ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 45 ประจำเดือนมิถุนำยน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะ...เข้ำสู่ฤดูผลไม้เมืองไทยกันแล้วนะคะ มีทงั ้ ทุเรียน เงำะ มังคุด กระท้อน อย่ำลืมอุดหนุ นกันนะคะ
สำหรับฉบับนี้ ขอย้ำถึง การแจ้งพ้นหน้ าที่ของช่างฯ และครอบครัวออกจำกตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่ งดังกล่ำว
จะสิน้ สุดลงด้วย ดังนัน้ หำกทำงบริษทั ประสงค์นำช่ำงฯ เข้ำใหม่ จะต้องยืน่ ขออนุมตั ติ ำแหน่งใหม่ ซึง่ สำมำรถดำเนินกำรได้ทนั ที
หลังจำกกำรแจ้งพ้นช่ำงฯ และครอบครัวแล้ว
*** ระวัง!!! สาหรับผูท้ ี่ได้รบั อนุมตั ิ บรรจุช่างฯ จาก BOI ไปแล้ว ขอให้ รีบดาเนิ นการกับทาง ตม. และจัดหางานให้ทนั
ตามระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ทนั !!! จะต้องแจ้งพ้นและเริ่ มขอตาแหน่ งใหม่ ***

แจ้งประกาศ!!!
กรณีการขออนุมตั ติ าแหน่งหรือขยายระยะเวลาตาแหน่ งทีม่ เี ลขกากับท้าย ทางบีโอไอจะพิจารณาอนุ มตั ติ าแหน่ งใหม่ให้
อยูถ่ งึ 2 ปี หรือ 4 ปี (ตามสิทธิ) หรืออนุมตั ใิ ห้เท่ากับตาแหน่งส่วนใหญ่ในกลุ่มนัน้ หรือตาแหน่ งทีม่ รี ะยะเวลาสูงสุด ทัง้ นี้เพื่อ
ปรับระยะเวลาตาแหน่งให้เท่ากัน การพิจารณาขยายระยะเวลาจะได้พจิ ารณาความเหมาะสมในคราวเดียว
ตัวอย่างเช่น
ตาแหน่ง 1. Installation Technician (1)
2. Installation Technician (2)
3. Installation Technician (3)
3. Installation Technician (4)

อยูถ่ งึ 30 ส.ค. 2017
อยูถ่ งึ 28 พ.ย. 2018
อยูถ่ งึ 28 พ.ย. 2018
อยูถ่ งึ 15 พ.ค. 2019

เกณฑ์การพิ จารณา : เมือ่ ต้องการขอขยายระยะตาแหน่ง Installation Technician (1) จะถูกปรับให้อยูถ่ งึ 15 พ.ค. 2019
เท่ากับตาแหน่งสูงสุด ณ ตอนนัน้ หรือ ให้อยูถ่ งึ 28 พ.ย. 2018 เท่ากลุ่มส่วนใหญ่ ทัง้ นี้บริษทั สามารถเลือกได้ค่ะ

