ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 68 ประจาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะ สำหรับ e-newsฉบับนี้จะขอแจ้งเรื่ อง “กำรยืน่ คำขอควำมร่ วมมือประทับตรำวีซ่ำให้กบั
ช่ำงฝี มือและครอบครัว” เพื่อให้ต่ำงชำติใช้หนังสื ออนุมตั ิดงั กล่ำวเป็ นเอกสำรแนบในกำรขอวีซ่ำประเภท
Non-IB, Non-B และ Non-O จำกสถำนเอกอัครรำชทูต หรื อสถำนกงสุ ลใหญ่ โดยมีเนื้อหำดังนี้

ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 กลุ่มพิจำรณำอนุ ญำตผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศ จะเปิ ดรับคำขอ
ประทับตรำวีซ่ำให้กบั ช่ ำงฝี มือและครอบครัว โดยจะพิจำรณำให้ควำมสำคัญแก่คำขอของช่ ำงฝี มือและ
ผูช้ ำนำญกำรต่ ำ งประเทศที่ เ ข้ำ มำท ำงำนในต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ต าแหน่ ง ด้ า นการผลิ ต หรื อ ที่ มี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การประกอบการของกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ งเสริ ม การลงทุ น และมี
ความสาคัญต่ อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ ช่ำงฝี มือและผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศและ
ครอบครัวที่จะเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข เงื่อนเวลำ และหลักเกณฑ์ของผูม้ ี
อำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น ซึ่ งมีผลใช้บงั คับอยู่ เพื่อกำรป้ องกันโรคและ
จัดระเบียบจำนวนบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรคัดกรองและกำรจัดสถำนที่ไว้กกั กัน (Quarantine)
ในคำขอควำมร่ วมมือประทับตรำวีซ่ำให้กบั ช่ำงฝี มือและครอบครัวนั้น ช่องเหตุผลประกอบกำร
พิจำรณำขอให้ช้ ีแจงดังนี้
1. ควำมจำเป็ นของบริ ษทั ที่ตอ้ งนำบุคลำกรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ ช่ วงเวลำนี้ (บริ ษทั กำลังดำเนิ น
โครงกำรใดอยู)่
2. ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นหำกไม่ได้นำบุคลำกรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
3. ระยะเวลำที่ตอ้ งเริ่ มปฏิบตั ิงำนหรื อเริ่ มต้นโครงกำร (กรณี มีแผนตำมกรอบระยะกำรดำเนินกำรเดิม
โปรดชี้แจง)
4. ควำมจำเป็ นเฉพำะของตัวบุคลำกร ว่ำทำไมบริ ษทั ต้องขออนุญำตให้บุคลำกรคนนี้เข้ำมำดำเนินกำร
ในรำชอำณำจักร
5. วิธีกำรเดินทำงเบื้องต้นในกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ทั้งนี้ กรุ ณำให้ขอ้ มูลให้ครบถ้วนมำกที่สุด ไม่ว่ำบุคลำกรที่จะเข้ำมำในรำชอำณำจักรจะอยู่ใน
ตำแหน่งผูบ้ ริ หำรหรื อช่ำงชำนำญกำร

(ต่อ)
1. กรณี ที่ต่ำงชำติมีใบอนุ ญำตทำงำนและวีซ่ำภำยใต้สิทธิ คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน หรื อได้รับ
วี ซ่ ำ ประเภท Non-IB, Non-B ขอให้ ติ ด ต่ อ สถำนทู ต โดยตรงเพื่ อ ด ำเนิ น กำรเดิ น ทำงเข้ำ มำใน
รำชอำณำจักร
2.
กรณี ครอบครัว (ภรรยำ, สำมี และบุตร) ของคนต่ำงชำติได้รับวีซ่ำ Non-O เรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อ
สถำนทูตโดยตรง

สามารถศึกษาขั้นตอนต่ างๆ ได้ ตามเอกสารแนบค่ ะ
คาขอนาเข้ าช่ างฝี มือและผู้ชานาญการผ่านระบบ
Single Window for Visa and Work Permit
โครงกำรที่ได้รับบัตรส่ งเสริ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็ นต้นไป ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1.

กำรยืน่ ขอนำเข้ำช่ำงฝี มือผูช้ ำนำญกำรต่ำงชำติ จำนวนคนต่ำงด้ำวที่บริ ษทั สำมำรถนำเข้ำได้น้ นั ต้องไม่
เกินจำกกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนที่ระบุในคำขอรับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน เช่น บริ ษทั แจ้งกำรขอนำ
ช่ำงฝี มือและผูช้ ำนำญกำรต่ำงชำติจำนวน 50 คน ดังนั้นร้อยละสิ บที่สำมำรถนำเข้ำได้คือ 50+5 = 55 คน
เป็ นต้น หำกบริ ษทั ขอจำนวนช่ำงฝี มือเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนที่ระบุในคำขอรั บกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุน กลุ่มพิจำรณำอนุญำตผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศจะส่ งเรื่ องให้กบั กองบริ หำรลงทุนที่รับผิดชอบ
เป็ นผูพ้ ิจำรณำจำนวนช่ ำงฝี มือผูช้ ำนำญกำรต่ำงชำติดังกล่ำว ซึ่ งเป็ นไปตำมควำมเห็ นชอบของกอง
บริ หำรลงทุน

2.

โครงกำรที่ได้กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็ นต้นไป และได้รับใบอนุญำตเปิ ด
ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มแล้ว หำกประสงค์จะขอขยำยระยะเวลำตำแหน่งและตัวบุคคล
ให้บริ ษทั จัดทำแผนการลดจานวนช่ างฝี มือระดับ OPERATION ลง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำทุกครั้ง
โดยแนบต่อท้ำยผลกำรถ่ำยทอดทุกครั้ง

3.

หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำคำขอนำเข้ำช่ำงฝี มือหรื อเอกสำรแนบประกอบกำร
พิจำรณำต่ำงๆ เป็ นเอกสารเท็จ จะระงับการพิจารณาคาขอดังกล่ าวทันที และบริ ษทั ต้องดำเนิ นกำร
พิสูจน์ควำมถูกต้องของเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่ให้แล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด หำกสำมำรถพิสูจน์
ควำมถูกต้องแท้จริ งของเอกสำรได้ เจ้ำหน้ำที่จึงจะดำเนิ นกำรพิจำรณำคำขอให้ใหม่อีกครั้ง แต่หำก
บริ ษทั ไม่สำมำรถพิสูจน์ควำมถูกต้องแท้จริ งของเอกสำรได้ เจ้ำหน้ำที่จะไม่พิจำรณำคำขอและจะส่ ง
เรื่ องให้กลุ่มกฎหมำยของสำนักงำนดำเนินกำรบันทึกประวัติกำรยืน่ เอกสำรหลักฐำนเท็จ
***ทั้งนี้ หำกมี กำรยื่นคำขอกับ ช่ ำงฝี มื อที่ เคยมี ประวัติกำรยื่นเอกสำรหลักฐำนเท็จ มำอี ก
ระบบ Single Window จะปฏิเสธไม่รับคำขอดังกล่ำวของบริ ษทั ***
กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์์กุล
คณะทางาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร

การขออนุญาตนาผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศ
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กรณีมีใบอนุญาตทางานแล้ว)
1. ติดต่อ สอท. / สกญ. เพื่อแสดงใบอนุญาตทางานและขอออกเอกสาร Certificate of Entry (COE)
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ Certificate of Entry (COE) ที่ สอท. / สกญ. ประกอบด้วย
• ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมแก่การเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองที่ยืนยันว่า
ผู้เดินทางไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 (RT-PCR Test) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
• กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย (กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19) วงเงินไม่ต่ากว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชาอาณาจักร
• หลักฐานการจองเที่ยวบิน (รับทราบรายละเอียดจาก สอท. / สกญ.)
• หลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) 14 วัน โดยคนต่างชาติ / บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• เอกสารอื่นๆ ตามคาสั่ง ศบค.

2. แสดงเอกสารรับรอง COE ก่อนขึ้นเครื่อง
3. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ศูนย์ EOC) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่ กต. รับคนต่างชาติ เดินทางไปยังสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ)
รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
1. Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok
3. Royal Benja Hotel
5. The Idle Residence
7. Grande Centre Point Sukhumvit 55
9. The Kinn Bangkok
11. Twothree A Homely Hotel
13. Tango Vibrant Living Hotel
15. Anantara Mai Khao Phuket

2. Qiu Hotel Sukhumvit
4. Grand Richmond Hotel
6. Anantara Siam Bangkok Hotel
8. Amara Hotel
10. Siam Mandarina Hotel
12. Anantara Riverside Bangkok Resort
14. Amari Buriram United

การขออนุญาตนาผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศ
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กรณีไม่มีใบอนุญาตทางาน)
1.(1) กรณีตาแหน่งประจา
1.(1.1) บริษัทยื่นเรื่องขออนุมัติตาแหน่งผ่านระบบ Single Window
1.(1.2) สานักงานพิจารณาอนุมัติตาแหน่ง

1.(2) กรณีตาแหน่งช่างชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
1.(2.1) ยื่นขอหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
(กรณีไม่มีตาแหน่งหรือนักบิน)
ผ่านระบบ Single Window

1.(1.3) ในกรณีที่ได้รับอนุมัติตาแหน่ง
ยื่นขอหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะคาขอของช่างฝีมือและผู้ชานาญการต่างประเทศที่เข้ามา
ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร ตาแหน่งด้านการผลิต หรือตาแหน่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการประกอบการของกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน และมีความสาคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. เมื่อได้รับอนุมัติหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
ทาการพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าออกมาจากระบบและนาไปยื่นที่ สอท. / สกญ. ต้นทาง
3. สอท. / สกญ. ทาการประทับตราวีซ่า Non-B / Non-IB และออกเอกสาร Certificate of Entry (COE)
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า และ Certificate of Entry (COE) ที่ สอท. / สกญ. ประกอบด้วย
• แบบฟอร์มขอวีซ่าตามปกติ
• ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมแก่การเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองที่ยืนยันว่า
ผู้เดินทางไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 (RT-PCR Test) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
• กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย (กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19) วงเงินไม่ต่ากว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชาอาณาจักร
• หลักฐานการจองเที่ยวบิน (รับทราบรายละเอียดจาก สอท. / สกญ.)
• หลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) 14 วัน โดยคนต่างชาติ / บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• เอกสารอื่นๆ ตามคาสั่ง ศบค.

4. แสดงเอกสารรับรอง COE ก่อนขึ้นเครื่อง
5. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ศูนย์ EOC) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่ กต. รับคนต่างชาติ เดินทางไปยังสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ)
รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
1. Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok
3. Royal Benja Hotel
5. The Idle Residence
7. Grande Centre Point Sukhumvit 55
9. The Kinn Bangkok
11. Twothree A Homely Hotel
13. Tango Vibrant Living Hotel
15. Anantara Mai Khao Phuket

2. Qiu Hotel Sukhumvit
4. Grand Richmond Hotel
6. Anantara Siam Bangkok Hotel
8. Amara Hotel
10. Siam Mandarina Hotel
12. Anantara Riverside Bangkok Resort
14. Amari Buriram United

