ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ 25 ประจาเดือนตุลาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลมหนาวเริม่ มาแผ่วๆ แล้วนะคะ เตรียมตัวไปเที่ยวต้อนรับฤดูหนาวกันหรือยังเอ่ย
สาหรับฉบับนี้ มีข่าวดีสาหรับผู้ท่อี ยู่ทางภาคตะวันออกมาแจ้งให้ทราบกันจ้า
ซึง่ จะมีการจัดอบรมในหัวข้อเรือ่ ง “การให้ บริ การของศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาต
ทางาน” โดยมี 3 หน่วยงาน คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (สตม.), กรมการจัดหางาน และ “การยื่นคาร้องขอนาช่างฝี มือผูช้ านาญการ
ต่างชาติ เข้ามาทางานผ่านระบบ e-Expert System” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง
โดยกาหนดการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.boi.go.th สามารถเริ่ มลงทะเบียนได้
ในวันที่ 2 พฤศจิ กายน 2558 นี้ค่ะ
และอีกการสัมมนาคือ “วิ ธีการยื่นขออนุญาตนาช่ างฝี มือผู้ชานาญการชาวต่ างชาติ
เข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการลงทุน ผ่านระบบงานช่ างฝี มือ
e-Expert System” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมภิ าค (ศทภ.4)
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี ในการเปิ ดรับลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
โดย...คุณอรรณพ
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คาถามชวนมึน...?
หลายคนมักจะสงสัยถึงการยืน่ คาร้องต่างๆ ว่า ทาไมถึงเกิดการ ERROR หลังจากกดส่ง
เรือ่ งในระบบ e-EXPERT SYSTEM วันนี้เราจะคลายปญั หาข้องใจและสาเหตุทเ่ี กิดแบบนี้กนั
โดยมีสาเหตุมาจาก
1. การ COPY จากโปรแกรมอื่นแล้วนามา PASTE ในระบบ e-Expert เนื่องจากจะมีอกั ขระ
พิเศษ ติดมาด้วย ขอแนะนาให้พมิ พ์ลงในระบบแทนนะคะ
2. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และขนาดของเอกสารทีแ่ นบเกินจากทีร่ ะบบกาหนดไว้
3. การใช้ BROWSER ของ INTERNET EXPLORER จึงขอแนะนาให้ใช้ FIREFOX และ
GOOGLE CHROME
โดย...คุณวิ สา

เกร็ดเล็ก...เกร็ดน้ อย
เนื่องจากมีการสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถึงการแปลเอกสารต่างๆ ของต่างชาติ
ขอแนะนาดังนี้
1. หนังสือรับรองการศึกษาและการทางานจะต้องได้รบั จากบริษทั ทีช่ ่างผ่านงานมาเท่านัน้ หาก
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องได้รบั การแปลจากสถาบันแปลภาษาในประเทศไทย
หรือสถานทูต หรือ NOTARY จากต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัว หากไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องได้รบั การ
แปลจากสถาบันแปลภาษาในประเทศไทยหรือสถานทูตเช่นกัน
***แต่หากได้รบั รองการแปลจากสถาบันการแปลต่างประเทศ จะต้องนาไปให้กบั
สถานทูตนัน้ ๆ ในประเทศไทยรับรองการแปลนี้อกี ครัง้ ***
ในการแนบไฟล์ในการยืน่ คาร้องนัน้ จะต้องประกอบด้วย หนังสือรับรองต้นฉบับภาษา
นัน้ ๆ และหนังสือรับรองที่ได้รบั การแปลจากสถาบันหรือสถานทูต
โดย...คุณไตรภพ

