ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 71 ประจาเดือนมกราคม 2564

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดี ค่ะ ห่ างหายกันไปนานสาหรับการแจ้งข่าวสาร วิธีการยื่นคาขอ และอื่นๆ มาในฉบับนี้ จะขอนาเสนอ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยืน่ คาขอต่างๆ ดังนี้

คาขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่ างด้ าวและครอบครัว
สาหรับการเข้ ามาบรรจุในตาแหน่ งประจา (ระยะเวลา 1ปี 2ปี และ 4ปี )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

บริ ษทั สามารถยืน่ ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าให้กบั คนต่างด้าวและครอบครัว พร้อมกันได้ ดดยเข้าไปที่
ยืน่ คาขอ
ข้อ 3 ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว
เลือกเลขที่บตั รส่ งเสริ ม
เลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการยืน่ ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว
กรอกข้อมูลคนต่างด้าวและแนบสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าแรก
กรณี ที่มีครอบครัวติดตาม สามารถกรอกมาในคาขอเดียวกัน ดดยกดเพิ่มตรงเครื่ องหมายบวกสี เขียวดังนี้

ดดยในช่องเหตุผลขอให้ช้ ีแจงเพิ่มเติม
- ความจาเป็ นเฉพาะของตัวบุคลากร ว่าทาไมบริ ษทั ต้องขออนุญาตให้บุคลากรคนนี้เข้ามาดาเนินการใน
ราชอาณาจักร
หลังจากได้รับอนุมตั ิให้จดั ส่ งหนังสื ออนุมตั ิให้กบั คนต่างด้าวเพื่อดาเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตไทยใน
ต่างประเทศต่อไป

กองบรรณาธิการ : นายพลกฤษณ์ ทวีสุนทร
คณะทางาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. อภิสรา น้อยรักษา

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร

สาหรับการเข้ ามาบรรจุช่างชั่วคราวเร่ งด่ วน 30 วัน และช่ างชั่วคราวไม่ เกิน 6 เดือน
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

บริ ษทั สามารถยืน่ ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าให้กบั คนต่างด้าวพร้อม ดดยเข้าไปที่
ยืน่ คาขอ
ข้อ 3 ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว
เลือกเลขที่บตั รส่ งเสริ ม
เลือกข้อ 1 ตาแหน่งสาหรับคนต่างด้าวชัว่ คราว / นักบิน

กรอกข้อมูลคนต่างด้าวและแนบสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าแรก
ดดยในช่องเหตุผลขอให้ช้ ีแจงเพิ่มเติม
- ความจาเป็ นของบริ ษทั ที่ตอ้ งนาบุคลากรเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่วงเวลานี้ (บริ ษทั กาลังดาเนินดครงการ
ใดอยู)่
- ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นหากไม่ได้นาบุคลากรเข้ามาในราชอาณาจักร
- ระยะเวลาที่ตอ้ งเริ่ มปฏิบตั ิงานหรื อเริ่ มต้นดครงการ (กรณี มีแผนตามกรอบระยะการดาเนินการเดิม
ดปรดชี้แจง)
- ความจาเป็ นเฉพาะของตัวบุคลากร ว่าทาไมบริ ษทั ต้องขออนุญาตให้บุคลากรคนนี้เข้ามาดาเนินการใน
ราชอาณาจักร
- วิธีการเดินทางเบื้องต้นในการเข้ามาในราชอาณาจักร
- จัดทาแผนการนาเข้าต่างชาติในตาแหน่งชัว่ คราว 1-6 เดือน ดดยประกอบด้วยรายละเอียดดครงการ
ชื่อตาแหน่ง ชื่อ-นามสกุลต่างชาติ และจานวนที่ตอ้ งการดดยแนบในข้ออื่นๆ
สาหรับตาแหน่งที่ลงท้ายด้วย ENGINEER ขอให้หมายเหตุเพิ่มเติมในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา
- ต่างชาติตอ้ งจบการศึกษาด้าน Engineering หรื อ ENGINEER และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี และ 5 ปี หรื อถ้าไม่จบการศึกษาด้าน Engineering หรื อ ENGINEER ต้องมีประสบการณ์ทางานด้าน
Engineering หรื อ ENGINEER ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เข้ามาบรรจุ
***กรณีการขออนุมัติตาแหน่ งใหม่ และการขอตาแหน่ งเพื่อปรับเปลีย่ นทีล่ งท้ ายด้ วย ENGINEER ยึดถือ
เกณฑ์ พจิ ารณาดังกล่าวเช่ นกัน***
หลังจากได้รับอนุมตั ิให้จดั ส่ งหนังสื ออนุมตั ิให้กบั คนต่างด้าวเพื่อดาเนินการขอวีซา่ ที่สถานทูตไทยใน
ต่างประเทศต่อไป

