ศู น ย์บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 29 ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฤดูรอ้ นกำลังเข้ำมำแทนทีอ่ ำกำศเย็น เตรียมตัวกันหรือยังคะ
สำหรับฉบับนี้จะประชำสัมพันธ์กำรสัมมนำเรือ่ ง “วิ ธีการยื่นขอนาเข้าช่ างฝี มือผูช้ านาญการต่างชาติ เข้ามา
ทางาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝี มือ e-Expert System” ในวันที่ 11 มีนำคม 2559 โดย
แบ่งเป็น 2 รอบ เช้ำ-บ่ำย ซึง่ สถำนทีจ่ ะแจ้งให้ทรำบทำงอีเมลต่อไปค่ะ
และอีก 1 กำรอภิปรำยภำยใต้หวั ข้อเรือ่ ง “การให้บริ การของศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน” ให้แก่
ผูป้ ระกอบการสัญชาติ จีนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับกำรขอรับบริกำรจำกทัง้ 3 หน่วยงำน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) – สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง (สตม.) – กรมการจัดหางาน โดยมีกำหนดจัดในวันอังคำรที่ 22 มีนำคม 2559 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
โดยจัดอภิปรำย ณ ห้องประชุมรำช-พฤกษ์ ชัน้ 1 อำคำรอมตะ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จำนวน
100 คน ซึง่ ทำงเรำจะมีอเี มลแจ้งวันเวลำในกำรลงทะเบียนอีกครัง้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
เป็ นข่ำวฝำกจำกสำนักตรวจสอบอำกร กรมศุลกำกร ได้ดำเนินโครงกำรตรวจสอบกำรเสียภำษีอำกรให้ผปู้ ระกอบกำร โดยมี
กำหนดระยะเวลำตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2559 - 31 ธันวำคม 2559 สำมำรถศึกษำข้อมูลได้ตำมเอกสำรแนบท้ำยค่ะ
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ช่วง...แจ้งเตือน
1.
2.

3.
4.

5.

หนังสือรับรองการศึกษา ต้องได้รบั รองและออกโดยสถำนศึกษำทีช่ ่ำงฯ ได้ผ่ำนกำรศึกษำมำ
หนังสือรับรองการทางาน ต้องได้รบั รองจำกบริษทั ทีช่ ่ำงฯ ผ่ำนงำนมำ โดยเนื้อควำมต้อง
ประกอบด้วยวันทีเ่ ริม่ เข้ำงำน วันสิน้ สุดกำรทำงำน ตำแหน่งทีผ่ ่ำนงำน หัวกระดำษจดหมำย
บริษทั พร้อมทัง้ ต้องเซ็นรับรองจำกกรรมกำรของบริษทั ดังกล่ำว
ช่องขอบเขตงาน ต้องใส่หน้ำทีข่ องตำแหน่งนี้เท่ำนัน้ หำกตำแหน่ งใดมีตวั ย่อหรือลักษณะ
สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์พเิ ศษต้องอธิบำยว่ำคืออะไร
กำรยื่นขอขยายระยะเวลาและขอต่ออายุช่างฯ พร้อมครอบครัว หำกมีหลำยตำแหน่งและ
หลำยคนทีค่ รบในกำหนดเวลำเดียวกันขอให้เลือกมำให้ครบใน 1 คำร้อง ซึง่ บำงบริษทั อำจจะมี
จำนวนมำก แนะนำให้ยน่ื มำประมำณคำร้องละไม่เกิน 10-15 คน
กำรยื่นขอควำมร่วมมือประทับตรำช่ างฯ พร้อมครอบครัว ในระบบของบริษทั จะต้องมี
ตำแหน่งดังกล่ำวรองรับในระบบ e-Expert แล้ว

ความแตกต่ า งระหว่ า ง
การยื่ น ขอปฏิ บัติ ง านบริ ษัท ในเครื อ
กับ
การเพิ่ ม ลัก ษณะงาน
1. การขอให้ ช่ างฝี มื อ /ผู้ช านาญการไปปฏิ บตั ิ ง านเพิ่ มเติ มที่ บริ ษัท ในเครื อ ข้ อ 10.1 มี ล ัก ษณะ
ดัง นี้
ช่ำงฝีมอื บรรจุอยูใ่ นบริษทั หลักคือ
บริ ษทั A

