ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ฉบับที ่ 21 ประจำเดือนมิถุนำยน 2558

ข่ า วประชาสัม พัน ธ์
หน้าฝนมาแล้ว...หน้าฝนมาแล้ว ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
สาหรับฉบับนี้จะขอประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับวิธกี ารยื่นเรือ่ งต่างๆ ในระบบ e-Expert System
ซึง่ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศมีบริการด้านนี้ ทางเราขอนาเสนอ LINK
ทีส่ ามารถเข้าไปศึกษาวิธกี ารยืน่ เรือ่ งต่างๆ ผ่านระบบ e-Expert System ดังนี้ http://osos.boi.go.th
เลือกเป็ นเมนูภาษาไทย > วิ ธีการ > กลุ่มผูช้ านาญการต่ างประเทศ > จะพบกับวิ ธีการยื่นเรื่องต่างๆ
หรือ สามารถเข้าไปที่ www.boi.go.th เลือกเมนูภาษาไทย > สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการลงทุน
> ขัน้ ตอน > การขออนุญาตนาช่ างฯ ผูช้ านาญการต่ างชาติ เข้ามาในราชอาณาจักร
> ระบบงานช่างฝี มือ e-Expert System
โดย...พรรณี

คาถามชวนมึน....???

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้ อย

เมือ่ บริษทั ต้องการขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่โดยที่
มีขอบเขตงานเหมือนกับตาแหน่งทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ปแล้ว
นัน้ ทราบหรือไม่ว่าต้องใช้รปู แบบชื่อตาแหน่งอย่างไร

ฉบับนี้จะขอแนะนาเกีย่ วกับหนังสือเดินทาง
ของช่างฯ และครอบครัว เนื่องจากบางคนหนังสือ
เดินทางหมดอายุหรืออาจจะเล่มเต็ม จึงต้องดาเนินการ
ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ตอบ!!! ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันนะคะ
ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ปแล้ว คือ MECHANICAL
TECHNICIAN ซึง่ มีขอบเขตงานตรวจสอบซ่อมบารุง
เครือ่ งมือเครือ่ งจักรต่างๆ และ ณ วันนี้ทางบริษทั แม่ม ี
นโยบายส่งช่างฝีมอื ในตาแหน่งนี้เพิม่ เติม ทางบริษทั
จะต้องขอตาแหน่งเพื่อรองรับช่างฯ คนใหม่ โดยใช้ช่อื
ตาแหน่งทีม่ ลี กั ษณะ MECHANICAL TECHNICIAN 2
เพราะขณะนี้ทางระบบไม่อนุญาตให้ขออัตราเพิม่ เติม
ได้ค่ะ
โดย...ส่องแสง

