
 
ที่  นร  1317/000401             ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6  
           ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
                49/21-22 ถนนศรีวิชัย อ าเภอเมือง 

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84000    
          25  สิงหาคม  2560 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Single Window for Visa and Work Permit”  

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ก าหนดการ  2. แบบตอบรับ   

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ร่วมกับกรมการจัดหางาน ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง   ด าเนินการพัฒนาระบบงาน Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
(Single Window for Visa and Work Permit) และปรับปรุงระบบช่างฝีมือ (e-Expert System)               
เป็นระบบงานให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Single Entry เพ่ือรับค าร้องของบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ซึ่งน าร่องใช้งานที่
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต โดยมีก าหนดเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น 

ศูนย์ เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6  ส านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริมการลงทุน                       
ก าหนดจัดสัมมนา Single Window for Visa and Work Permit  ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน ๒๕๖๐          
ณ ห้องใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ได้รับทราบและสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการท างานรูปแบบใหม่ ให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินการของกิจการนั้น ๆ รวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อ
ปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ส านักงานจัดหางาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าว  และโปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันจันทร์ ที่  
12 กันยายน  2560   

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายพัลลภ   บุญศิร)ิ  
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 
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ร่าง 

ก าหนดการสัมมนา 
 เรื่อง  “Single Window for Visa and Work Permit” 

  ณ ห้องใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต 
    วันศุกร์ ที่  15 กันยายน 2560 

                        --------------------------------------------- 
ช่วงเช้า 
08.30 น.  ลงทะเบียน   
09.00 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา โดย  นายพัลลภ บุญศิริ     
              (ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6)   
09.15 น. อภิปรายประเด็นการให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน และการ

ยื่นค าร้องขอ น าช่างฝีมือ ผู้ช านาญการต่างชาติเข้ามาท างานผ่านระบบงาน e-
Expert System (“Single Window for Visa and Work Permit”) และการตอบ 
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง โดย  
-  ผู้แทนกลุ่มผู้ช านาญการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  
-  ผู้แทนกองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง    
   (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน)  
-  ผู้แทนกองก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  

 -  ผู้แทนกลุ่มพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวเพ่ือส่งเสริมการลงทุน  
    กรมการจัดหางาน (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน)  
 -  ผู้แทนจัดหางานจังหวัดภูเก็ต  
10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง  
11.00 น.         อภิปรายประเด็นการให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน และการ

ยื่นค าร้องขอ น าช่างฝีมือ ผู้ช านาญการต่างชาติเข้ามาท างานผ่านระบบงาน e-
Expert System (“Single Window for Visa and Work Permit”) และการตอบ
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง (ต่อ)  

12.15 น.        รับประทานอาหารกลางวัน  
ช่วงบ่าย 
13.00 น. คลินิกนักลงทุน ถาม – ตอบ ทุกประเด็น เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(โดยเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์เศษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6) 
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 น. คลินิกนักลงทุน ถาม – ตอบ ทุกประเด็น เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

(ต่อ) 
16.00 น. ปิดการสัมมนา 
     

 
 
 
 
 
 



 

แบบตอบรับ 
งานสัมมนา “Single Window for Visa and Work Permit”  
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต 
 
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน........................................................................................................................... 

ท่ีอยู่.................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์............................................................................................................................................. 

โทรสาร.............................................................................................................................................. 

E-Mail : ........................................................................................................................................... 

มีความประสงค์จะเข้าร่วม 

1.  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................. 

           ต าแหน่ง........................................................................................................................ 

 2.  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................. 

           ต าแหน่ง........................................................................................................................ 

โปรดตอบกลับ  :- ภายในวันอังคาร ที่  12  กันยายน  2560 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 
โทรศัพท์  ๐-๗740-4600 
โทรสาร   ๐-๗740-4699 
E-mail : surat@boi.go.th          

 
              สมคัรด่วนรับจ านวนจ ากัด               ฟรีตลอด...การสัมมนา  
 
 
 
 
 