เกณฑ์การยื่น...ในแต่ละประเภทคาร้อง (ตอนที่ 1)
การยื่นขออนุมตั ิ ตาแหน่ ง
1. กำรขออนุ มตั ติ ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะต้องใส่ “เป็นกรรมกำรมีอำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ” ในช่องขอบเขต
งำนเพิม่ เติมหลังจำกใส่หน้ำทีข่ องตำแหน่งแล้ว โดยช่ำงฯ จะต้องเป็นกรรมกำรทีม่ อี ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
2. กำรขออนุ มตั ติ ำแหน่ง ASSISTANT……….MANAGER ทำงบริษทั จะต้องมีทุนจดทะเบียนเกิน 100 ล้ำนบำท และต้องมี
ต่ำงชำติถอื หุน้ เกิน 50% โดยเลือกระดับตำแหน่งเป็ น MANAGEMENT LEVEL
3. การขออนุ มตั ติ าแหน่งในกิจการ Software / TISO (Software) กรณี ทีม่ สี ดั ส่วนคนไทย : ต่างชาติเกิ นกว่าข้อเสนอของ
โครงการ ขอให้บริษทั ชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็น พร้อมทัง้ สรุปค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แยกรายละเอียดพนักงานไทย และพนักงานต่างชาติ รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี) โดยแนบ
ต่อท้ายผังสายงานองค์กร
4. ตรวจสอบการสะกดชื่อตาแหน่งให้ถูกต้อง, กรอกขอบเขตงานให้สอดคล้องกับชื่อตาแหน่ง และเลือกระดับตาแหน่งให้
ถูกต้อง ซึง่ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ
EXECUTIVE LEVEL
สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง เช่น MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER,
OPERATIONS DIRECTOR เป็นต้น
MANAGEMENT LEVEL
สาหรับผูจ้ ดั การ เช่น ENGINEERING MANAGER, TECHNICAL ADVISOR,
BUSINESS CONSULTANT เป็นต้น
EXPATRIATE LEVEL
สาหรับระดับปฏิบตั กิ ารทัวไป
่ เช่น TECHNICAL SUPERVISOR, ENGINEERING
SPECIALIST, PROJECT COORDINATOR เป็นต้น
โดยทีร่ ะดับ EXPATRIATE LEVE มีเงือ่ นไข 2 แบบคือ
- จบการศึกษาตรงกับสายงาน และมีประสบการณ์ทางานเกีย่ วข้องเกิน 2 ปี อายุเกิน 22 ปี
- จบการศึกษาไม่ตรงกับสายงาน และมีประสบการณ์ทางานเกีย่ วข้องเกิน 5 ปี อายุเกิน 22 ปี
5. ต้องแนบแผนการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดังกล่าวจะมาถ่ายทอดให้กบั คนไทยตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม (ตัวอย่างต่อท้าย)
6. สาหรับบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้แจ้งเปิดดาเนินการกับทางบีโอไอ บริษทั ต้องแจ้งรายงานความคืบหน้าโครงการทุก 6 เดือน, 1 ปี
และ 2 ปี ตามเงือ่ นไขในบัตรส่งเสริม พร้อมทัง้ แนบเพิม่ เติมต่อท้ายผังสายงานองค์กร เมือ่ ยืน่ ขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่และยื่นขอ
ขยายระยะเวลาตาแหน่ง หากบริ ษทั ใดได้รบั บัตรส่งเสริ มและครบกาหนดเปิ ดดาเนิ นการ ขอให้ยน่ื แจ้งเปิดดาเนินการตาม
เงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมทีไ่ ด้รบั หรือแจ้งขอขยายการเปิดดาเนินการให้เรียบร้อย และสามารถแนบเอกสารดังกล่าวต่อท้ายผัง
สายงานองค์กรเพิม่ เติมได้
7. การขอตาแหน่งด้าน SALES และ MARKETING จะพิจารณาได้ 1 ตาแหน่งเท่านัน้ ถ้าหากกิจการมีความจาเป็นต้องมี
มากกว่า 1 ตาแหน่ง ขอให้ชแ้ี จงสาเหตุความจาเป็ นอย่างชัดเจน และจะต้องระบุส่วนงาน/กลุ่มลูกค้า/พืน้ ทีด่ ูแล อย่างชัดเจนลง
ในชื่อตาแหน่ง เช่น
- MARKETING SUPERVISOR (ASIA)
- MARKETING COORDINATOR (PRODUCT A)
- SALES SUPERVISOR (EUROPE)
- SALES COORDINATOR (INTERNATIONAL)
***จะต้องระบุส่วนงาน/กลุ่มลูกค้า/พืน้ ทีด่ แู ลให้ตรงกับวงเล็บท้ายชื่อ ลงในช่องขอบเขตงาน
8. สาหรับกิจการประเภท “กิ จการสานักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน” หรือ TISO เมือ่ ทาการขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่
ต้องระบุ “ขอบข่ายธุรกิ จ” ทีไ่ ด้รบั ตามบัตรส่งเสริมลงในช่อง “เหตุผลประกอบการพิ จารณา” ในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตาแหน่งทีย่ น่ ื ขอ

วิธีการเข้าไปแก้ไขคาร้องต่างๆ
เลือกที่
“คาร้องทัง้ หมด”

เลือกที่
“เสร็จสิ้ นแล้ว”

เลือกที่
“เครื่องหมายรูปดิ นสอ”