ต้องกำรไปปฏิบตั งิ ำนเพิม่ เติมในเครือ

ตำแหน่ง MANAGING DIRECTOR

ตำแหน่ง DIRECTOR

คือ บริ ษทั B

ซึ่ง สำมำรถพิสูจ น์ ก ำรเป็ น ในเครือ กัน ของทัง้ 2 บริษัท โดยมี ข้อ หลัก ๆ ดัง นี้
ข้อ (1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็ นหุ้นส่ วน เกิ นกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็ นหุ้นส่ วนในนิ ติ บุคคล
หนึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น หรือหุ้นส่วนเกิ นกว่ากึ่งจานวนผูถ้ ือหุ้น หรือผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนในอีกนิ ติบคุ คลหนึ่ ง”
เพื่อพิสูจน์ในเครือข้อ (1) ให้ดูท่บี ญ
ั ชีรำยชื่อผู้ถอื หุ้น ทัง้ ของบริษทั หลักที่ช่ำงฝี มอื /ผู้ชำนำญกำรอยู่
ประจำ และของบริษทั ในเครือว่ำ มีผู้ถอื หุ้นรำยเดียวกัน ถือหุ้นในทัง้ สองบริษทั หรือไม่ หำกมี มีจำนวนเกิน
ร้อยละ 50 ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละบริษทั หรือไม่ หำกเกินร้อยละ 50 ก็เข้ำนิยำมข้อ (1) นี้ทนั ที เช่น
บริษทั หลักที่ช่ำงประจำท่ำนนี้ ซึง่ จะไปปฏิบตั งิ ำนเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั ในเครือมีผู้ถอื หุน้ ประกอบด้วย A,
B, และ C
ขณะทีบ่ ริษทั ในเครือ มีผถู้ อื หุน้ ประกอบด้วย A, B, C, D และ E
จะเห็นว่ำ ผูถ้ อื หุน้ รำยเดียวกัน คือ A, B และ C
ข้อ (4) บุคคลเกิ นกว่ากึ่งจานวนกรรมการ หรือผู้เป็ นหุ้นส่ วน ซึ่ งมีอานาจจัดการในนิ ติบุคคล
หนึ่ ง เป็ นกรรมการ หรือเป็ นผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน ซึ่งมีอานาจจัดการในอีกนิ ติบคุ คลหนึ่ ง”
เพื่อพิสจู น์ในเครือ ให้ดทู ข่ี อ้ 3 ของหนังสือรับรองบริษทั ทัง้ ของบริษทั หลักทีช่ ่ำงฝีมอื /ผูช้ ำนำญกำรอยู่
ประจำ และของบริษทั ในเครือว่ำ มีกรรมกำรผูม้ อี ำนำจคนใดมีอำนำจในทัง้ สองบริษทั หรือไม่ ไม่ว่ำจะมีอำนำจ
เต็ม หรือต้องลงนำมร่วมกับกรรมกำรผู้มอี ำนำจคนอื่นก็ตำม แล้วมีจำนวนกี่คนที่เหมือนกัน และเป็ นสัดส่วน
เท่ำไรของแต่ละบริษทั เช่น
บริษทั หลักทีช่ ่ำงประจำอยู่ มีกรรมกำรผูม้ อี ำนำจ คือ นำย ก. นำย ข. และ นำง ค.
บริษทั ในเครือทีช่ ่ำงจะไปปฏิบตั งิ ำนเพิม่ เติม มีกรรมกำรผูม้ อี ำนำจ คือ นำง ค. แต่ผเู้ ดียว
กรรมกำรผู้มอี ำนำจที่เหมือนกันของทัง้ สองบริษทั คือ นำง ค. โดยเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 คิดเป็ น 33%
ที่บริษทั หลัก แต่สดั ส่วน 1 ใน 1 เป็ น 100% ที่บริษทั ในเครือ แม้สดั ส่วนกรรมกำรผู้มอี ำนำจเหมือนกันเกิน
50% ทีบ่ ริษทั หลัก หรือบริษทั ในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งเท่ำนัน้ ก็เข้ำนิยำมข้อ 4 แล้ว

