
ศนูยบ์ริการวีซ่า 
และใบอนุญาตท างาน 

ฉบบัท่ี 44 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
สวสัดีค่ะ...ฤดฝูนมาถึงแล้ว อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางกนันะคะ 

 
 ในฉบบัน้ี ขอแจง้เกีย่วกบัการจดัสมัมนาหวัขอ้ “วิธีการย่ืนขอน าช่างฝีมือผูช้ านาญการต่างชาติเข้า
มาท างาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผา่นระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System” โดยแบง่เป็น 2 รอบๆ 
ละ 100 ท่าน คอื รอบเชา้ 8.30 - 12.00น. และรอบบ่าย 13.00 - 16.30น. ณ อาคารจตุัรสัจามจุร ีวนัศุกรท์ี ่16 
มถุินายน 2560 ส าหรบัวนัเปิดลงทะเบยีนเขา้รว่มสมัมนาจะแจง้ใหท้ราบทางอเีมลต่อปปนะคะ 
 
 และอกี 1 ขา่วประชาสมัพนัธ ์ คอื การแจง้พน้หน้าทีข่องช่างฯ ออกจากต าแหน่งเรยีบรอ้ยแลว้ ต าแหน่ง
ดงักล่าวจะสิน้สุดลงดว้ย ดงันัน้ หากทางบรษิทัประสงคน์ าช่างฯ ใหมเ่ขา้มาในต าแหน่งทีป่ดท้ าการแจง้พน้ช่างฯ 
ปปแลว้นัน้ ทางบรษิทัจะตอ้งยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหมข่อ้ 1.1 ซึง่ 
 
 *** ระวงั!!! ส าหรบัผูท้ีป่ดร้บัอนุมตับิรรจชุ่างฯ จาก BOI ปปแลว้ ขอใหร้บีด าเนินการกบัทาง ตม. และ
จดัหางานใหท้นัตามระยะเวลาทีก่ าหนด  หากปม่ทนั จะตอ้งแจง้พน้และเริม่ขอต าแหน่งใหม่ *** 
 

 ส่วนค ารอ้ง “ขอบรรจุช่างฝีมอืและครอบครวั” ขอ้ 4.1 เมื่อปดร้บัการคนืค ารอ้งจากเจา้หน้าที ่ 
ขอใหบ้รษิทัรบีด าเนินการแกป้ขโดยเรว็ทีสุ่ด เนื่องจากทางระบบจะอนุญาตใหม้รีะยะเวลาแกป้ขปดภ้ายใน 30 วนั  

โดยนบัตัง้แต่วนัทีค่นืเรือ่งปป 
 

***ระบบน้ีจะเร่ิมด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป*** 
โดย...คณุวรรณนรี 
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การย่ืนขออนุมติัต าแหน่งใหม่ข้อ 1.1  
และการย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งข้อ 11.1 

 
     - ตามเกณฑก์ารพจิารณาต าแหน่งกจิการ Software / TISO (Software) กรณกีจิการ 
Software ทีม่สีดัส่วนคนไทย : ต่างชาตเิกนิกว่าขอ้เสนอของโครงการ  
     - ขอใหบ้รษิทัชีแ้จง พรอ้มอตัราเงนิเดอืนทัง้หมดทีจ่า้ง รวมถงึจ านวนเงนิทีใ่ชใ้น การ
พฒันาบุคลากรไทยและต่างชาต ิด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท โดยแนบต่อท้ายผงั
สายงานองคก์ร พรอ้มทัง้แยกไทยและต่างชาตชิดัเจน 



ข่าวฝากประชาสมัพนัธ ์

 ดว้ยกรมการจดัหางาน อยูร่ะหว่างการเสนอร่างพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ....  ต่อคณะรฐัมนตร ี ดงันัน้ เพื่อใหก้ารตรากฎหมายเป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ไดก้ าหนดใหก่้อนตรวจตรากฎหมายทุกฉบบั รฐัพงึจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้กี่ยวขอ้ง 
วเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบดา้นและเป็นระบบและน ามาประกอบการพจิารณาใน
กระบวนการตราทุกขัน้ตอน  
  
 ทางกรมการจดัหางาน จงึใคร ่ขอความรว่มมอืท่านไดโ้ปรดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรา่งพระราช
ก าหนดดงักล่าว ภายในวนัที ่30 พฤษภาคม 2560 ไดท้ี ่www.doe.go.th  หรอืคลิก๊ทีล่ ิง้คต์ามแนบในอเีมลค่ะ  
  
 โดยมเีนื้อหา ดงันี้ 
  
 รา่งพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. .... 
 
หลกัการ 
 ปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยการท างานของคนต่างดา้วและกฎหมายว่าดว้ยการน าคนต่างดา้วมาท างาน
กบันายจา้งในประเทศ 
 
เหตผุล 
 โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่างดา้วมา
ท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. 2559 มบีทบญัญตัทิีไ่มค่รอบคลุมการบรหิารจดัการการท างานของคนต่าง
ดา้วทัง้ระบบ ท าใหไ้มส่ามารถแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่หากไม่มกีารแกไ้ขปญัหา
ดงักล่าวอยา่งเรง่ด่วนจะมผีลกระทบต่อความมัน่คงดา้นแรงงาน เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ ดงันัน้ เพื่อให้
สามารถท าการจดัระเบยีบ การป้องกนั การคุม้ครอง การเยยีวยา และการใชบ้งัคบักฎหมาย รวมทัง้การส่งเสรมิ
ความรว่มมอืกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้วไดท้ัง้ระบบ อนัจะเป็นการ
สรา้งความมัน่คงทางดา้นแรงงาน เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ ซึง่เป็นกรณฉุีกเฉินทีม่คีวามจ าเป็นรบีด่วน
อนัมอิาจจะหลกีเลีย่งได ้เพื่อประโยชน์ในอนัทีจ่ะรกัษาความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ 

http://www.doe.go.th


วิธีการกรอก “เงินลงทุน” และ “จ านวนคนไทย” 