เลือกที่
“เครื่องหมายรูปดิ นสอ”
ในกรณีทม่ี กี ำรแก้ไขข้อมูล
ของช่ำงฯ ฝีมอื

เตือนภัย

ข้อมูลผู้ติดต่อในระบบ e-Expert System สาคัญมาก..........มากค่ะ
จากการตรวจสอบชื่อผูต้ ดิ ต่อแต่ละบริษทั ในระบบนัน้ ไม่มขี อ้ มูลทีส่ ามารถติดต่อของผูบ้ ริหารบริษทั หรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
ดังนัน้ ขอให้แต่ละบริษทั เข้าไปเพิม่ เติมชื่อและข้อมูลผูต้ ดิ ต่อทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั อย่างน้อย 1 ชื่อ
ซึ่งจะส่งผลดังนี้
1. กรณีทท่ี างเจ้าหน้าทีล่ มื รหัสผูใ้ ช้งานระบบ e-Expert System โดยกรอกผิด 3 ครัง้ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และไม่
สามารถ Reset รหัสผ่านใหม่ ไปยังเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้โดยตรง
2. กรณีทท่ี างเจ้าหน้าทีเ่ ดิมลาออก ทางบริษทั จะต้องปรับปรุงข้อมูลผูต้ ดิ ต่อใหม่ และตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่ทุกครัง้
3. หากทางบริษทั ได้มกี ารว่าจ้างให้บริษทั ทีป่ รึกษาเป็ นผูด้ าเนินการให้ ขอให้มผี ตู้ ดิ ต่อทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั อย่าง
น้อย 1 ชื่อ
ที่สาคัญ การรักษาข้อมูลรหัสผูใ้ ช้งานระบบจะป้ องกันการเข้าไปดาเนิ นการต่างๆ โดยที่เจ้าหน้ าที่ บริ ษทั ไม่ทราบ และ
ส่งผลต่อวีซ่าและใบอนุญาตทางานของผูบ้ ริ หารหรือช่างฯ และครอบครัว
ทัง้ นี้ หากเกิ ดการสุ่มตรวจแล้วไม่สามารถติ ดต่อเจ้าหน้ าที่บริ ษทั ได้ ทางเจ้าหน้ าที่ จะขอระงับการใช้งานระบบชัวคราว
่
จนกว่าจะมีการติ ดต่อกลับจากเจ้าหน้ าที่ของบริ ษทั
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมสามารถติดต่อได้ท่ี 02-209-1141-45 และ 02-209-1162-64
ในกรณีทท่ี างบริษทั เกิดปญั หาเกีย่ วกับชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสการเข้าใช้งาน ซึง่ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เจ้าหน้าทีแ่ นะนาให้
ทางบริษทั ดาเนินการยืน่ ข้อตกลงในการเข้าใช้งานใหม่ (ตามเอกสารแนบด้านล่าง)
เอกสารที่ต้องใช้ขอรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ระบบช่ างฝี มือ e-Expert System
ข้อตกลงการขออนุญาตฯ (กรรมการบริษทั ฯ ลงนาม + ประทับตราบริษทั ฯ)
(กระทำโดยกรรมกำรบริษทั ผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกบริษทั ตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์)
หนังสือมอบอานาจ (หัวจดหมายบริษทั ฯ + ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
(ต้องเป็นเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ รับมอบอานาจเท่านัน้ )
สาเนาบัตรประชาชน ผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ (กรณีต่างชาติ เป็นหนังสือเดินทาง)
สาเนาบัตรพนักงานบริษทั ฯ หรือหนังสือรับรองความเป็นพนักงานบริษทั ฯ
(กรรมการบริษทั หรือ ฝา่ ยบุคคลของบริษทั ฯ ลงนามรับรอง)
สาเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิตบิ ุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (คัดสาเนาไม่เกิน 6 เดือน)
*** ติดต่อขอรับได้ท่ี กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (กชต.) ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
อาคารจัตุรสั จามจุร ี ชัน้ 18 กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในภูมภิ าคที่ 1 – 7
คู่มือการยื่นคาร้องในระบบช่างฝี มือ (e-Expert System)
เข้าสู่เว็บไซต์ www.boi.go.th > เลือกภาษาไทย > สิทธิประโยชน์ > ขัน้ ตอน > การขออนุญาตนาช่างฝีมอื ผูช้ านาญการ
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร > ระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System

หัวจดหมายบริษัทฯ (ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ)

ตัวอย่าง

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ลาดับ

1

2

ตาแหน่ง

Plant Manager

Electrical
Engineer

ระยะเวลา

ต.ค. 2556 – ต.ค. 2558
(ระยะเวลาโดยประมาณ)

พ.ย. 2556 – พ.ย. 2558
(ระยะเวลาโดยประมาณ)

ความรู้ที่จะถ่ายทอด

วิธีการที่จะ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1. การใช้เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ในการทางาน
2. การตรวจสอบระบบการ
ทางานของฝ่ายผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
กระบวนการผลิตที่กาหนด
3. ....................................

