ฉบับที่ 39
ประจำเดือนธันวำคม 2559

ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตทางาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีเก่ำใกล้จะหมดไป ปีใหม่กำลังจะเข้ำมำแทนที่ เวลำผ่ำนไปเร็วนะคะ ^^
ในเดือนมกรำคม 2560 เป็นต้นไป กำรขอรับกำรส่งเสริมฯ จะต้องยื่นผ่ำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริม (e-Investment) เท่ำนัน้
โดย สอบถามเพิ่ มเติ ม ได้ท่ี 02-553-8111 (หมำยเลขต่อ) ตำมนี้
สานักบริ หารการลงทุน 1
สานักบริ หารการลงทุน 2
สานักบริ หารการลงทุน 3
สานักบริ หารการลงทุน 4

1. คุณสถำปนำ
1. คุณอุษณีย์
1. คุณศุภนำรี
1. คุณธนชำต

สำนักสำรสนเทศกำรลงทุน

ปัญหาด้านระบบ
1. คุณพงค์พฒ
ั น์ ศรีทพิ งศ์ (8228)

พรหมบุญ (8335)
ถิน่ เกำะแก้ว (8407)
โพธิ ์อ่อง (8428)
ลำภพำนิช (8404)

2. คุณศิถี
2. คุณชนินนั ท์
2. คุณวุฒ ิ
2. คุณอรทัย

ตันบุนเต็ก (8298)
จันทร์เจริญ (8134)
สุทธเสถียร (8281)
พิทยธนำกุล (8394)

2. คุณวีระ

ชัยวีระวัฒนะ (8292)

เนื่องด้วยในวันที่ 13 มกรำคม 2560
ทำงกลุ่มผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศจะมีกำรจัดสัมมนำใน
เรือ่ ง “วิธกี ำรยืน่ ขอนำเข้ำช่ำงฯ ต่ำงชำติเข้ำมำทำงำนตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน ผ่ำนระบบงำนช่ำงฝีมอื e-Expert System”
ทีศ่ ูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน (OSOS) ชัน้ 18 อำคำรจัตุรสั จำมจุร ี ซึง่ แบ่งเป็น 2 รอบ (เช้ำ -บ่ำย)
**สามารถติ ดตามข่าวสารวันและเวลาของการลงทะเบียนผ่านทาง email ตามที่ทางบริ ษทั ได้บนั ทึกข้อมูลผูต้ ิ ดต่อใน
ระบบ e-Expert System***
โดย...
หลังจากมีการติดต่อเข้ามาสอบถามถึงการยื่นเรือ่ ง “ขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งและต่ออายุของช่างฯ
และครอบครัวใน ระบบ e-Expert System” กันมามาก ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ระบบ e-Expert System
ได้รวมคาร้องขอขยายระยะเวลาตาแหน่งคนต่างด้าวและการต่ออายุช่างฯ และครอบครัวไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้ บริษทั สามารถยื่น
ขอขยายระยะเวลาตาแหน่งคนต่างด้าวตามคาร้องที่ 11.1 พร้อมกับต่ออายุช่างฯ และครอบครัวไว้ในคราวเดียวกัน และ
จะไม่สามารถขอขยายระยะเวลาเฉพาะตาแหน่ งโดยไม่มีช่างฯ ได้
***คาเตือน ระบบจะไม่อนุญาตให้ต่ออายุครอบครัวภายหลังการอนุมตั ิ ขยายระยะเวลาตาแหน่ งและช่างฯ
ซึ่งทางบริ ษทั จะต้ องยื่นเรื่องมาพร้อมกันเท่านัน้ ***
***หากช่างคนใดทีเ่ คยมีการยืน่ ปฏิบตั กิ ารในเครือไว้เดิมแล้ว เมือ่ ต้องการยืน่ ขยายทางบริษทั จะต้องเลือก “ไอคอน
รูปดิ นสอ” ด้านขวามือ เพื่อเข้าไปคลิกเลือกขอปฏิบตั กิ ารในเครือ พร้อมทัง้ แนบเอกสารของบริษทั ในเครือเพิม่ เติม

