ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 72 ประจาเดือนมีนาคม 2564

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะ e-News ฉบับนี้ ขอนำเสนอวิธีกำร และเกร็ ดกำรยื่นในคำขอต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรยื่น
คำขอต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น

คาขออนุมตั ิตาแหน่ งคนต่ างด้ าว
1.

สิ่ งที่ทำงบริ ษทั มักจะเกิดควำมสับสนคือ ประเภทตำแหน่ง ว่ำต้องเลือกยังไง ขอแสดงเป็ นภำพดังต่อไปนี้

ประเภทตำแหน่ง >>> MANAGING DIRECTOR
สำหรับกำรขอตำแหน่ง MANAGING DIRECTOR เท่ำนั้น
ประเภทตำแหน่ง >>> OPERATOR
สำหรับกำรขอตำแหน่งเฉพำะ OPERATOR / CALL CENTER
ภำยใต้กิจกำรธุ รกิจรับจ้ำงบริ หำรระบบธุ รกิจระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น

ช่องขอบเขตงำน กรอกเฉพำะหน้ำที่ของตำแหน่งเท่ำนั้น
กรณี ขอตำแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะต้องระบุเพิ่มเติม “เป็ นกรรมกำรมีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ”

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

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร

คาขออนุมัติตาแหน่ งคนต่ างด้ าว (ต่ อ)
2.

ใน 1 คำขอสำมำรถขอตำแหน่งได้สูงสุ ด 10 ตำแหน่ง โดยกำรเลือกที่ “เพิ่มตำแหน่ง”

3.

เมื่อกรอกข้อมูลตำแหน่งที่ตอ้ งกำรขอเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด “ถัดไป” บริ ษทั จะต้องแนบเอกสำรต่ำงๆ และกรอก
เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมโดยให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งที่ยนื่ ขอ
1.
2.
3.
4.
5.

บริ ษทั ดำเนินกำรเกี่ยวกับอะไร
แนวโน้มด้ำนกำรตลำด กำรบริ หำร และกำรผลิตเป็ นอย่ำงไร
มีควำมจำเป็ นอย่ำงไรจึงต้องขอตำแหน่งนี้
ตำแหน่งนี้ไม่สำมำรถเป็ นคนไทยได้เพรำะเหตุใด
ตำมบัตรส่งเสริ มบริ ษทั ได้ให้บริ กำรตำมขอบข่ำยงำนข้อไหน (กรณี ประเภทกิจกำร TISO)

ข้อ 2 สำหรับตำแหน่งระดับ EXECUTIVE เท่ำนั้นที่ ไม่ตอ้ งแนบ

ข้อ 4 บริ ษทั ที่มีกำรส่ งงบกำรเงินแล้วต้องแนบ***

4.
5.

กำรแนบแผนกำรถ่ำยทอดระยะเวลำจะต้องระบุจำก ปัจจุบัน >>> อนาคต
กรณี ที่ บ ริ ษ ทั ขอตำแหน่ ง ที่ ล งท้ำ ยด้ว ย ENGINEER จะต้ อ งหมายเหตุ ใ นช่ อ งเหตุ ผลประกอบการพิจ ารณา
เพิม่ เติม - หมำยเหตุ "ต่ำงชำติตอ้ งจบกำรศึกษำด้ำน Engineering หรื อ ENGINEER และมีประสบกำรณ์ทำงำนที่
เกี่ ย วข้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 ปี และ 5 ปี หรื อถ้ ำ ไม่ จ บกำรศึ ก ษำด้ ำ น Engineering หรื อ ENGINEER ต้อ งมี
ประสบกำรณ์ทำงำนด้ำน Engineering หรื อ ENGINEER ไม่นอ้ ยกว่ำ 10 ปี เข้ำมำบรรจุ"

ขออนุมัติตาแหน่ งคนต่ างด้ าว เพื่อเปลีย่ นตาแหน่ งหน้ าทีข่ องคนต่ างด้ าว
1.

ขณะนี้หลำยบริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนผังองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ซึง่ กำรปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งนั้นมีหลำยกรณี เช่น ตำแหน่งเดิมหมดวำระเดินทำงกลับประเทศ บริ ษทั มีกำรแต่งตั้งต่ำงชำติที่อยูใ่ น
ระบบไปทดแทน เป็ นต้น

2.

กำรยืน่ คำขอเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งหน้ำที่ของคนต่ำงด้ำว เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว ตำแหน่งเดิมที่เคยบรรจุอยูจ่ ะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3.

ระยะเวลำของวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำนจะเท่ำกับระยะเวลำที่เคยได้รับอยูเ่ ดิม มีวธิ ี กำรดังนี้

4.

เลือกบัตรส่ งเสริ ม และเลือกต่ำงชำติที่ตอ้ งกำรยืน่ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

5.

บริ ษทั กรอกข้อมูลส่ วนตัว อัพเดทข้อมูลกำรเดินทำงของต่ำงชำติให้เป็ นปั จจุบนั และแนบหนังสื อรับรองกำร
ผ่ำนงำนของตำแหน่งปั จจุบนั เพิ่มเติม

6.