1. การฝึกอบรม
ภายในหลักสูตร
ระยะสั้น
2. การสอนให้
พนักงานปฏิบัตจิ ริง
สังเกต และ ติดตาม
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
3. ..........................

1. การควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในโรงงาน
2. วิธีการแก้ปัญหาด้าน
เทคนิค หากระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง

1. การฝึกอบรม
ภายในหลักสูตร
ระยะสั้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1. พนักงานคนไทย
จะมีความรู้ ความ
ชานาญในการใช้
เครื่องจักร เพื่อผลิต
สินค้าให้มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
2. พนักงานจะมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
ในการตรวจสอบ
คุณภาพการทางาน
ของฝ่ายผลิต
3. ..........................
1. พนักงานคนไทย
จะมีความรู้ ความ
สารถในการควบคุม
ระบบไฟฟ้าต่างๆใน
โรงงานได้

ชื่อของคน หรือกลุ่ม หรือ
แผนก
ที่คาดว่าจะได้รับการถ่ายทอด
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่สายการผลิตชาวไทย
ประมาณ 5 คน

เจ้าหน้าที่ Electrical ชาวไทย
ประมาณ 3 คน

หัวจดหมายบริษัทฯ (ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ)

ลาดับ

ตาแหน่ง
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Engineer
(ต่อ)

3.

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

ระยะเวลา

ต.ค. 2556 – ต.ค. 2558
(ระยะเวลาโดยประมาณ)

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

วิธีการที่จะ
ความรู้ที่จะถ่ายทอด
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
3. .................................... 2. การสอนให้
พนักงานปฏิบัตจิ ริง
สังเกต และ ติดตาม
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
3. ..........................
....................................... ..............................

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
2. พนักงานจะ
สามารถแก้ไขปัญหา
เทคนิคที่เกิดขึ้น และ
โรงงานสามารถ
ทางานต่อเนื่องไปได้
..............................

ชื่อ และ ตาแหน่ง
ของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ Electrical ชาวไทย
ประมาณ 3 คน

* พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อตกลงการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)
ข้อตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ กลุ่มผู้ชํานาญการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่
เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๘ ถนนพระราม ๑ แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ…..….…โดย(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................
ได้รับมอบอํานาจจาก........................................................................เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทปรากฏตาม
หนังสือรับรองของบริษัทเลขที่...............................ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ......................และ
หนังสือมอบอํานาจแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” ได้ทําข้อตกลงการขออนุญาต
นําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) มอบไว้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวมิใช่สัญญา และใช้สําหรับการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมไว้ให้
ข้ อ ๒ ในการขอใช้ บ ริ ก ารด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ตามที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
หากผู้ ใ ห้ บริ ก ารร้ อ งขอข้ อ มู ล ใดของผู้ รับ บริก ารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การให้ บริ ก าร
ผู้รับบริการตกลงว่าจะแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกําหนด
ข้อ ๓ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั้ ง ของ
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น ผู้รับบริการตกลงว่าจะเก็บรักษารหัสผ่าน (password) สําหรับการใช้งาน
ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
ผู้รับบริการจะไม่นําระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และหากได้มี
การละเมิดผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้รับบริการรู้หรือควรรู้ หรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือข้อมูลใด ซึ่งอาจส่งผล
ต่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน หรือรหัสต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมี
หน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทําการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับบริการถูกเพิกถอนหรือถูกระงับการอนุญาตให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ผู้รับบริการยังคงจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับบุคคลที่ผู้ให้บริการประกาศใช้และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทุกประการ
ข้อ ๖ ผู้รับบริการไม่มีสิทธิให้ จําหน่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนสิทธิการใช้ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert
System) ของผู้รับบริการให้แก่หรือกับบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

