ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 67 ประจาเดือนพฤษภาคม 2563

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดี ค่ะ สำหรั บ e-news ฉบับนี้ จะขอแจ้งเรื่ อง “กำรพิจำรณำและรับเรื่ องกำรขยำยเวลำเวลำ
ตำแหน่งและต่ออำยุกำรอยูต่ ่อในประเทศภำยใต้สิทธิสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน” ดังนี้
1. สำหรับคนต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นรำชอำณำจักร สำมำรถยืน่ ขอขยำยระยะเวลำตำแหน่งและต่อ
อำยุคนต่ำงด้ำวได้ สำมำรถยื่นคำขอได้ล่วงหน้ำ 15-90 วันก่อนครบกำหนดวีซ่ำและใบอนุ ญำตทำงำน
พร้อมทั้งนัดหมำยเพื่อแสดงตนต่อกรมกำรจัดหำงำน และสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองให้เรี ยบร้อย
2. สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ครบกำหนดระยะเวลำกำรขยำยอยูต่ ่อในรำชอำณำจักร ยังอยูต่ ่ำงประเทศ
และไม่สำมำรถเดินทำงกลับได้ภำยในระยะเวลำกำหนดวีซ่ำสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจะไม่สำมำรถรับ
เรื่ องพิจำรณำในระบบ Single Window
3. สำหรับคนต่ำงด้ำวที่เดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรเรี ยบร้อยแล้ว และมีเวลำวีซ่ำมำกกว่ำ
15 วัน ขอให้รีบดำเนินกำรยืน่ ขอขยำยระยะเวลำตำแหน่งและต่ออำยุคนต่ำงด้ำว โดยจะต้องเข้ำสู่ สถำนที่
เฝ้ำระวังกักตัวของรัฐจัดให้ (State Quarantine / Local Quarantine) หรื อโรงแรมที่เข้ำร่ วมโครงกำร
(Alternative State Quarantine) เพื่อดูแลบุคคลที่เดินทำงกลับมำจำกต่ำงประเทศ และเฝ้ำระวังติดตำม
อำกำรจนครบ 14 วัน (โดยดูจำกตรำประทับขำเข้ำล่ำสุ ด) จึงจะสำมำรถยื่นคำขอขยำยระยะเวลำตำแหน่ งใน
ระบบ Single Window ได้ แต่หำกไม่สำมำรถมำแสดงตนได้ทนั ตำมที่ระบบกำหนดวันสิ้ นสุ ดกำรแสดงตัว
ขอให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำน และสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองให้เรี ยบร้อยก่อนแจ้งเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
สำหรับกำรยื่นขอขยำยระยะเวลำตำแหน่ งคนต่ำงด้ำว ให้แนบผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีซ่ ึ งมี
รำยละเอียด ดังนี้
- ชื่อบริ ษทั
- ผลที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
- ชื่อตำแหน่งที่ขอขยำยระยะเวลำ
- ชื่อ-นำมสกุล และตำแหน่งของผูท้ ี่ได้รับกำรถ่ำยทอด
- หัวข้อที่กำรถ่ำยทอด
- ลำยเซ็นของผูท้ ี่ได้รับกำรถ่ำยทอด
- ระยะเวลำที่ได้ทำกำรถ่ำยทอด
(ตำมตัวอย่ำง 1)

***กาหนดเริ่มใช้ เกณฑ์ การพิจารณานีต้ ้ังแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563***
กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์์กุล
คณะทางาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร

หลักเกณฑ์ การพิจารณาการเดินทางเข้ าประเทศไทยให้ แก่ต่างชาติตามข้ อ 3 (5)
ของข้ อกาหนดออกความตามมาตรา 9
แห่ งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
สาหรับบริษทั ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุนมีข้นั ตอนดังนี้
บริษทั

สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริมการลงทุน

กระทรวงการต่ างประเทศ

เอกสารทีต่ ้ องจัดเตรียม
1. หนังสื อชี้แจงควำมจำเป็ นของบริ ษทั พร้อมรำยละเอียด
เบื้องต้น
2. สำเนำหนังสื อเดินทำง หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงพร้อม
วีซ่ำภำยใต้สิทธิสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุน
3. สำเนำใบอนุญำตทำงำน
(ตำมตัวอย่ำงที่ 2)