เมือ่ ช่างฯ และครอบครัวได้รบั หนังสือเดินทาง
เล่มใหม่แล้ว ขอให้ตดิ ต่อกับทางสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองเพื่อทาการย้ายตราประทับวีซ่าทีไ่ ด้รบั ภายใต้สทิ ธิ
นัน้ ๆ อยูม่ าประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ค่ะ
โดย...อนวัช
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การยื่นเรื่องขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบตั ิ งานชัวคราว
่
(6 เดือน) ข้อ 6.2
1. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึง่ บางประเทศจะแยกชื่อจริงกับนามสกุล
อย่างชัดเจน ยกเว้นชื่อ-นามสกุลทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ขอให้สงั เกตข้อความด้านล่างของรูปในหน้าหนังสือเดินทาง
และอีกกรณีคอื ชื่อ-นามสกุลทีม่ เี ครือ่ งหมาย , หรือใส่ตรงตามหนังสือเดินทาง
2. กรอกเลขทีพ่ าสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง
3. เลือก “วันทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยูถ่ งึ ” ในระบบให้ตรงกับตราประทับขาเข้าทีไ่ ด้รบั จาก ตม.
4. สาเนาหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่ อกโดยสถานทูตล่าสุด,
หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุด และบัตรขาออกให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
5. หากบริษทั มีช่างฯ ชัวคราว
่
6 เดือนในบัตรเดียวกันเกิน 20 คน ขอให้จดั ทาแผนการดาเนินการของ
โครงการนัน้ ๆ จะแล้วเสร็จเมือ่ ใดและต้องใช้ช่างฯ ชัวคราว
่
6 เดือนอีกกีค่ น โดยแนบในไฟล์เดียวกับหนังสือ
รับรองการทางานของช่างฯ
6. ในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา ควรมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
- สถานะของกิจการเป็ นอย่างไรเช่น มีการขึน้ รูปแม่พมิ พ์ใหม่ เป็นต้น
- ความจาเป็ นในการขอบรรจุช่างฯ ชัวคราว
่
6 เดือนเพราะเหตุใด
โดย...หทัยรัตน์
ทราบกันหรือไม่....ว่า
1. ในข้อมูลของผูต้ ดิ ต่อ หากเจ้าหน้าทีผ่ ถู้ อื “ชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน” ของระบบ e-Expert System ต้องการ
เพิม่ เติมผูต้ ดิ ต่อสามารถดาเนินการได้โดย
LOG IN เข้าระบบ e-Expert System >>> เลือกข้อมูลผูใ้ ช้งาน >>> เพิ่ มข้อมูลผูต้ ิ ดต่อ
***หากเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบดังกล่าว ได้มกี ารลาออกหรือเปลีย่ นมือ ทางบริษทั สามารลบข้อมูลผูต้ ดิ ต่อบุคคล
นัน้ ออกจากข้อมูลผูต้ ดิ ต่อได้***
2. ตามเงื่อนไขทัวไปในบั
่
ตรส่งเสริ มจะต้องยืนยันการดาเนิ นการตามโครงการต่อสานักงานฯ เมื่อครบ
กาหนด 6 เดือน ครบ 1 ปี และครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ ออกบัตรส่งเสริ ม โดยสามารถเข้าไปโหลดฟอร์มได้ที่
www.boi.go.th >>> เปลี่ยนเป็ นภาษาไทย >>> สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการลงทุน >>> แบบฟอร์ม
>>> ระบบงานตรวจสอบ >>> การรายงานความคืบหน้ าของโครงการ (F PM CO 07)
โดยแนบให้อยู่ในไฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร
3. การแจ้งการเข้ามาทางานอันจาเป็ นและเร่งด่วน กรณีคนต่างด้าวทีพ่ านักอยูน่ อกราชอาณาจักรมีความ
จาเป็ นต้องเดินทางเข้ามา เพื่อทางานอันจาเป็ นและเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่เกิน 15 วัน ให้ย่นื แจ้งตาม
แบบคาขอ “ตท.10” ทัง้ นี้ “งานทีเ่ ข้ามาทานัน้ ต้องมีลกั ษณะเป็นงานอันจาเป็ นและเร่งด่วนถึงขนาด ซึง่ ถ้าไม่รบี
ทางานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิดความเสียหายขึน้ โดยไม่มกี าหนดการล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการทางานแล้ว
เสร็จได้ภายใน 15 วัน” หมายเหตุ ไม่มีการต่ ออายุให้ อีก โดยสามารถเข้าไปได้ที่
http://www.mol.go.th/employee/form
โดย...ผ่องฉวี
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ทบทวนกันอีกครัง้ นะจ๊ะ
ในฉบับนี้ จะมาทบทวนวิ ธีการยื่นเรื่องกันอีกครัง้ นะคะ การยื่นเรื่องแจ้งพ้นล่วงหน้ า 15 วัน
สามารถทาได้ง่าย แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ ง ดังนี้
Sun

2
9
16
23
30

Mon

3
10
17
24

Tue

4
11
18
25

Wed

5
12
19
26

Thu

6
13
20
27

Fri

Sat

7
14
21
28

1
8
15
22
29

ตัวอย่างการแจ้งพ้น เมือ่ ทางบริษทั ทราบว่าช่างฝีมอื ต้องเดินทางกลับประเทศหรือปฏิบตั ภิ ารกิจเรียบร้อยแล้ว
จะต้องทาการแจ้งพ้นช่างฯ ออกจากระบบ e-Expert System ซึง่ ฉบับนี้จะแนะนาวิธกี ารแจ้งพ้นอย่างละเอียด
ดังนี้
1. วันทีเ่ ข้าระบบเพื่อยืน่ คาร้องคือวันที่ 1 (ดาวสีฟ้า)
2. ช่างฯ ต้องเดินทางกลับวันที่ 11 (กลมสีเหลือง)
3. บริษทั สามารถเลือกปฏิทนิ “วันทีพ่ น้ ” ในระบบได้ล่วงหน้า 15 วัน โดยนับวันทีเ่ ข้ายืน่ เรือ่ งในระบบเป็ นวันที่
1 ซึง่ ในตัวอย่างนี้จะวันทีเ่ ลือกแจ้งพ้นล่วงหน้าจะเป็นวันที่ 15 (กลมสีแดง)
4. หากช่างฯ มีระยะเวลาวีซ่าเดิมทีไ่ ด้รบั ถึงวันที่ 30 (ข้าวหลามตัดสีดา)
ทางระบบจะบวกวันทีส่ ามารถอยูใ่ นประเทศไทยเพิม่ ให้อกี ซึง่ สามารถอยูใ่ นประเทศไทยถึงวันที่ 21
(พระจันทร์สีชมพู)
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