดต่อ สำมำรถโหลดแอปพลิเคชันภำยใต้ชื่อ “Thailand Digital
Work Permit” ขณะนี้จะใช้ได้เพียง 3 จังหวัดเท่ำนั้นคือ ศูนย์ ประสานการบริการด้ านการลงทุน อาคารจัตุรัส
จามจุรี กรุ งเทพมหานคร, จังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ส่ วนจังหวัดอื่นๆ กระบวนกำรดำเนินกำรยังคงเดิม
***ทำงบริ ษทั สำมำรถปริ๊ นท์สำเนำใบอนุญำตทำงำนได้จำกระบบ Single Window เพื่อติดต่อและแนบเอกสำร
กับหน่วยงำนอื่นๆ

เบอร์ โทรศัพท์ของต่ างชาติในประเทศไทย
ทีอ่ ยู่ถาวรในประเทศไทย : ที่อยูต่ ำมที่ต่ำงชำติพำนักในเมืองไทยเป็ นกำรถำวร
ทีอ่ ยู่ถาวรนอกประเทศไทย : ที่อยูบ่ ำ้ นเกิดของต่ำงชำติ
ทีอ่ ยู่ก่อนเข้ ามาในประเทศไทย : ที่อยูส่ ุ ดท้ำยก่อนเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย
เลขทีว่ ซี ่ า : นำมำจำกตรำวีซ่ำที่ออกโดย Royal Thai Consulate, Thai Embassy, วีซ่ำล่ำสุ ดภำยใต้สิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ (มุมบนด้ำนซ้ำย)
8. ตม.6 ลาดับที่ : นำตัวเลขใต้บำร์โค้ดของบัตรขำออกมำกรอก
9. เข้ าเมืองไทยครั้งล่ าสุ ด และด่ านประทับตราให้ อยู่ถึง : นำมำจำกตรำประทับขำเข้ำล่ำสุ ด หรื อวีซ่ำล่ำสุ ดที่ถืออยู่
10. ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ คือ ต่ำงชำติที่มีระยะเวลำกำรพำนักในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี และได้รับอนุญำตจำก
กระทรวงมหำดไทย หำกต่ำงชำติคนใดไม่มี ไม่ตอ้ งเลือกกรอกข้อมูลส่ วนนี้
11. หมายเลขประจาตัวคนต่ างด้ าว (14 หลัก) : กรณี ที่ต่ำงชำติยำ้ ยกำรทำงำนจำกบริ ษทั เดิมมำบริ ษทั ใหม่ที่ได้รับ
สิ ทธิบีโอไอ นำเลข 14 หลักบนรู ปถ่ำยในเล่มใบอนุญำตทำงำนมำกรอก
12. การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry) : สอบถำมต่ำงชำติวำ่ จะมีกำรเดินทำงเข้ำออก
หรื อไม่ หำกมีขอให้กรอกข้อมูลส่ วนเพิ่มเติม

ตัวอย่ างรู ปแบบการกรอกชื่ อตาแหน่ ง เมื่อต้ องการยื่นขออนุมตั ิตาแหน่ งใหม่
หรื อปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง
1.

การยื่นขอตาแหน่ งด้ านการขายและการตลาด
กรณี ที่บริ ษทั มีตาแหน่งด้านการขายหรื อการตลาดเดิมอยูแ่ ล้ว เช่น...
- เดิม >>> SALES MANAGER
- ยืน่ ขอใหม่ >>> SALES MANAGER (ASIA)
- ตาแหน่งเดิมจะต้องยืน่ ขอตาแหน่งเพื่อปรับเปลี่ยนมาในคาร้องเดียวกับที่ยนื่ ขออนุมตั ิ
ตาแหน่งใหม่ โดยต้องมีวงเล็บต่อท้ายเพื่อเป็ นการแบ่งโซนการรับผิดชอบเช่นกัน อีกทัง้ ยังต้องเพิม่ เติม
หนังสื อรับรองการทางานของต่างชาติที่ตอ้ งเปลี่ยนตาแหน่งให้ถึงปัจจุบนั
กรณี ที่บริ ษทั มีตาแหน่ง SALES MANAGER อยูใ่ นระบบแล้ว ต้องการยืน่ ขออนุมตั ิตาแหน่งใหม่
เป็ น SALES COORDINATOR เพิ่มเติม ตาแหน่งที่ขออนุมตั ิใหม่น้ ีจะต้องแบ่งโซนการรับผิดชอบเป็ น
วงเล็บท้ายชื่อตาแหน่ง SALES COORDINATOR (EUROPE)
***ทั้ง 2 กรณี ตวั อย่างนี้ จะต้องระบุโซนที่รับผิดชอบลงในช่องขอบเขตงานเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับชื่อตาแหน่งที่ขออนุมตั ิตาแหน่งดังกล่าว
2.

การยื่นขอตาแหน่ งทีม่ ขี อบเขตงาน หน้ าที่ ลักษณะงานเหมือนกัน
- เดิม >>> PRODUCTION TECHNICIAN
- ยืน่ ขอใหม่ >>> ต้องการให้มาอยูใ่ นส่ วนงานเดียวกับตาแหน่ง PRODUCTION
TECHNICIAN บริ ษทั ต้องดาเนินการและใช้รูปแบบชื่อตาแหน่งคือ
- PRODUCTION TECHNICIAN 1 ต้องยืน่ ตาแหน่งเพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่งจาก
PRODUCTION TECHNICIAN
- PRODUCTION TECHNICIAN 2
- PRODUCTION TECHNICIAN 3 ฯลฯ
***เมื่อมาอยูใ่ นส่ วนงานเดียวกันแล้ว ฉะนั้น ช่องขอบเขตงานจะต้องเหมือนกันทุกครั้งที่ยนื่ ขอ
อนุมตั ิตาแหน่งดังกล่าว
3.

การขออนุมตั ิตาแหน่ งระดับผู้บริหาร
- MANAGING DIRECTOR ต้องเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามรับรองเอกสารบริ ษทั ตามข้อ 3 ในหนังสื อ
รับรองบริ ษทั
- PRESIDENT, GENERAL MANAGER, CEO, CHAIRMAN หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งด้าน
FINANCE, ADMINISTRATIVE, GENERAL AFFAIRS จะต้องมีต่างชาติถือหุน้ ในบริ ษทั เกิน 50%
ของทุนจดทะเบียน
- การขอตาแหน่ง ASSISTANT จะต้องมีต่างชาติถือหุน้ ในบริ ษทั เกิน 50% และมีทุนจดทะเบียน
เกิน 100 ล้านบาท

