ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 44 ประจาเดือนพฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะ...ฤดูฝนมาถึงแล้ว อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้านการเดิ นทางกันนะคะ
ในฉบับนี้ ขอแจ้งเกีย่ วกับการจัดสัมมนาหัวข้อ “วิ ธีการยื่นขอนาช่ างฝี มือผูช้ านาญการต่างชาติ เข้า
มาทางาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุน ผ่านระบบงานช่ างฝี มือ e-Expert System” โดยแบ่งเป็น 2 รอบๆ
ละ 100 ท่าน คือ รอบเช้า 8.30 - 12.00น. และรอบบ่าย 13.00 - 16.30น. ณ อาคารจัตุรสั จามจุร ี วันศุกร์ท่ี 16
มิถุนายน 2560 สาหรับวันเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลต่อปปนะคะ
และอีก 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ การแจ้งพ้นหน้าทีข่ องช่างฯ ออกจากตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว ตาแหน่ง
ดังกล่าวจะสิน้ สุดลงด้วย ดังนัน้ หากทางบริษทั ประสงค์นาช่างฯ ใหม่เข้ามาในตาแหน่งทีป่ ด้ทาการแจ้งพ้นช่างฯ
ปปแล้วนัน้ ทางบริษทั จะต้องยืน่ ขออนุ มตั ติ าแหน่งใหม่ขอ้ 1.1 ซึง่
*** ระวัง!!! สาหรับผูท้ ป่ี ด้รบั อนุมตั บิ รรจุช่างฯ จาก BOI ปปแล้ว ขอให้รบี ดาเนินการกับทาง ตม. และ
จัดหางานให้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด หากปม่ทนั จะต้องแจ้งพ้นและเริม่ ขอตาแหน่งใหม่ ***
ส่วนคาร้อง “ขอบรรจุช่างฝีมอื และครอบครัว” ข้อ 4.1 เมื่อปด้รบั การคืนคาร้องจากเจ้าหน้าที่
ขอให้บริษทั รีบดาเนินการแก้ปขโดยเร็วทีส่ ุด เนื่องจากทางระบบจะอนุญาตให้มรี ะยะเวลาแก้ปขปด้ภายใน 30 วัน
โดยนับตัง้ แต่วนั ทีค่ นื เรือ่ งปป
***ระบบนี้ จะเริ่ มดาเนิ นการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2560 เป็ นต้นไป***
โดย...คุณวรรณนรี
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การยื่นขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่ข้อ 1.1
และการยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งข้อ 11.1
- ตามเกณฑ์การพิจารณาตาแหน่ งกิจการ Software / TISO (Software) กรณีกจิ การ
Software ทีม่ สี ดั ส่วนคนไทย : ต่างชาติเกินกว่าข้อเสนอของโครงการ
- ขอให้บริษทั ชีแ้ จง พร้อมอัตราเงินเดือนทัง้ หมดทีจ่ า้ ง รวมถึงจานวนเงินทีใ่ ช้ใน การ
พัฒนาบุคลากรไทยและต่างชาติ ด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท โดยแนบต่ อท้ายผัง
สายงานองค์กร พร้อมทัง้ แยกไทยและต่างชาติชดั เจน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมการจัดหางาน อยูร่ ะหว่างการเสนอร่างพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.... ต่อคณะรัฐมนตรี ดังนัน้ เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย
ได้กาหนดให้ก่อนตรวจตรากฎหมายทุกฉบับ
รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบและนามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตราทุกขัน้ ตอน
ทางกรมการจัดหางาน จึงใคร่ ขอความร่วมมือท่านได้โปรดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับร่างพระราช
กาหนดดังกล่าว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้ท่ี www.doe.go.th หรือคลิก๊ ทีล่ ง้ิ ค์ตามแนบในอีเมลค่ะ
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
ร่างพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการนาคนต่างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศ
เหตุผล
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้าวทัง้ ระบบ ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปญั หาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ หากไม่มกี ารแก้ไขปญั หา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมันคงด้
่ านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนัน้ เพื่อให้
สามารถทาการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุม้ ครอง การเยียวยา และการใช้บงั คับกฎหมาย รวมทัง้ การส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวได้ทงั ้ ระบบ อันจะเป็ นการ
สร้างความมันคงทางด้
่
านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึง่ เป็นกรณีฉุกเฉินทีม่ คี วามจาเป็ นรีบด่วน
อันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได้ เพื่อประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ

วิธีการกรอก “เงินลงทุน” และ “จานวนคนไทย”

เลือกที่ “ยื่นคาร้อง”

เลือกที่ “ข้อ 1.1 ขออนุมตั ิ ตาแหน่ ง” หรือ “ข้อ 11.1 ขอขยายระยะเวลาตาแหน่ ง”