เลอืกที ่“ย่ืนค าร้อง” เลอืกที ่“ข้อ 1.1 ขออนุมติัต าแหน่ง”  หรือ “ข้อ 11.1 ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง” 

เลอืกที ่“เลขท่ีบตัรส่งเสริม” เลอืกที ่“ตกลง” 
เลอืกที ่ 

“เพ่ิมต าแหน่ง” 

กรอกขอ้มลูชื่อต าแหน่ง, ระดบัต าแหน่ง และขอบเขตงานให้

ครบถว้น เลอืก “ตกลง” และเลอืก “ถดัปป” 

กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเบอรโ์ทรศพัทบ์รษิทั และ อตัราส่วนผูถ้อืหุน้ จะตอ้งเลอืกหวัขอ้  
“หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูบริษทั”  

การกรอก “เงินลงทุน และ จ านวนคนไทย” จะตอ้งเลอืกหวัขอ้ “หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูบตัร
ส่งเสริม” โดยน าจ านวน “รวมสินทรพัย”์ ตามงบการเงนิทีแ่นบในระบบมากรอกในช่อง “เงินลงทุน” 



ตวัอย่างส าเนาหนังสือเดินทางท่ีใช้แนบในระบบ e-Expert 

1. ชื่อ - นามสกุล 

5. วนัทีห่มดอายเุล่มหนงัสอืเดนิทาง 

4. วนัทีอ่อกเล่มหนงัสอืเดนิทาง 

3. วนัเกดิ 

2. เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง 

ข้อมลูท่ีต้องน ามากรอก 

ในระบบ e-Expert System 

7. วนัทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงประทบัตราใหอ้ยูถ่งึ 

ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงจะประทบัให ้90 วนัภายใต้

สทิธวิซี่า Non-B หรอื Non-O (ส าหรบัผูต้ดิตาม) 

8. ประเภทวซี่า 

6. วนัก าหนดถงึประเทศไทยล่าสุด 



ตวัอย่างการเลือกวนัท่ีแจ้งพ้นในระบบ e-Expert System 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

ตวัอย่างการแจ้งพ้น  

 เมือ่ทางบรษิทัทราบว่าช่างฝีมอืตอ้งเดนิทางกลบัประเทศหรอืปฏบิตัภิารกจิเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งท าการ

แจง้พน้ช่างฯ ออกจากระบบ e-Expert System โดยมวีธิกีารแจง้พน้อย่างละเอยีด ดงันี้ 

1. วนัทีเ่ขา้ระบบเพื่อยืน่ค ารอ้งคอืวนัที ่4 (ดาวสีฟ้า)  

2. ช่างฯ ตอ้งเดนิทางกลบัวนัที ่20 (กลมสีเหลือง) 

3. ในระบบจะระบุวนัแจง้พน้ในปฏทินิ “วนัท่ีพ้น” ล่วงหน้า 15 วนั ใหอ้ตัโนมตั ิเป็นวนัที ่18 (กลมสีแดง) 

4. หากช่างฯ มรีะยะเวลาวซี่าเดมิทีไ่ดร้บัถงึวนัที ่31 (ข้าวหลามตดัสีด า)              ทางระบบจะบวกวนัทีส่ามารถอยู่

ในประเทศไทยเพิม่ใหอ้กีเป็นวนัที ่24 (พระจนัทรสี์ชมพ)ู 

 ในกรณ ีการยื่นขอความรว่มมอืประทบัตราวซี่าช่างฝีมอืพรอ้มครอบครวั ทางบรษิทัจะตอ้งมตี าแหน่ง
ดงักล่าวรองรบัในระบบ e-Expert System เรยีบรอ้ยแลว้ และเอกสารทีใ่ชแ้นบแสดง ความสมัพนัธค์รอบครวั
คอื ทะเบยีนสมรส, ใบเกดิบุตร  
 แต่หากไมใ่ช่ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยขอใหน้ าเอกสารไปแปลใหเ้รยีบรอ้ย โดยต้อง ไดร้บัการรบัรอง
จากสถาบนัแปลภาษา ในประเทศไทยหรือสถานทูต และหากได้แปลมาจาก ต่างประเทศจะต้องเป็น
การรบัรองจากสถานท่ีราชการใน ประเทศนัน้ๆ พร้อมทัง้ระบใุน ช่องเหตผุลประกอบการพิจารณาว่า
เป็นหน่วยงานใดในช่องเหตผุล        

โดย...คณุพดุกรอง 

 ***เม่ือบริษทัย่ืนเร่ืองแจ้งพ้นช่างฯ และครอบครวัในระบบแล้ว ทางบริษทัต้องน าหนังสือ

อนุมติั พร้อมหนังสือเดินทางของช่างฯ และครอบครวั ไปย่ืนขอยกเลิกวีซ่ากบัทาง ตม. โดยเรว็

ท่ีสดุ เพ่ือเป็นความสะดวกในการย่ืนขอวีซ่าครัง้ใหม่ของช่างฯ และครอบครวั หรือการบรรจฯุ 

ครัง้ใหม่ในอีกบริษทัหน่ึง*** 


