ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 20 ประจาเดือนพฤษภาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ใกล้จะฤดูฝนแล้ว....อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะ สาหรับฉบับนี้ มีขา่ วการ
สัมมนามาบอกจ้า
ซึง่ ทางกลุม่ ผูช้ านาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการการลงทุน สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีกาหนดจะจัดฝึกอบรม/สัมมนาเรื่อง “วิ ธีการยื่นขอ
นาเข้าช่างฝี มือผูช้ านาญการชาวต่างชาติ เข้ามาทางานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการ
ลงทุน” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System) โดยมีกาหนดจัด
ในวันที่ 19 มิ ถนุ ายน 2558 สาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยใช้สิทธิ นาเข้า
ช่างฝี มือต่างชาติ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) จานวน 2 รอบ (รอบ
เช้าและรอบบ่าย) รอบละ 100 คน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมเพรียงกัน 2 รอบ (รอบเช้า
และรอบบ่าย) ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 นี้ ตัง้ แต่เวลา 8.30น. เป็ นต้นไป

โดย...พิ มพ์ฝัน

คาถามชวนมึน...?
ทราบหรือไม่วา่ หลังจากหนังสือบีโอไออนุมตั แิ ล้วต้องนาไปดาเนินการภายในกีว่ นั
โดยแยกเป็นเรือ่ ง ดังนี้
ตอบ...
1. การบรรจุชา่ งฯ และครอบครัวใหม่ทกุ กรณี จะต้องนาหนังสือทีบ่ โี อไออนุมตั ไิ ปติดต่อ ตม.
เพือ่ ดาเนินการเรือ่ งวีซ่าภายใน 60 วัน และติดต่อขอทาใบอนุญาตทางานภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีบ่ โี อไออนุมตั ิ
2. การต่ออายุชา่ งฯ และครอบครัว จะต้องนาหนังสือทีบ่ โี อไออนุมตั ไิ ปติดต่อ ตม.
เพือ่ ดาเนินการเรือ่ งวีซ่าภายใน 60 วัน และติดต่อขอทาใบอนุญาตทางานก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ ดิม
โดย...พิ มพ์พณิ ต

การยืน่ เรื่องขออนุญาตให้ คนต่ างด้ าวมาปฏิบัตงิ านชั่วคราวเป็ นการเร่ งด่ วน (30วัน)
ข้ อ 6.1
***ในการกรอกข้ อมูลตัวบุคคลต้ องตรวจสอบความถูกต้ องทุกครั้ง***
1. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึง่ บางประเทศจะแยก ชื่อจริง กับ
นามสกุลอย่างชัดเจน ยกเว้นชื่อ-นามสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ขอให้สงั เกตข้อความด้านล่างของรูป
ในหน้าหนังสือเดินทางและอีกกรณีคอื ชื่อ-นามสกุลทีม่ เี ครือ่ งหมาย , หรือใส่ตรงตามหนังสือเดินทาง
2. กรอกเลขทีพ่ าสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง
3. เลือก “วันทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยูถ่ งึ ” ในระบบให้ตรงกับตราประทับขาเข้าทีไ่ ด้รบั จาก ตม.
4. สาเนาหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่ อกโดย
สถานทูตล่าสุด, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุด และบัตรขาออก ให้อยูใ่ น ไฟล์เดียวกัน
5. ในเรือ่ งนี้จะมีให้เลือก 3 สาเหตุคอื
- กรณี เร่งด่วน การเข้ามาดาเนินงานเป็นการเร่งด่วนของบริษทั
เช่น เข้ามาซ่อมแซมเครือ่ งจักรโดยด่วน เป็ นต้น
- ขยายระยะเวลาตาแหน่ งไม่ทนั ระยะเวลาตาแหน่ งเหลือไม่พอ 15 วัน
ซึง่ ทางบริษทั ได้ใช้สทิ ธิช่างฝีมอื ภายใต้บโี อไอเดิมอยูแ่ ล้ว แต่ไม่สามารถยื่นเรือ่ งขอขยายระยะเวลาตาแหน่งได้ทนั จึงทาให้ระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 15 วัน
- แจ้งพ้นจากบริ ษทั อื่น ระยะเวลาตาแหน่ งเหลือไม่พอ 15 วัน
ซึง่ ทางบริษทั ได้ใช้สทิ ธิวซี ่าและใบอนุญาตทางานจากทีอ่ ่นื เช่น การนิคมฯ, ปิโตรเลียม เป็นต้น
6. เลือก “อื่นๆ” ทุกครัง้ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็นในการขออนุญาตให้คนต่างด้าว
มาปฏิบตั งิ านชัวคราวเป็
่
นการเร่งด่วน (30วัน)
โดย...พิ มพ์พลอย

