ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต

ข่าวประชาสัมพันธ์
อากาศมีการเปลีย่ นแปลงให้อุ่นขึน้ แล้วจ้า...ฉบับนี้มคี นฝากข่าว
มาบอกกันอีกแล้วเน้อ มีอยูว่ ่า....
ทางบีโอไอจะมีการจัดสัมมนากันอีกแล้ว รายละเอียด ดังนี้เลยจ้า
เรือ่ ง “วิ ธีการยื่นขออนุญาตนาช่ างฝี มือผูช้ านาญการชาวต่ าง
ชาติ เข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุนผ่าน
ระบบช่างฝี มือ e-Expert System”
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 จานวน 2 รอบๆ ละ 100 คน
***ครัง้ นี้ เราขอเฉพาะสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือ
ผูท้ ี่ยงั ไม่เคยใช้สิทธิ นาเข้าช่างฝี มือเลย เนื่ องจากเป็ นการอบรม
วิ ธีการเบื้องต้น***
ซึง่ จะเปิดให้ลงทะเบียนสัมมนาในวันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2558
เวลา 8.30 น. ที่ www.boi.go.th - ปฏิทนิ กิจกรรม - ลงทะเบียน
e-Expert System
โดย...กัลปพฤกษ์

ฉบับที่ 17 ประจำเดือ นกุม ภำพันธ์ 2558

การเปิดดาเนินการของบริษทั
ตามเงือ่ นไขทัวไปและเงื
่
่อนไขเฉพาะโครงการในบัตรส่งเสริมทีท่ าง บริษทั จะต้อง ดาเนินการคือ
“จะต้องแจ้งยืนยันการดาเนิ นการตามโครงการต่ อสานักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี
และครบ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออกบัตรส่งเสริ ม” และ “จะต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็จพร้อมที่
จะเปิ ดดาเนิ นการภายในกาหนดเวลาไม่เกิ น ..... เดือน (ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขตามบัตรส่งเสริ ม)
นับตัง้ แต่วนั ที่ออกบัตรส่งเสริ ม”
ดังนัน้ ขอให้บริษทั ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีท่ างบริษทั จะต้องจัดเตรียมและดาเนินการตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ต้องการใช้สทิ ธินาเข้าช่างฝีมอื โดยต้องขออนุ มตั ติ าแหน่งใหม่
และการขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง ทางบริษทั จะต้องแนบเอกสารแจ้งยืนยันการดาเนินการ
หรือขอขยายระยะเวลาการเปิดดาเนินการกับ ทางสานักงานไว้ใน ไฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร

กาหนดใช้มาตรการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป

เพิ่มเติมจากการยื่นคาร้องขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่
1.
2.

การยื่นขออนุ มตั ติ าแหน่ง ......ADVISOR จะต้องเลือกระดับ MANAGEMENT LEVEL หรือ EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้
ตาแหน่ง GENERAL MANAGER (…) หรือตาแหน่งระดับผูบ้ ริหารอื่นๆ ทีม่ วี งเล็บกากับ จะต้องมี แผนการถ่ายทอด
ทุกตาแหน่ง
โดย...ศรีตรัง
กองบรรณาธิ การ : น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทางาน : นาย กฤษณ์ กุลวิจติ รรังสี น.ส. นริศรา ฉายขุนทด

PRESENTED BY
น.ส. พรชนก ธีระเทพ

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

เกณฑ์การยื่นคาร้องต่างๆ ภาค 2
การยื่นเรื่องขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าว ข้อ 4.2
***ในการกรอกข้อมูลตัวบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครัง้ ***
1. ยืน่ เมือ่ ครอบครัวเดินทางเข้ามาหลังจากทีช่ ่างได้รบั การบรรจุฯ ในระบบแล้ว
2. ต้องเป็นวีซ่าประเภท Non-O เท่านัน้
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึง่ บางประเทศจะแยก ชื่อจริง กับ นามสกุลอย่างชัดเจน ยกเว้นชื่อ -นามสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ ขอให้สงั เกตข้อความ
ด้านล่างของรูปในหน้าหนังสือเดินทาง และอีกกรณีคอื ชื่อ-นามสกุลทีม่ เี ครื่องหมาย , หรือ - ขอให้ใส่ตรงตามหนังสือเดินทางเช่นกัน
***การเลือกคานาหน้ า หากเป็ นลูกชายที่อายุไม่เกิ น 15 ปี ขอให้เลือก MASTER***
4. กรอกเลขที่พาสปอร์ ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสื อเดินทาง
5. เลือก “วันทีด่ ่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองให้ อยู่ถึง” ในระบบตรงกับตราประทับขาเข้าที่ได้รับจาก ตม.
6. แนบรู ปถ่ายใช้ในราชการเท่านั้นขนาด 160 x 240 pixels
7. สาเนาหนังสื อเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสื อเดินทางหน้าแรก และ Non-O ที่ออกโดยสถานทูตล่าสุ ด, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุ ด และบัตรขาออก ให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
8. แนบหนังสื อรับรองความสัมพันธ์ครอบครัวเช่น ทะเบียนสมรส, ใบเกิดบุตร เป็ นต้น
9. กรณี เป็ นบุตรบุญธรรมจะต้องมีเอกสารรับรองการเป็ นบุตรบุญธรรมจากหน่วยงาน-ราชการของประเทศนั้นๆ
***เอกสารการแปลที่ทางบริ ษทั แนบมานั้นจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ซึ่ งแปล โดยสถาบันรับแปลเอกสาร หากได้รับการแปลมาจากสถาบันในต่างประเทศจะต้องให้
สถานทูตหรื อหน่วยงานภาครัฐ (Notary Public) รับรองการแปลนั้นๆ
โดย...กำซะลอง