อนุมตั ิ / ไม่ อนุมตั ิ

***
▪ ขอให้บริ ษทั ยืน่ เอกสำรที่ กลุ่มพิจำรณำอนุญำตผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศ ชั้น 18 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี
กรุ งเทพฯ หรื อหำกสำนักงำนตั้งในจังหวัดอื่นๆ สำมำรถส่ งสำเนำทั้งหมดมำที่
visawork@boi.go.th และขอให้จดั ส่ งฉบับจริ งมำที่
กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชานาญการต่ างประเทศ
319 ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 10330
▪
▪

ในขั้นตอนกำรพิจำรณำของสำนักงำนอำจต้องสอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติมกับบริ ษทั
กระทรวงต่ำงประเทศจะเป็ นหน่วยงำนพิจำรณำอนุมตั ิและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้บริ ษทั รำบ

ตัวอย่ าง ผลการถ่ ายทอดเทคโนโลยี

ตัวอย่างที่ 1

ชื่ อบริษัท/ทีอ่ ยู่ หรื อ หัวกระดาษบริษทั

ชื่อตำแหน่ง

1.

2.

3.

หัวข้อกำรถ่ำยทอด

วิธีกำรถ่ำยทอด และ
ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด

ผลที่ได้รับจำกกำร
ถ่ำยทอด

ชื่อ-นำมสกุล และ
ตำแหน่งของพนักงำนผู ้
ได้รับกำรถ่ำยทอด

ลงนำม

ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลบริษัท.............................................................................
1.บริษัท......................................................... ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่.................................................
วันที่ออกบัตร.........................................
2. ข้อมูลคนต่างชาติที่ขอเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน ................... คน
ชื่อ – นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)

สัญชาติ
(ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง
(ภาษาอังกฤษ)

...........

...

...

...........

...

...

เดินทางจาก
เหตุผลประกอบการพิจารณา
ประเทศ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
เหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณา ให้ ก รอกรายละเอี ย ดตาม
...

...

คำแนะนำต่อไปนี้
1. ความจำเป็ น ของบริ ษ ั ท ที ่ ต ้ อ งนำบุ ค คลากรเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร ณ ช่วงเวลานี้ (บริษัทกำลังดำเนินโครงการใด
อยู่)
2. ความเสีย หายที่เกิดขึ้นหากไม่ได้นำบุคคลากรเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (หากมีมูลค่าความเสียหาย คิดเป็นจำนวนเงินกี่
บาท) โปรดระบุหรือแนบหลักฐานสัญญาที่แสดงถึงข้อผูกพัน
หากเกิ ด ความเสี ย หายจากการที ่ บ ุ ค ลากรเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรไม่ได้ (จ่ายให้ใคร ระยะเวลาตามสัญญาจาก
เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ หากมีการปรับ จะเริ่มโดนปรับเมื่อไหร่)
3. ระยะเวลาที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานหรือเริ่มต้นโครงการ (กรณีมี
แผนตามกรอบระยะการดำเนินการเดิม โปรดชี้แจง)
4. ความจำเป็นเฉพาะของตัวบุคลากร ว่าทำไมบริษัทต้องขอ
อนุญาตให้บุคคลการคนนี้ เข้ามาดำเนินการในราชอาณาจัก ร
รวมถึงกิจกรรมที่บุคลากรจำเป็นต้องทำเมื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว (โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย
หน้าแรกของหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (หากมี) และ
เอกสารอื่นๆ หากคิดว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ)
5. วิ ธ ี ก ารเดิน ทางเบื ้ อ งต้น ในการเข้ า มายั ง ราชอาณาจัก ร
พร้อมช่วงเวลา และหมายเลขเที่ยวบิน (หากสามารถระบุได้)
ป.ล. กรุณาตอบข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด ไม่ว่าบุคลากรที่จะ
เข้ามาในราชอาณาจักร จะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร หรือช่าง
ผู้ชำนาญการ

ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลของผู้ไม่มีสัญชาติไทย ของบริษทั ……………………..จำนวน……………………. คน
ลำดับ

1.

ชื่อ - นามสกุล

สัญชาติ

เลขที่หนังสือเดินทาง

สถานะวีซ่า

สถานะใบอนุญาตทำงาน

มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

ตำแหน่ง

เดินทางจากประเทศ

วิธีการเดินทาง