สาหรับผู้ทไี่ ม่ สามารถเดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักรก่อนครบกาหนดระยะเวลาวีซ่า
ขอให้ดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
คนต่างด้าวและครอบครัวผูต้ ิดตามได้รับระยะเวลาวีซ่าภายใต้สิทธิ ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุ น (บี ดอไอ) ถึ งวันที่ 31 มี นาคม 2564 ขณะนี้ ได้ติดต่อสถานทู ตเพื่อขอเดิ นทางเข้า มาในราชอาณาจักร แต่ไ ม่
สามารถเดินทางเข้ามาได้ทนั เนื่ องจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถจองตัว๋ เครื่ องบินได้ ไม่สามารถจองดรงแรม
หรื อสถานที่ที่รัฐกาหนดสาหรับการกักตัว (Alternative State Quarantine) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน เป็ นต้น
ขอให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ยืน่ คาขอ “ขอแจ้ งพ้นคนต่ างด้ าวและครอบครัว” ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. ยืน่ คาขอ “ขออนุมัติตาแหน่ งคนต่ างด้ าว”
3. ยืน่ คาขอ “ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่ างด้ าวและครอบครัว”
4. เมื่อได้รับวีซ่าประเภท Non-IB หรื อ Non-B (สาหรับคนต่างด้าว) และ Non-O (สาหรับครอบครัวผูต้ ิดตาม)
เดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจัก ร พร้ อมกักตัว 14 วันเรี ย บร้ อยแล้ว สามารถยื่นค าขอ “ขอบรรจุ ค นต่ างด้ า วและขอ
อนุญาตให้ ครอบครัวเข้ ามาในประเทศ”
***กรณีก ารขอแจ้ งพ้ นคนต่ า งด้ าวและครอบครั ว ระบบจะตั้งวันที่ พน้ ตาแหน่ งหน้าที่ ไว้ 15 วันล่ วงหน้า
กรณี ที่ยงั คงเหลือระยะเวลาของวีซ่า ระบบจะเพิม่ ให้อีก 6 วันรวมเป็ นการพ้นหน้าที่ล่วงหน้า 21 วัน เช่น

- คนต่างด้าวได้รับระยะเวลาวีซ่าถึง 31 มีนาคม 2564
- บริ ษทั เข้ายื่นขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ระบบจะตั้งวันที่พน้ ตาแหน่ ง
หน้าที่เป็ น 25 มีนาคม 2564 และเพิ่มเติมให้อีก 6 วัน ฉะนั้นคนต่างด้าวและครอบครัวจะได้รับวันที่สิ้นสุ ดการอยู่ใน
ประเทศเป็ น 31 มีนาคม 2564 (ไม่เกินระยะเวลาวีซ่าเดิมที่ได้รับ)

การยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งและต่ ออายุคนต่ างด้ าว
หลักเกณฑ์ และเอกสารแนบ
1. สามารถยืน่ คาขอขยายระยะเวลาตาแหน่งและต่ออายุคนต่างด้าวและครอบครัวได้ล่วงหน้า 15-90 วันก่อนวีซ่า
ครบกาหนด
2. กรณี ที่ครอบครัวไม่สามารถเดินทางเข้ามาขยายต่ออายุได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาวีซ่าเดิมขอให้เลือก
เครื่ องหมายถูกหน้าชื่อออก หลังจากนั้นยืน่ คาขอแจ้งพ้นให้แก่ครอบครัวคนต่างด้าว
3. เอกสารที่ใช้แนบคือ
- ผังสายงานองค์กร
- ผลการถ่ายทอด
- บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้
- งบการเงิน > หน้ารายงานผูต้ รวจสอบ หน้าแสดงฐานะทางการเงิน หน้างบกาไรขาดทุน
4. ผลการถ่ายทอดเทคดนดลยีประกอบด้วย
- ชื่อบริ ษทั
- ชื่อตาแหน่งที่ขอขยาย
- หัวข้อที่ได้ทาการถ่ายทอด
- ระยะเวลาการถ่ายทอดดดยละเอียด และวิธีการถ่ายทอด
- รายชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และลายเซ็นของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอด
- เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขประเภทกิจการ เช่น รายชื่อลูกค้าและบริ การ ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านไอที เป็ นต้น

ตัวอย่ าง ผลการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ชื่ อบริษัท/ทีอ่ ยู่ หรื อ หัวกระดาษบริษทั

ชื่อตำแหน่ง

1.

2.

หัวข้อกำรถ่ำยทอด

วิธีกำรถ่ำยทอด และ
ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด

***ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด
คือ ช่วงเวลำที่ได้ทำกำร
ถ่ำยทอดไปแล้ว จนถึง
เดือนปัจจุบนั ที่ยนื่ ขอขยำย
ระยะเวลำ

ผลที่ได้รับจำกกำร
ถ่ำยทอด

ชื่อ-นำมสกุล และ
ตำแหน่งพร้อมแผนก
ของพนักงำนผูไ้ ด้รับกำร
ถ่ำยทอด

ผูไ้ ด้รับกำร
ถ่ำยทอด
ลงนำม