ข้อ (6) นิ ติ บุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่ น เมื่อนิ ติ บุคคลนัน้ ควบคุม หรือ ถูกควบคุมโดย
บุคคลอื่น “ถูกควบคุม” หมายความว่า ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิ กหากบุคคลนัน้ มีอานาจในการ
เสนอชื่ อกรรมการส่ วนใหญ่ หรือเป็ นผู้มีอานาจโดยถูกต้ องตามกฎหมายในการกากับการดาเนิ นการ
ของบริ ษทั หรือเมื่อทัง้ สองฝ่ ายถูกควบคุมโดยบุคคลคนเดียวกัน”
เพื่อพิสจู น์ในเครือ ให้ดทู ข่ี อ้ 3 ของหนังสือรับรองบริษทั ทัง้ ของบริษทั หลักทีช่ ่ำงฝีมอื /ผูช้ ำนำญกำรอยู่
ประจำ และของบริษทั ในเครือว่ำ มีกรรมกำรผูม้ อี ำนำจคนใดมีอำนำจในทัง้ สองบริษทั หรือไม่ ไม่ว่ำจะมีอำนำจ
เต็ม หรือต้องลงนำมร่วมกับกรรมกำรผูม้ อี ำนำจคนอื่นก็ตำม หำกเป็ นกรรมกำรผู้มอี ำนำจคนเดียวกันแม้เพียง
คนเดียว ก็เข้ำนิยำมข้อ 6 นี้ทนั ที
กำรพิสจู น์ควำมเป็นบริษทั ในเครือในเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ เป็นดังนี้
“ทัง้ สองบริษทั มีกรรมกำรผูม้ อี ำนำจคน/ชุดเดียวกัน จำนวน…คน ประกอบด้วย 1. Mr…. 2. Ms… จึงมีอำนำจ
ควบคุมทัง้ สองกิจกำร เข้ำนิยำมตำมข้อ 6”
ต่อไปนี้กำรพิสูจน์ควำมเป็ นในเครือข้อ (1), (4) และ (6) จะไม่ยำกเกินไป ด้วยได้แนวทำง และทำให้
เข้ำใจมำกยิง่ ขึน้ จ้ำ
โดย...คุณศรันย์
2. การขอเพิ่ มเติ มลักษณะงาน ข้อ 3.1
กรณีน้จี ะขอยกตัวอย่ำงเพื่อให้เห็นภำพชัดเจน คือ
- ช่างฯ บรรจุอยูใ่ นตาแหน่ง BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
- ต่อ มาทางบริษัทมีการเพิม่ หน้ าที่ใ ห้กับช่างฯ คนนี้ โดยมีรายชื่อ เป็ นกรรมการมีอานาจลงนาม
ผูกพันในเอกสารของบริ ษทั ตำมข้อ 3 ในหนังสือรับรองบริษทั
- ทางบริษทั จะต้องยืน่ ข้อ 3.1 เพื่อเพิม่ เติมลักษณะงานให้กบั ช่างฯ คนนี้