-๒ข้อ ๗ ผู้รับบริการมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานและเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ที่
ดําเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งมอบให้ผใู้ ห้บริการ เมื่อได้รับคําร้องขอภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน โดย
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันที่ดําเนินธุรกรรมนั้น
ข้อ ๘ ผู้รับบริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ประมวลผลหรือได้มาจากระบบให้มีความปลอดภัยจาก
การเข้าถึง หรือการเปิดเผยสู่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลดังกล่าวเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้รับบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลบทําลายข้อมูลดังกล่าวไม่ไห้สามารถอ่าน หรือนําไปใช้งานได้อีก และหากมีการ
ละเมิดและหรือเกิดความเสียหายจากข้อมูลดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดและหรือ
ความเสียหายนั้น
ข้อ ๙ ห้ามผู้รบั บริการทําซ้ํา ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้
บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ในข้อมูลดังกล่าวของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ ับบริการ
ข้อ ๑๐ ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิที่จะระงับการให้บริการหรือเพิกถอนการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
๑๐.๑ เมื่อผู้รับบริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสําคัญส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญถึงขนาดที่จะทําให้ผู้ให้บริการตอบปฏิเสธการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และผู้รับบริการรู้หรือควรจะได้รู้ข้อความนั้นอยู่แล้วในวันที่ให้ข้อมูล
๑๐.๒ เมื่อผู้รบั บริการไม่ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมแก่ผู้ให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๒ วรรคสอง
๑๐.๓ เมื่อผูร้ ับบริการฝ่าฝืน ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอก
ล่วงรู้ข้อมูลที่ตอ้ งรักษาไว้เป็นความลับเฉพาะตนตามข้อ ๓
๑๐.๔ เมื่อผู้รับบริการกระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง วัตถุประสงค์ ข้อกําหนดและ
เงื่อนไข หรือระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
๑๐.๕ เมื่อผูร้ ับบริการกระทําการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
ผู้รับบริการตกลงยอมรับว่าการถูกเพิกถอนการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ไม่ก่อให้ผู้รับบริการเกิดสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๑ ผู้รับบริการตกลงว่าหากการกระทําของผู้รับบริการได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ให้บริการ ผู้รับบริการต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดเป็นการส่วนตัว และมิให้ถือว่าผู้ให้บริการมีส่วน
รู้เห็นหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผู้รับบริการ
การกระทําของผู้รับบริการตามวรรคหนึ่งให้หมายรวมถึง การที่ผู้รับบริการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
จัดเตรียมไว้ให้ ไปใช้เพื่อการอื่นที่มิใช่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ ระบบวงจรไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารเกิดขัดข้อง ทําให้ผู้ให้บริการไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามปกติ ผู้รับบริการไม่สามารถยกเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากผู้ให้บริการได้

-๓–
ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการมีสิทธิกําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ใด
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร การควบคุ ม การใช้ บ ริ ก าร หรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน ซึ่งผู้รับบริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ หรื อ หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ทั้ ง ที่ ป ระกาศใช้ บั ง คั บ อยู่ แ ล้ ว ณ วั น ที่ ผู้ รั บ บริ ก ารเริ่ ม ใช้ บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคคลของผู้ให้บริการและที่จะประกาศใช้บังคับในภายหน้าอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๔ ผู้รับบริการได้ทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขออนุญาตแล้ว
และยินดีถือปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีการดําเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้รับบริการ
ยินดีให้ผู้ให้บริการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเงื่อนไข และเมื่อใด
ก็ตามที่ผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ดังกล่าว ผู้รับบริการยินยอมถือว่า
ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อกําหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดย
อัตโนมัติทันที
ข้อ ๑๕ ผู้รับบริการยอมรับว่าการดําเนินการขออนุญาตตามข้อตกลงนี้ เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย ไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้รับบริการจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากผู้ให้บริการทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖ ผู้รับบริการขอรับรองว่าคําขอลงทะเบียน และคําขออนุญาตต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ เป็น
ความจริง และเข้าใจข้อตกลงในการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงข้อควรระวังโดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงในการยื่นคําขอทุกประการ
ลายมือชื่อ……………………………………………………………… ผู้รับบริการ
(.........................................................)
ตําแหน่ง..............................................................................
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ลงชื่อ ..........................................................
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