
ฉบบัที ่45 ประจ ำเดอืนมถุินำยน 2560 

ศนูยบ์ริการวีซ่า และใบอนุญาตท างาน 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 

สวสัดคี่ะ...เขำ้สู่ฤดผูลไมเ้มอืงไทยกนัแลว้นะคะ มทีัง้ ทุเรยีน เงำะ มงัคุด กระทอ้น อยำ่ลมือุดหนุนกนันะคะ   
 
 ส ำหรบัฉบบัน้ี ขอย ้ำถงึ การแจ้งพ้นหน้าท่ีของช่างฯ และครอบครวัออกจำกต ำแหน่งเรยีบรอ้ยแลว้ ต ำแหน่งดงักล่ำว
จะสิน้สุดลงดว้ย ดงันัน้ หำกทำงบรษิทัประสงคน์ ำช่ำงฯ เขำ้ใหม ่จะตอ้งยืน่ขออนุมตัติ ำแหน่งใหม ่ซึง่สำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัที
หลงัจำกกำรแจง้พน้ช่ำงฯ และครอบครวัแลว้ 

 
*** ระวงั!!! ส าหรบัผูท่ี้ได้รบัอนุมติับรรจชุ่างฯ จาก BOI ไปแล้ว ขอให้รีบด าเนินการกบัทาง ตม. และจดัหางานให้ทนั

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด หากไม่ทนั!!! จะต้องแจ้งพ้นและเร่ิมขอต าแหน่งใหม่ *** 

แจ้งประกาศ!!! 
 

 กรณกีารขออนุมตัติ าแหน่งหรอืขยายระยะเวลาต าแหน่งทีม่เีลขก ากบัทา้ย ทางบโีอไอจะพจิารณาอนุมตัติ าแหน่งใหมใ่ห้
อยูถ่งึ 2 ปี หรอื 4 ปี (ตามสทิธ)ิ หรืออนุมตัใิหเ้ท่ากบัต าแหน่งส่วนใหญ่ในกลุ่มนัน้ หรือต าแหน่งทีม่รีะยะเวลาสงูสุด ทัง้นี้เพื่อ
ปรบัระยะเวลาต าแหน่งใหเ้ท่ากนั การพจิารณาขยายระยะเวลาจะไดพ้จิารณาความเหมาะสมในคราวเดยีว  
ตวัอยา่งเช่น 
 
ต าแหน่ง   1. Installation Technician (1)    อยูถ่งึ 30 ส.ค. 2017 
              2. Installation Technician (2)    อยูถ่งึ 28 พ.ย. 2018 
              3. Installation Technician (3)    อยูถ่งึ 28 พ.ย. 2018 
              3. Installation Technician (4)    อยูถ่งึ 15 พ.ค. 2019 
 
 เกณฑก์ารพิจารณา : เมือ่ตอ้งการขอขยายระยะต าแหน่ง Installation Technician (1) จะถูกปรบัใหอ้ยูถ่งึ 15 พ.ค. 2019 
เท่ากบัต าแหน่งสงูสุด ณ ตอนนัน้ หรือ ใหอ้ยูถ่งึ 28 พ.ย. 2018 เท่ากลุ่มส่วนใหญ่ ทัง้นี้บรษิทัสามารถเลอืกไดค้่ะ 



เกณฑก์ารย่ืน...ในแต่ละประเภทค าร้อง (ตอนท่ี 1) 
การย่ืนขออนุมติัต าแหน่ง 
1.  กำรขออนุมตัติ ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะตอ้งใส่ “เป็นกรรมกำรมอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั” ในช่องขอบเขต
งำนเพิม่เตมิหลงัจำกใส่หน้ำทีข่องต ำแหน่งแลว้ โดยช่ำงฯ จะตอ้งเป็นกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
2.  กำรขออนุมตัติ ำแหน่ง ASSISTANT……….MANAGER ทำงบรษิทัจะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนเกนิ 100 ลำ้นบำท และตอ้งมี
ต่ำงชำตถิอืหุน้เกนิ 50% โดยเลอืกระดบัต ำแหน่งเป็น MANAGEMENT LEVEL 
3.  การขออนุมตัติ าแหน่งในกจิการ Software / TISO (Software) กรณ ีทีม่สีดัส่วนคนไทย : ต่างชาตเิกินกว่าขอ้เสนอของ
โครงการ ขอใหบ้รษิทัชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็น พรอ้มทัง้สรุปค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนบุคลากรดา้นการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แยกรายละเอยีดพนกังานไทย และพนกังานต่างชาต ิรวมกนัตอ้งไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี) โดยแนบ
ต่อท้ายผงัสายงานองคก์ร  
4.  ตรวจสอบการสะกดชื่อต าแหน่งใหถู้กตอ้ง, กรอกขอบเขตงานใหส้อดคลอ้งกบัชื่อต าแหน่ง และเลอืกระดบัต าแหน่งให้
ถูกตอ้ง ซึง่แบ่งเป็น 3 ระดบัคอื 
 EXECUTIVE LEVEL  ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER,  