เตือนๆๆๆ
การยืน่ คาร้องขยายระยะเวลาตาแหน่งขอให้บริษทั เตรียมการล่วงหน้า
นะคะ ทางเราได้แจ้งให้ทราบในจดหมายข่าวหลายฉบับอย่างฉบับนี้
ได้นาหน้าจอที่ บริษทั ต้อง LOG IN เข้าระบบทีแ่ สดงข้อความการแจ้งเตือน
ต่างๆ อย่าลืมอ่านกันนะคะ

การแนบเอกสารต่างๆ
1.

ในผังสายงานองค์กรขอให้บริษทั ทาสัญลักษณ์ว่า ตาแหน่งทีข่ ออนุ มตั ิ หรือตาแหน่งทีข่ อขยายระยะเวลา นัน้ อยู่ส่วนใดของผังสายงานองค์กร

2.

ในประเภทกิ จการซอฟท์แวร์ กิ จการสนับสนุนการค้าและการลงทุน กิ จการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
และกิ จการธุรกิ จรับจ้างบริ หารระบบธุรกิ จ จะต้องแนบ รายชื่อลูกค้าและบริ การที่ทางบริ ษทั ได้ให้แก่ลกู ค้ารายนัน้ ๆ
ให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร

3.

การขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่ตอ้ งแนบ แผนการถ่ายทอด ทีก่ าลังจะดาเนินการ (ตามลิงค์ดา้ นล่าง)
การขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งต้องแนบ ผลการถ่ายทอด ทีผ่ ่านมา (ตามลิงค์ดา้ นล่าง)

4.

การแนบ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ หนังสือรับรองบริ ษทั จะต้องอัพเดท ไม่เกิ น 6 เดือน และรับรองโดยนายทะเบียนให้เรียบร้อย

5.

การแนบ งบการเงิ น ต้องประกอบด้วย หน้ ารายงานผู้ตรวจสอบ หน้ าแสดงฐานะทางการเงิ น หน้ ากาไรขาดทุน
โดย...ทองหลาง

UPDATE….!
1.

บริษทั สามารถนาคาร้องเดิมทีถ่ ูกคืนไปแล้ว นากลับมายื่นใหม่ได้ โดยบริษทั จะสามารถเห็นปุ่ม EDIT ทีห่ วั ข้อเสร็จสิน้ แล้ว เมือ่ ทาการกดปุ่ม
EDIT จะสามารถเข้าไปแก้ไขในส่วนทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้คนื เรื่องไป และเรือ่ งจะกลับมาหาเจ้าหน้าทีท่ ่านเดิม

2.

บริษทั สามารถใช้ขอ้ มูลช่างฯ และครอบครัวทีบ่ รรจุขอ้ 4.1 - 4.4 และ 6.1 - 6.2 ทีม่ สี ถานะแจ้งพ้นหรือหมดอายุไปแล้ว
และทางบริษทั ต้องการทีจ่ ะบรรจุช่างฯ และครอบครัวเดิมกลับเข้าสู่ระบบอีกครัง้ โดยในระบบจะปรากฏปุ่ม “เลือกคนต่างด้าว”
(ต้องเป็ นช่างฯทีไ่ ด้ทาการยื่นแจ้งพ้นตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้นไป) กับอีกปุม่ “เลือกคนต่างด้าว” (สาหรับช่างฯ บรรจุใหม่)
(ตามภาพประกอบด้านล่าง)