บริ ษทั จะต้องแนบเอกสำรต่ำงๆ และกรอกเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม เช่นเดียวกับกำรขออนุม ัติ
ตำแหน่งใหม่

การยื่นรายงานความคืบหน้ าโครงการ e-Monitoring
กรณี ที่บริ ษทั ต้องกำรยื่นขออนุมัติตาแหน่ งคนต่ างด้ าว และ ขอขยายเวลาตาแหน่ งของคนต่ างด้ าวและต่ ออายุ
การอยู่ในประเทศของคนต่ างด้ าวและครอบครั ว ขณะนี้ ได้เวลำในกำรยื่นรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรครั้งที่ 1/2564
ส ำหรั บ บั ต รส่ งเสริ มที่ ย ัง ไม่ ค รบเปิ ดด ำเนิ น กำรตำมเงื่ อ นไขในบั ต รส่ งเสริ ม สำมำรถเข้ ำ รำยงำนได้ ที่
https://emonitoring.boi.go.th/boi/home/index ให้เ รี ยบร้ อ ย หำกไม่ส ำมำรถเข้ำ ใช้งำนได้ขอให้ติ ดต่ อ “เบอร์
โทรศัพท์ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่” ที่ปรำกฎอยูท่ ี่หน้ำระบบ

เกณฑ์ การยื่นคาขอต่ างๆ ในระบบ Single Window
1. กำรยืน่ คำขอเหล่ำนี้ จะต้องมีระยะเวลำวีซ่ำเหลือไม่ น้อยกว่า 15 วัน
-

คำขอ 1.1 ขอบรรจุคนต่ำงด้ำวและขออนุญำตให้ครอบครัวเข้ำมำใน

-

คำขอ 1.1 ขออนุญำตให้ครอบครัวของคนต่ำงด้ำวเข้ำมำในประเทศ

-

คำขอ 1.3 ขอบรรจุคนต่ำงด้ำวและขออนุญำตให้ครอบครัวเข้ำมำในประเทศ (Operator หรื อใกล้เคียง)

-

คำขอ 1.5 ขออนุญำตให้คนต่ำงด้ำวมำปฏิบตั ิงำนชัว่ ครำว (ไม่เกิน 6 เดือน)

2. กำรยืน่ คำขอเหล่ำนี้ จะต้องมีระยะเวลำวีซ่ำเหลือไม่ น้อยกว่า 5 วัน

-

ขอบรรจุคนต่ำงด้ำวและขออนุญำตให้ครอบครัวเข้ำมำในประเทศ (นักบิน)

-

ขออนุญำตให้คนต่ำงด้ำวมำปฏิบตั ิงำนชัว่ ครำวเป็ นกำรเร่ งด่วน (30 วัน)

3. กำรยืน่ คำขอ 2.1 ขอขยำยเวลำของตำแหน่งคนต่ำงด้ำวและต่ออำยุกำรอยูใ่ นประเทศของคนต่ำงด้ำวและครอบครัว
สำมำรถยื่นได้ ล่วงหน้ า 15 – 90 วัน ก่อนครบกาหนดวีซ่า
4. กำรยืน่ คำขอ 5 ขอแจ้งพ้นคนต่ำงด้ำวและครอบครัว และ คำขอ 4 ขอแจ้งพ้นครอบครัวคนต่ำงด้ำว ระบบจะตั้ง
วันทีพ่ ้นหน้ าทีใ่ ห้ ล่วงหน้ า 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เข้ำระบบในกำรยืน่ คำขอ

ยกเลิกการกรอก “ข้ อมูลสาขา” ในระบบ Single Window
และการปรับรูปแบบของใบอนุญาตทางานรูปแบบ Digital
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป
1.

แถบ “ข้อมูลสำขำ” จะไม่ปรำกฏในหน้ำจอระบบ Single Window

ยกเลิกการกรอกข้อมูลสาขา

2.

ระบบจะไม่แสดงข้อมูลให้เลือกสถำนที่ทำงำนในคำขอดังต่อไปนี้
- ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
- ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (นักบิน)
- ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (Operator หรือใกล้เคียง)
- ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบตั งิ านชัวคราวเป็
่
นการเร่งด่วน (30 วัน)
- ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบตั งิ านชัวคราว
่
(ไม่เกิน 6 เดือน)
- ขอขยายเวลาของตาแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยูใ่ นประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว
- เปลีย่ นใบอนุญาตทางานเดิมเป็ น Digital Work Permit

3.

ยกเลิกการแสดงท้องทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตทางานของคนต่างด้าว (ใบอนุญาตทางานอิเล็กทรอนิกส์ สาเนา
ใบอนุญาตทางานอิเล็กทรอนิกส์ และหน้า Scan QR Code )

4.

วิธีกำรปรับข้อมูลใน Digital Work Permit Application

รองรับกำรกรอกเลขคนต่ำงด้ำวแบบมีตวั อักษร
เช่น 200A2564000001

5.

ใบอนุญำตทำงำน Digital Work Permit รู ปแบบใหม่

6.

สำเนำใบอนุญำตทำงำน Digital Work Permit รู ปแบบใหม่

รูปแบบปัจจุบนั

1 เปลีย่ นชื่อแบบเป็ น บต.43

2 ยกเลิกการแสดง

3 เปลีย่ นคา เป็ น สิทธิในการทางาน

4 ยกเลิกการแสดง

5 ย้ายการแสดงเงื่อนไขการทางาน

7.

สำเนำใบอนุญำตทำงำน Digital Work Permit รู ปแบบใหม่ (ต่อ)

รูปแบบใหม่

5 ย้ายการแสดงเงื่อนไขการทางานมาจากหน้าด้านบน