ในกรณี การยื่นขอความร่วมมือประทับตราช่างฯ ฝีมอื พร้อมครอบครัว ทางบริษทั จะต้อง
มีตาแหน่ งดังกล่าวรองรับในระบบ e-Expert System เรียบร้อยแล้ว และเอกสารทีใ่ ช้แนบแสดง
ความสัมพันธ์ครอบครัวคือ ทะเบียนสมรส, ใบเกิดบุตร
แต่หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยขอให้นาเอกสารไปแปลให้เรียบร้อย โดยต้อง
ได้รบั รองจากสถาบันแปลภาษา ในประเทศไทยหรือสถานทูต และหากได้แปลมาจาก
ต่างประเทศจะต้องเป็ นการรับรองจากสถานที่ ราชการใน ประเทศนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ระบุใน
ช่องเหตุผลประกอบการพิ จารณาว่าเป็ นหน่ วยงานใดในช่องเหตุผล
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ตัวอย่างการแจ้งพ้น
เมือ่ ทางบริษทั ทราบว่าช่างฝีมอื ต้องเดินทางกลับประเทศหรือปฏิบตั ภิ ารกิจเรียบร้อยแล้ว จะต้องทาการแจ้งพ้นช่างฯ
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 ามารถอยูใ่ นประเทศไทยเพิม่ ให้อกี เป็นวันที่ 24 (พระจันทร์สีชมพู)
ข้อสังเกตของการบรรจุในระตาแหน่ งต่างๆ ดังนี้
1. ระดับ EXPATRIATE LEVEL มี 2 เกณฑ์คอื
- ในกรณีทว่ี ุฒกิ ารศึกษาตรงกับตาแหน่ งงานในระดับทัวไป
่ ต้องมีประสบการณ์ผ่านงานในส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 2 ปี
และกรณีทว่ี ุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงกับตาแหน่งงานในระดับทัวไป
่ ต้องมีประสบการณ์ผ่านงานในส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างน้อย
5 ปี และมีอายุไม่ต่ากว่า 22 นับถึงวันยืน่ บรรจุตวั
- ***กรณี ตาแหน่ ง Operator หรือใกล้เคียง จะต้องมีประสบการณ์ในงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือประวัตกิ ารฝึกอบรม
ในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีความชานาญด้านภาษาทีใ่ ช้ในกิจการ CALL CENTER แต่ในส่วนงานเฉพาะ
เช่น NURSE, INSURANCE เป็นต้น จะต้องมีการจบการศึกษาและการทางานในส่วนนัน้ ตามเกณฑ์ทบ่ี โี อไอกาหนดข้างต้น
2. ระดับ MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL มีเกณฑ์คอื
- ในกรณีทว่ี ุฒกิ ารศึกษาตรงและไม่ตรงกับตาแหน่ งงาน ต้องมีประสบการณ์ในส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 5 ปีขน้ึ ไป
และมีอายุไม่ต่ ากว่า 27 ปี นับถึงวันยื่นบรรจุตวั

แจ้งเตือนภัย....!!!
ขณะนี้ยงั คงมีบางบริษทั เมื่อได้รบั อนุมตั บิ รรจุช่างฯ และครอบครัว หรือการต่ ออายุช่างฯ และครอบครัว ไม่ได้
ดาเนินการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทางานภายใต้เกณฑ์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานกาหนด ดังนัน้
จึงขอแจ้งข่าวและเน้นย้าถึงเกณฑ์ดงั กล่าว ต่อไปนี้
กรณี บรรจุช่างฯ และครอบครัว ทุกคาร้อง
- ดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบีโอไอ
- ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิบโี อไอภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบีโอไอ
***ยกเว้นผูท้ ี่ใช้บริ การที่ ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน อาคารจามจุรี จะต้องดาเนิ นการภายใน 15 วัน***
กรณี การขยายระยะเวลาและการต่ออายุช่างฯ และครอบครัว
- ดำเนินกำรทำใบอนุญำตทำงำนก่อนอายุระยะเวลาเดิ มสิ้ นสุด
- ดำเนินกำรด้ำนวีซ่ำภำยใต้สทิ ธิบโี อไอภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบีโอไอ และก่อนระยะเวลาวีซ่า
เดิ มสิ้ นสุด

***หากไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ทนั ตามระยะเวลาดังกล่าว
ทางบริษทั จะต้องแจ้งพ้นในระบบ e-Expert System
หลังจากนัน้ จะต้องยื่นขอบรรจุช่างฯ และครอบครัวใหม่ทงั ้ หมด
เพื่อนาไปดาเนินการทาใบอนุญาตการทางานและวีซ่าต่อไป***
สามารถติดตามได้จากเอกสารแนบท้ายถึงเกณฑ์การปฏิบตั ิ ดงั กล่าว

ข้อถือปฏิบัติสาหรับการใช้สิทธิประโยชน์ตาม มาตรา 24, 25 และ 26 พ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุน (Version July14)
1. กรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กรณีบรรจุใหม่) บริษัท
จะต้องยื่นคาร้องต่อสานักงานฯตามแบบที่กาหนดก่อนกาหนดระยะเวลาอนุญาตเดิมสิ้นสุด (Non-Immigrant Visa : 90 วัน)
อย่างน้อย 15 วัน
2. ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาตาแหน่ง การอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บริษัทจะต้องยื่นเรื่องต่อ
สานักงานฯตามแบบที่กาหนดก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตเดิม โดยจะต้องมีวันเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน
3. เมื่อคนต่างด้าวได้รับแจ้งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีบรรจุใหม่) หรือขยายระยะเวลาการอยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้ว ให้
นาหนังสือเดินทางไปให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยด่วน และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
และพิธีการของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น สานักงานฯอาจเพิกถอนสิทธิการให้อยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าว
1) หากยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเกินกาหนด 60 วันนับจากวันที่หนังสือออก จะต้องแจ้งพ้นหน้าที่และยื่นเรื่องขอบรรจุตัว
ใหม่กับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2) หากยื่นเรื่องเกินกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (วีซ่าขาด) จะต้องเสียค่าปรับการอยู่เกิน (ไม่เกิน 40 วัน) ตาม
ระเบียบของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
4. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เมื่อคนต่างด้าวได้รับแจ้งการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการของกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน โดยเคร่งครัด มิฉะนั้น สานักงานฯอาจเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าว
1) กรณีบรรจุใหม่
 หากยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานเกินกาหนด 15 วันนับจากวันที่หนังสือออก จะต้องแจ้งพ้นหน้าที่และยื่นเรื่อง
ขอบรรจุตัวใหม่กับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 หากยื่นเรื่องเกินกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (วีซ่าขาด) จะต้องเสียค่าปรับการอยู่เกินตามระเบียบของ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนยื่นขอใบอนุญาตทางาน
2) กรณีขยายระยะเวลา หากนาหนังสืออนุมัติ/อนุญาตของสานักงานฯ ไปยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตทางานเกินกาหนด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (ใบอนุญาตทางานขาด) กรมการจัดหางาน/สานักงานจัดหางานจังหวัด จะไม่รับพิจารณา
บริษัทฯ จะต้องแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ และยื่นเรื่องขออนุมัติตาแหน่งและบรรจุตัวใหม่กับสานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก่อนยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางานเล่มใหม่
5. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น หากไปปฏิบัติงานใน หน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจะถูก
เพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร ฉะนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไขให้ตรงกับที่ ปฏิบัติงานอยู่
จริงทันที และหากตาแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ วิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. 2505 ด้วย ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะต้องถ่ายทอด ความรู้และฝึกสอนช่างภายในประเทศให้สามารถรับช่วงงานได้ภายใน
เวลาอันพอสมควร
6. กรณีคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ บริษัทฯ จะต้องยื่นคาร้องแจ้งให้สานักงานฯทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน และให้นาหนังสือเดินทางคนต่าง
ด้าวไปให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองยกเลิกตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