เกร็ดเล็ก...เกร็ดน้ อย
สำหรับหัวข้อกำรยื่นขอใช้สทิ ธิเดิม ที่หลำยคนสับสนว่ำเป็ นกำรขอต่ออำยุช่ำงฯ และครอบครัว จริงๆ
แล้วเป็นคนละกรณีกนั ซึง่ จะขอพูดถึงแต่หวั ข้อ ขอใช้สิทธิ เดิ ม ดังนี้ค่ะ
กรณีทไ่ี ด้รบั สิทธิวซี ่ำและใบอนุ ญำตทำงำนภำยใต้ BOI แล้วมีกำรเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรโดย
ไม่ ไ ด้ท ำ RE-ENTRY ทำงช่ ำ งฯ จะต้ อ งยื่น ขอ VISA NON-B ใหม่ เพื่อ เดิน ทำงเข้ำ มำในรำชอำณำจัก ร
หลังจำกนัน้ จึงจะสำมำรถยื่นคำร้องข้อ 5 เพื่อกลับไปใช้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั ตำมเดิม เอกสำรทีใ่ ช้แนบมีดงั นี้
1. หน้ำสำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำแรก
2. หน้ำวีซ่ำ NON-B แรกเข้ำ
3. หน้ำวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิ BOI
4. หน้ำประทับตรำขำเข้ำล่ำสุดทีไ่ ด้รบั จำก ตม.
5. หน้ำวีซ่ำ NON-B ทีไ่ ด้รบั มำใหม่
หำกทำงบริษทั ทรำบว่ำช่ำงฯ ท่ำนใดมีกำรเดินทำงเข้ำออกรำชอำณำจักรบ่อย ขอแนะนำให้ตดิ ต่อทำ
RE-Entry ก่อนเดินทำงออกเพื่อรักษำสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั ภำยใต้สทิ ธิบโี อไอไว้ค่ะ
โดย..คุณบารนี

รู้ไว้...ใช่ว่า
ทรำบหรือไม่ว่ำ...เมือ่ ช่ำงฯ และครอบครัวทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่แล้ว สำมำรถติดต่อขอย้ำยตรำประทับวีซ่ำภำยใต้
สิทธิบโี อไอจำกเล่มเก่ำมำเล่มใหม่ได้ โดยติดต่อกับทำง ตม. เพื่อขอย้ำยตรำประทับ
แต่...อย่าลืม!!! ย้ำย RE-ENTRY PERMIT มำเล่มใหม่ดว้ ย พร้อมทัง้ ตรวจสอบระยะเวลำด้วยว่ำได้เท่ำกับสิทธิ
เดิมทีเ่ คยได้รบั หรือไม่
มิ ฉะนัน้ !!! สิ ทธิ วีซ่าเดิ มอาจจะหลุดลอยได้นะคะ
อีกกรณีทส่ี ำคัญมำกคือ การยื่นเรื่องแจ้งพ้นคนต่ างด้าวและครอบครัวข้อ 14.1 หำกช่ำงฯ และครอบครัวท่ำนใดมี
กำรเปลีย่ นหนังสือเดนิทำง จะต้องเลือกหัวข้อ “หำกมีกำรเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทำง” ในระบบ พร้อมทัง้ กรอกข้อมูลและแนบ
หนังสือเดินทำงเล่มใหม่เข้ำไป โดยประกอบด้วย
- หน้ำพำสปอร์ต - หน้ำวีซ่ำ Non-B หรือ Non-O หน้ำทีย่ ำ้ ยตรำประทับวีซ่ำมำจำกเล่มเก่ำ - หน้ำวีซ่ำ Non-B หรือ
Non-O ล่ำสุด - หน้ำประทับตรำขำเข้ำล่ำสุด ให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
โดย...คุณริ นระพี
ชี้แจงการใช้ FAST TRACK LANE
กำรขอใช้ชอ่ งทำงพิเศษ ณ สนำมบินสุวรรณภูม ิ ออกให้กบั บริษทั ฯ และช่ำงฝีมอื ต่ำงชำติท่ไี ด้รบั วีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ภายใต้สิทธิ BOI เท่านัน้ เกณฑ์กำรขอใช้ชอ่ งทำงพิเศษผูข้ อใช้สทิ ธิจะต้องเป็ นนักลงทุน ผู้บริ หารระดับสูง EXECUTIVE หรือ ใน
ระดับ MANAGER ขึน้ ไป เนื่องจำกเป็ นกำรขอควำมร่วมมือ กับทำงสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองทีท่ ำ่ อำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูม ิ
(กรณีครอบครัวต้องเดินทำงพร้อมกับช่ำงฝีมอื และใช้สทิ ธิได้เฉพาะนักลงทุนชาวต่างชาติ เท่านัน้ ) และขอให้สรุปข้อมูลกำรเดินทำง ที่
ระบุรำยละเอียดดังต่อไปนี้ (ตัวอย่ำงตำรำงตำมแนบ ต่อท้ำย)
1. ชือ่ บริษทั ทีอ่ ยู่ และเลขทีบ่ ตั รส่งเสริม
2. ชือ่ ผูท้ จ่ี ะเดินทำง และตำแหน่ง
3. เลขทีห่ นังสือเดินทำง
4. เทีย่ วบิน + วันและเวลำทีเ่ ดินทำงเข้ำประเทศไทย (โดยระบุวนั และเวลำของประเทศไทย)
5. เทีย่ วบิน+วันและเวลำทีเ่ ดินทำงออกนอกประเทศไทย (โดยระบุวนั และเวลำของประเทศไทย)
6. ขอใช้สทิ ธิ ์ช่องทำงพิเศษ แจ้งล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
7. ระบุเหตุผลในกำรเดินทำง เช่น เพือ่ ติดต่อธุรกิจ / ธุระส่วนตัว เป็ นต้น
***สรุปข้อมูล แล้วส่งอีเมล์มำที่ visawork@boi.go.th หลังจำกทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุ มตั แิ ล้ว ให้นำหนังสือแสดงกำรใช้สทิ ธิ