รู้หรือไม่...???
เพือ่ นๆ ทีก่ าลังสงสัยว่า การยื่นขอปฏิ บตั ิ งานเพิ่ มเติ มบริ ษทั ในเครือ
จะต้องได้รบั การส่งเสริมกับทางสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่น๊า???
ขอชีแ้ จงว่า บริษทั ในเครือไม่จาเป็ นต้องได้รบั การส่งเสริมก็สามารถยืน่ ขอให้ชา่ งฯ
ไปปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ในเครือได้จา้ แต่ขอให้ยน่ื ภายใต้บริษทั หลักทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
เท่านัน้ นะคะ
โดย...พิ มพ์พธู
กองบรรณาธิ การ : น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทางาน : นาย กฤษณ์ กุลวิจติ รรังสี น.ส. นริศรา ฉายขุนทด
น.ส. พรชนก ธีระเทพ น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

PRESENTED BY

คาแนะนาเพิ่มเติม
1. หากบริษทั มีตาแหน่ง MARKETING MANAGER อยูแ่ ล้วในระบบ และทางบริษทั
มีการขยายตลาดเพิม่ จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งขอตาแหน่งใหม่ในด้าน MARKETING
MANAGER หรือ MARKETING SUPERVISOR เพิม่ เติม ดังนัน้
ขอเสนอให้บริษทั ใช้รปู แบบตาแหน่ง MARKETING MANAGER (...ผลิ ตภัณฑ์ หรือ
โซนตลาดที่รบั ผิดชอบ...) หรือ MARKETING SUPERVISOR (...ผลิ ตภัณฑ์ หรือ
โซนตลาดที่รบั ผิดชอบ...)
2. ในการยืน่ เรื่องเพือ่ ขอต่ออายุชา่ งฯ และครอบครัวข้อ 11.2
หากช่างฯ และครอบครัวคนใด มีการเปลีย่ นแปลงเล่มพาสปอร์ตขอให้เลือก
“หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดิ นทาง”
พร้อมทัง้ แนบสาเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่และหน้าวีซ่าทีย่ า้ ยมาจากเล่มเก่า
3. ในการยืน่ เรื่องขออนุ ญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั ในเครือเดียวกัน
ในส่วนของ “รายละเอียดงานทีไ่ ปปฏิบตั เิ พิม่ เติมทีบ่ ริษทั ในเครือ”
ทางบริษทั จะต้องกรอกชื่อบริษทั โดย มีรปู แบบ คือ “บริ ษทั ...................................”
4. การยืน่ ขออนุ มตั ติ าแหน่ง .....ADVISOR จะต้องเลือกระดับตาแหน่งเป็ น
MANAGEMENT LEVEL หรือ EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้
5. การยืน่ ขอช่างชัวคราว
่
6เดือน ทางบริษทั จะต้องชีแ้ จงในช่องเหตุผลเพิม่ เติม
บริษทั ได้รบั ช่างชัวคราว
่
6 เดือนไปแล้วกีค่ น และหากได้รบั ไปแล้วเกิน 20 คน
ขอให้ทาหนังสือ ชี้แจงแผนดาเนิ นการรวมทัง้ จะใช้ช่างชั ่วคราวทัง้ หมดกี่คน
6. การรายงานความคืบหน้ าของโครงการทุก 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริมตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม
โดยจะต้องแนบสาเนาแบบรายงานความคืบหน้าของโครงการ ในไฟล์เดียวกับ
ผังสายงานองค์กร โดยสามารถเข้าไป Download แบบฟอร์มสาหรับการยืน่ ได้ท่ี
http://www.boi.go.th/index.php?page=form
โดย...พิ มพ์ปวีร์

