ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 64 ประจาเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะ ข่าวดีสาหรับบริ ษทั ที่มีทอ้ งที่ตามบัตรส่ งเสริ มในจังหวัดชลบุรี ขณะนี้กลุ่มพิจารณา
อนุญาตผูช้ านาญการต่างประเทศได้เปิ ดสถานที่รับบริ การในระบบ Single Windowณ ศูนย์บริ หารแรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นมา โดยคนต่างด้าวที่เลือกใช้สถานที่รับ
บริ การที่ EEC นี้จะได้รับใบอนุญาตทางานรู ปแบบ DIGITAL WORK PERMIT เช่นเดียวกับศูนย์วีซ่าและ
ใบอนุญาตทางาน กรุ งเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต

สาหรับบริ ษทั ที่มีทอ้ งที่โครงการทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง สามารถเลือกสถานที่รับ
บริ การที่ EEC ได้ แต่บริ ษทั จะต้องพิมพ์หนังสื ออนุมตั ิของ BOI นาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการ
ออกใบอนุญาตทางานและประทับตราวีซ่า ณ EEC ซึ่งคนต่างด้าวจะได้รับเล่มใบอนุญาตทางานรู ปแบบเดิม

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์์กุล
คณะทางาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์
น.ส. พรชนก ธีระเทพ

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชฎาธารธรรม

น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา

ข่ าวฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมการจัดหางาน
ตามที่ กรมการจัดหางานได้ประกาศกาหนดให้คนต่างด้าวแนบใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่น
ขอบรรจุคนต่างด้าวและขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทางาน นั้น ปั จจุบนั กรมการจัดหางานอนุโลมให้ไม่
ต้องแนบใบรับรองแพทย์ดงั กล่าวนับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป

แนวทางการยื่นแต่ ละคาขอ
1.

การแยกหัวข้อการยืน่ ขออนุมตั ิตาแหน่งคนต่างด้าว และยืน่ ขออนุมตั ิตาแหน่งคนต่างด้าว เพื่อเปลี่ยน
ตาแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว ดังภาพ

2.

การยื่นขออนุมตั ิตาแหน่ งคนต่างด้าว และขออนุ มตั ิตาแหน่งคนต่างด้าว เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่
ของคนต่างด้าว ระบบได้เปลี่ยนระดับตาแหน่งจาก EXPATRAITE LEVEL เป็ น OPERATION
LEVEL สาหรับการเลือกประเภทตาแหน่งเป็ น “ทัว่ ไป” ตามตัวอย่างดังภาพ

แนวทางการยื่นแต่ ละคาขอ (ต่ อ)
3.

กรณี ขอตาแหน่งเพื่อปรับเปลี่ยน หลังจากกรอกตาแหน่งใหม่แล้วกดถัดไป ระบบจะให้เลือกชื่อคน
ต่างด้าวที่ตอ้ งเปลี่ยนตาแหน่ง พร้อมทั้งแนบหนังสื อรับรองการผ่านงานเพิ่มเติมให้ถึงปัจจุบนั

4.

ไม่ตอ้ งกรอกยอดขายใน/ต่างประเทศ, กาไรขาดทุน และเงินลงทุนในระบบแล้ว แต่ยงั คงต้องแจ้ง
จานวนคนไทย ณ ปัจจุบนั ของบริ ษทั

5.

เอกสารที่ ตอ้ งแนบสาหรั บการขออนุ มตั ิ ตาแหน่ งคนต่ างด้าว ขออนุ มตั ิ ตาแหน่ งคนต่ างด้าวเพื่ อ
เปลี่ ย นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ข องคนต่ า งด้า ว และการขยายระยะเวลาต าแหน่ ง และการอยู่ ต่ อ ใน
ราชอาณาจักร มีดงั ต่อไปนี้

แนวทางการยื่นแต่ ละคาขอ (ต่ อ)
6.