คาแนะนา
1. บริษทั ต้องการบรรจุช่างคนใหม่แทนคนเดิม ในตาแหน่งทีผ่ ่านการกรอกข้อมูลเดิม ซึง่ มีบางอย่าง
ทีผ่ ดิ อยูเ่ ช่น ระดับของตาแหน่งนัน้ ๆ หรือการสะกดชื่อตาแหน่งผิด หรือการได้รบั อนุมตั ไิ ปแล้ว
เป็นต้น วิ ธีแก้ไขคือ
- เมือ่ แจ้งพ้นช่างคนเดิมออกแล้ว ขอให้ยน่ื เรือ่ งยกเลิกตาแหน่งดังกล่าวข้อ 1.2 และยืน่ เรือ่ งขอ
อนุมตั ติ าแหน่งใหม่ขอ้ 1.1
- เมือ่ ตาแหน่งได้รบั อนุมตั แิ ล้วจึงจะสามารถยืน่ เรือ่ งบรรจุตวั ช่างข้อ 4.1 ได้
2. หากช่างฯ หรือครอบครัวคนใดมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล สามารถยืน่ เรือ่ งขอเปลีย่ นข้อ 15.1
และ 15.2 ก่อนทีจ่ ะดาเนินการยื่นเรือ่ งต่ออายุช่างฯ และครอบครัว ***แต่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเล่มหนังสือเดิ นทาง ก่อนยื่นเรื่องประเภทนี้ ขอให้ มีการย้ายตราวีซ่าจากเล่ม
เก่ามาไว้ที่เล่มใหม่ก่อน
3. ตาแหน่ งที่บริ ษทั ได้รบั ไป 1 ตาแหน่ งหลายอัตรา ก่อนการขยายระยะเวลาตาแหน่งจะต้องยืน่
ขอตาแหน่งใหม่เพื่อการปรับเปลีย่ นให้เป็น 1 ตาแหน่ง 1 อัตราก่อน โดยระบุขอบเขตงานให้
ชัดเจนว่ารับผิดชอบส่วนใดเป็นหลัก เช่น MARKETING MANAGER (ประเทศหรือโซนหรือ
ผลิ ตภัณฑ์) หรือ TECHNICAL SUPERVISOR 1 เป็นต้น
4. ในบางตาแหน่ งที่มีลกั ษณะการทางานที่ซา้ ซ้อน ขอให้บริษทั ยืน่ ขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่เพื่อ
ปรับเปลีย่ นในคราวเดียวกัน พร้อมทัง้ ระบุขอบเขตงานตรงตามทีร่ ะบุในวงเล็บท้ายชื่อตาแหน่ง
มีต่อ...

คาแนะนา (ต่ อ)
5. กรณีทย่ี น่ ื ขออนุ มตั ติ าแหน่งและการขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง หากบัตรส่งเสริมครบกาหนด
เปิดดาเนินการ 36 เดือนแล้ว (อยูร่ ะหว่างการขอเปิดดาเนินการหรือขอขยายเปิดดาเนินการ)
ขอให้ UPDATE ข้อมูลเงินลงทุนทัง้ สิน้ อัตราส่วนผูถ้ อื หุน้ ทุนจดทะเบียน และการจ้างงานคน
ไทย และให้แนบเอกสารรวมไว้ทไ่ี ฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร
6. หลังจากทีบ่ ริษทั ได้ยน่ ื ขยายระยะเวลาตาแหน่งแล้วระยะเวลาทีไ่ ด้รบั เกิน 2 ปี ต่อมาบริษทั
ต้องการบรรจุช่างฯ หรือครอบครัวในตาแหน่งทีข่ ยายมา ดังตัวอย่าง
- ตาแหน่งมีระยะเวลาเดิมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2015 บริ ษทั ได้เข้าระบบยื่นเรื่องขอขยาย
ระยะเวลาตาแหน่ งวันที่ 20 ตุลาคม 2015 และได้รบั การขยายระยะเวลาตาแหน่ งดัง
กล่าวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ต่อมาบริษทั ยืน่ เรือ่ งแจ้งพ้นช่างฯ และครอบครัวคนเดิมออก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2015 และต้องการบรรจุช่างฯ และครอบครัวคนใหม่ในวันเดียวกัน
***ซึง่ หากยื่นเรือ่ งบรรจุช่างฯ และครอบครัววันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 จะไม่สามารถทาได้
เพราะระยะเวลาตาแหน่งทีไ่ ด้รบั การขยายไปเกิน 2 ปี***
- ทางบริษทั จะสามารถยืน่ เรื่องบรรจุช่างฯ คนใหม่ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2016 เป็ นต้นไป
ตามตัวอย่างช่วงเวลาด้านล่าง
โดย...คุณนิ นันท์
*** อีก 1 วิ ธีหากทางบริษทั ไม่ตอ้ งการรอถึงวันที่ 1 มกราคม 2016 ทางบริษทั
สามารถยกเลิกตาแหน่งข้อ 1.2 ดังกล่าวหลังจากแจ้งพ้นช่างฯ และครอบครัว
ไปแล้ว สามารถยืน่ ขอตาแหน่งใหม่ขอ้ 1.1 เมือ่ ได้รบั อนุ มตั แิ ละยืน่ เรือ่ งบรรจุ
ช่างฯ และครอบครัวได้ค่ะ
ยื่นเรือ่ งขยาย
ระยะเวลาตาแหน่ ง
ในระบบ
20 ตุลาคม 2015

ระยะเวลาเดิม
31 ธันวาคม 2015

ยื่นเรือ่ งแจ้งพ้นช่างฯ
15 พฤศจิ กายน 2015
ยื่นเรือ่ งบรรจุช่างฯ ใหม่
15 พฤศจิ กายน 2015
ไม่สามารถยื่นได้เพราะ
ระยะเวลาตาแหน่ งที่
ได้รบั ขยายไปแล้วนัน้
เกิ น 2 ปี

ระยะเวลาใหม่
31 ธันวาคม 2017

เริ่มยื่นเรือ่ งบรรจุช่างฯ
และครอบครัว
1 มกราคม 2016
เป็ นต้นไป