โดย...คุณอรุณฤกษ์

ทุกครัง้ ทีเ่ ดินทำงค่ะ

บอกกล่าวจาก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขณะนี้มคี นต่ำงด้ำวบำงจำพวกซึง่ ได้รบั อนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำอยูใ่ นรำชอำณำจักรเป็นกำรชัวครำวและอยู
่
เ่ กินกำหนด
ระยะเวลำทีไ่ ด้รบั อนุญำต ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนควำมมันคงแห่
่
ง
รำชอำณำจักร จึงมีกำรออกคำสังและข้
่
อบังคับห้ำมคนต่ำงด้ำวซึง่ อยูใ่ นรำชอำณำจักรโดยสิน้ สุดกำรอนุญำต (OVERSTAY) เป็น
ระยะเวลำนำน มิให้เดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก ตำมระยะเวลำและเงือ่ นไข (ตำมเอกสำรแนบ) หรือข้อมูลเพิม่ เติมที่
www.immigration.go.th ***พบคนต่ำงด้ำวกระทำผิด หรือมีพฤติกำรณ์ตอ้ งสงสัย แจ้ง 1178 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
หรือ http://bangkok.immigration.go.th

คาสังนี
่ ้ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป

การใช้ช่องทางพิเศษ (FAST TRACK LANE)

การอนุญาตให้คนต่างด้าวมีสิทธิผ่านช่องตรวจลงตราพิเศษสาหรับผู้บริหารหรือนักลงทุนของบริษัทที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน BOI ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ระดับ MANAGER ขี้นไป
โดยมีหนังสือถึงผู้อานวยการกลุ่มผู้ชานาญการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 โดยส่งอีเมล์มาที่ visawork@boi.go.th
โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อบริษัท ที่อยู่และเลขที่บัตรส่งเสริม
2. ชื่อผู้ที่จะเดินทาง และตาแหน่ง
3. เลขที่หนังสือเดินทาง
4. เที่ยวบิน + วันและเวลาที่เดินทางเข้าประเทศไทย (โดยระบุวันและเวลาของประเทศไทย)
5. เที่ยวบิน + วันและเวลาที่เดินทางออกประเทศไทย (โดยระบุวันและเวลาของประเทศไทย)
6. แจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการเดินทาง 7 วัน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณดวงพร ชฎาธารธรรม โทร. 02-209-1179
คุณวารี ชัยเลิศปรีชา โทร. 02-209-1166

ตัวอย่างเอกสารแนบ (Example for Attachment)
รายชื่อคนต่างด้าวทีข่ อใช้สิทธิผา่ นช่องทางพิเศษ
บริษัท .............................................................................
NAME

POSITION

PASSPORT

ARRIVAL
....../....../......
TG ... / ...:... น.
....../....../......
TG ... / ...:... น.
....../....../......
TG ... / ...:... น.

DEPARTURE
....../....../......
TG ... / ...:... น.
....../....../......
TG ... / ...:... น.
....../....../......
TG ... / ...:... น.