หลักเกณฑ์และแนวการยืน่ ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบตั ิงานชัว่ คราวเป็ นการเร่ งด่วน (30 วัน)
- การเข้า มาปฏิ บ ัติ ง านชั่ว คราวเป็ นการเร่ ง ด่ ว น เช่ น ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจัก ร ติ ด ตั้ง เครื่ อ งจัก ร
ตรวจสอบการทางานของเครื่ องจักร เป็ นต้น
- ขยายระยะเวลาตาแหน่ งและต่ออายุคนต่างด้าวและครอบครัวไม่ทนั ระยะเวลาตาแหน่ งเหลือ
ไม่ถึง 15 วัน คือ บริ ษทั ไม่สามารถยืน่ คาขอขยายระยะเวลาและต่ออายุให้คนต่างด้าวเป็ นไปตามเกณฑ์ที่บี
โอไอกาหนด โดยสามารถยื่นคาขอขยายฯ ได้ล่วงหน้า 15 - 90 วันก่ อนครบระยะเวลาวีซ่าที่ถืออยู่ ณ
ปัจจุบนั แต่การยืน่ ลักษณะนี้จะต้องมีระยะเวลาวีซ่าคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 5 วันของระยะเวลาวีซ่าที่ถืออยู่ ณ
ปัจจุบนั หรื อระยะเวลาวีซ่าที่พน้ หน้าที่มา
- แจ้งพ้นจากบริ ษทั อื่น ระยะเวลาตาแหน่ งเหลือน้อยกว่า 15 วัน คือ การย้ายสิ ทธิ จ ากวีซ่าธุ รกิจ
กนอ. หรื อปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยที่มีระยะเวลาเหลือจากการพ้นสิ ทธิ น้ นั น้อยกว่า 15 วัน แต่การ
ยื่นลักษณะนี้ จะต้องมี ระยะเวลาคงเหลื อไม่ น้อยกว่า 5 วันของระยะเวลาวีซ่าที่ถืออยู่ ณ ปั จจุ บนั หรื อ
ระยะเวลาวีซ่าที่พน้ หน้าที่มา

***นอกเหนือจากเหตุผลข้ างต้ น จะไม่ รับพิจารณา***
7. การแจ้งพ้นตาแหน่งคนต่างด้าวผิดในกรณี แจ้งพ้นคนต่างด้าวผิดคน แจ้งพ้นโดยเลือกวันที่ปฏิทิน
แล้วเหลือระยะเวลาน้อยกว่า 15 วัน บีโอไอจะไม่ รับพิจารณา หากบริ ษทั ยื่นขออนุ ญาตให้คนต่างด้าวมา
ปฏิบตั ิงานชัว่ คราวเป็ นการเร่ งด่วน (30 วัน)
8. การยื่น ค าขอขยายเวลาต าแหน่ ง คนต่ า งด้า วและต่ อ อายุก ารอยู่ใ นประเทศของคนต่ า งด้า วและ
ครอบครัว สิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบก่อนส่ งเรื่ องดังต่อไปนี้
- ข้ อมูลบุคคลจะต้ องตรงกับหนังสื อเดินทางและวีซ่าทีแ่ นบทุกประการ โดยเลือกไอคอนรู ปดินสอ
สี เหลือง

แนวทางการยื่นแต่ ละคาขอ (ต่ อ)

- ตรวจสอบวันที่ได้รับอนุญาตให้อยูถ่ ึงวันที่ ***จะต้องตรงกับวีซ่าที่คนต่างด้าวและครอบครัวถือ
อยู่ ณ ปัจจุบนั (เท่ากับระยะเวลาตาแหน่งของบีโอไอในปั จจุบนั ) โดยจะต้องเลือกกล่องสี่ เหลี่ยมด้านหน้า
เพื่อกรอกข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั (ตามภาพ)

9. การแจ้งพ้นคนต่ า งด้าวและครอบครั ว มี 3 ขั้นตอน สามารถป้ อ งกันการแจ้ง พ้น ผิดคนจากการ
ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนการกด “ส่ งเรื่ อง”
- ชื่อ-นามสกุล
ขั้นตอนที่ 2 การสรุปคาขอ เป็ นหน้าสาหรับการ
- ตาแหน่ง / ความสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่งเรื่อง
- เลขที่หนังสื อเดินทาง

แนวทางการยื่นแต่ ละคาขอ (ต่ อ)
- หลังจากการตรวจสอบแล้วกด “ถัดไป” ระบบจะให้ทาการยืนยันวันที่พน้ ตาแหน่งหน้าที่อีกครั้ง
ซึ่งระบบจะตั้งวันพ้นตาแหน่งหน้าที่ล่วงหน้าเป็ น 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่เข้ายืน่ คาขอ
- ตัวอย่าง คนต่างด้าวและครอบครัวได้รับอนุมตั ิให้อยูถ่ ึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 บริ ษทั เข้าระบบ
ยืน่ คาขอวันที่ 28 ตุลาคม 2019 ระบบตั้งให้ 15 วันล่วงหน้า คือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 และจะเพิ่มให้
อีก 6 วัน ดังนั้นวันที่สิ้นสุ ดการอยูใ่ นประเทศคือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019