เลือกที่ “เลขที่บตั รส่งเสริ ม”

เลือกที่ “ตกลง”

เลือกที่
“เพิ่ มตาแหน่ ง”

กรอกข้อมูลชื่อตาแหน่ง, ระดับตาแหน่ง และขอบเขตงานให้
ครบถ้วน เลือก “ตกลง” และเลือก “ถัดปป”

กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเบอร์โทรศัพท์บริษทั และ อัตราส่วนผูถ้ อื หุน้ จะต้องเลือกหัวข้อ
“หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริ ษทั ”

การกรอก “เงิ นลงทุน และ จานวนคนไทย” จะต้องเลือกหัวข้อ “หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร
ส่งเสริ ม” โดยนาจานวน “รวมสิ นทรัพย์” ตามงบการเงินทีแ่ นบในระบบมากรอกในช่อง “เงิ นลงทุน”

ตัวอย่างสาเนาหนังสือเดินทางที่ใช้แนบในระบบ e-Expert

ข้อมูลที่ต้องนามากรอก
ในระบบ e-Expert System
1. ชื่อ - นามสกุล
2. เลขทีห่ นังสือเดินทาง
3. วันเกิด
4. วันทีอ่ อกเล่มหนังสือเดินทาง
5. วันทีห่ มดอายุเล่มหนังสือเดินทาง

6. วันกาหนดถึงประเทศไทยล่าสุด

7. วันทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองประทับตราให้อยูถ่ งึ
ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองจะประทับให้ 90 วันภายใต้
สิทธิวซี ่า Non-B หรือ Non-O (สาหรับผูต้ ดิ ตาม)

8. ประเภทวีซ่า

ตัวอย่างการเลือกวันที่แจ้งพ้นในระบบ e-Expert System
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ตัวอย่างการแจ้งพ้น
เมือ่ ทางบริษทั ทราบว่าช่างฝีมอื ต้องเดินทางกลับประเทศหรือปฏิบตั ภิ ารกิจเรียบร้อยแล้ว จะต้องทาการ
แจ้งพ้นช่างฯ ออกจากระบบ e-Expert System โดยมีวธิ กี ารแจ้งพ้นอย่างละเอียด ดังนี้
1. วันทีเ่ ข้าระบบเพื่อยืน่ คาร้องคือวันที่ 4 (ดาวสีฟ้า)
2. ช่างฯ ต้องเดินทางกลับวันที่ 20 (กลมสีเหลือง)
3. ในระบบจะระบุวนั แจ้งพ้นในปฏิทนิ “วันที่พ้น” ล่วงหน้า 15 วัน ให้อตั โนมัติ เป็นวันที่ 18 (กลมสีแดง)
4. หากช่างฯ มีระยะเวลาวีซ่าเดิมทีไ่ ด้รบั ถึงวันที่ 31 (ข้าวหลามตัดสีดา)

ทางระบบจะบวกวันทีส่ ามารถอยู่

ในประเทศไทยเพิม่ ให้อกี เป็ นวันที่ 24 (พระจันทร์สีชมพู)
***เมื่อบริ ษทั ยื่นเรื่องแจ้งพ้นช่างฯ และครอบครัวในระบบแล้ว ทางบริ ษทั ต้องนาหนังสือ
อนุมตั ิ พร้อมหนังสือเดิ นทางของช่างฯ และครอบครัว ไปยื่นขอยกเลิ กวีซ่ากับทาง ตม. โดยเร็ว
ที่สดุ เพื่อเป็ นความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าครัง้ ใหม่ของช่างฯ และครอบครัว หรือการบรรจุฯ
ครัง้ ใหม่ในอีกบริ ษทั หนึ่ ง***
ในกรณี การยื่นขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าช่างฝีมอื พร้อมครอบครัว ทางบริษทั จะต้องมีตาแหน่ง
ดังกล่าวรองรับในระบบ e-Expert System เรียบร้อยแล้ว และเอกสารทีใ่ ช้แนบแสดง ความสัมพันธ์ครอบครัว
คือ ทะเบียนสมรส, ใบเกิดบุตร
แต่หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยขอให้นาเอกสารไปแปลให้เรียบร้อย โดยต้อง ได้รบั การรับรอง
จากสถาบันแปลภาษา ในประเทศไทยหรือสถานทูต และหากได้แปลมาจาก ต่ างประเทศจะต้ องเป็ น
การรับรองจากสถานที่ราชการใน ประเทศนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ระบุใน ช่องเหตุผลประกอบการพิ จารณาว่า
เป็ นหน่ วยงานใดในช่องเหตุผล
โดย...คุณพุดกรอง