OPERATIONS DIRECTOR เป็นตน้ 
 MANAGEMENT LEVEL  ส าหรบัผูจ้ดัการ เช่น ENGINEERING MANAGER, TECHNICAL ADVISOR,  
      BUSINESS CONSULTANT เป็นตน้ 
 EXPATRIATE LEVEL  ส าหรบัระดบัปฏบิตักิารทัว่ไป เช่น TECHNICAL SUPERVISOR, ENGINEERING  
      SPECIALIST, PROJECT COORDINATOR เป็นตน้  
โดยทีร่ะดบั EXPATRIATE LEVE มเีงือ่นไข 2 แบบคอื 
  - จบการศกึษาตรงกบัสายงาน และมปีระสบการณ์ท างานเกีย่วขอ้งเกนิ 2 ปี อายเุกนิ 22 ปี 
  - จบการศกึษาไม่ตรงกบัสายงาน และมปีระสบการณ์ท างานเกีย่วขอ้งเกนิ 5 ปี อายเุกนิ 22 ปี 
5.  ตอ้งแนบแผนการถ่ายทอดทีต่ าแหน่งดงักล่าวจะมาถ่ายทอดใหก้บัคนไทยตามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ (ตวัอย่างต่อท้าย) 
6.  ส าหรบับรษิทัทีย่งัไมไ่ดแ้จง้เปิดด าเนินการกบัทางบโีอไอ บรษิทัตอ้งแจง้รายงานความคบืหน้าโครงการทุก 6 เดอืน, 1 ปี 
และ 2 ปี ตามเงือ่นไขในบตัรส่งเสรมิ พรอ้มทัง้แนบเพิม่เตมิต่อทา้ยผงัสายงานองคก์ร เมือ่ยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหมแ่ละยื่นขอ
ขยายระยะเวลาต าแหน่ง หากบริษทัใดได้รบับตัรส่งเสริมและครบก าหนดเปิดด าเนินการ ขอใหย้ืน่แจง้เปิดด าเนินการตาม
เงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิทีไ่ดร้บั หรอืแจง้ขอขยายการเปิดด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ย และสามารถแนบเอกสารดงักล่าวต่อทา้ยผงั
สายงานองคก์รเพิม่เตมิได้ 
7.  การขอต าแหน่งดา้น SALES และ MARKETING จะพจิารณาได ้1 ต าแหน่งเท่านัน้ ถา้หากกจิการมคีวามจ าเป็นตอ้งมี
มากกว่า 1 ต าแหน่ง ขอใหช้ีแ้จงสาเหตุความจ าเป็นอยา่งชดัเจน และจะตอ้งระบุส่วนงาน/กลุ่มลกูคา้/พืน้ทีดู่แล อยา่งชดัเจนลง
ในชื่อต าแหน่ง เช่น 
 - MARKETING SUPERVISOR (ASIA) 
 - MARKETING COORDINATOR (PRODUCT A) 
 - SALES SUPERVISOR (EUROPE) 
 - SALES COORDINATOR (INTERNATIONAL) 
 ***จะตอ้งระบุส่วนงาน/กลุ่มลกูคา้/พืน้ทีด่แูลใหต้รงกบัวงเลบ็ทา้ยชื่อ ลงในช่องขอบเขตงาน 
8.  ส าหรบักจิการประเภท “กิจการส านักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน” หรอื TISO เมือ่ท าการขออนุมตัติ าแหน่งใหม ่
ตอ้งระบุ “ขอบข่ายธรุกิจ” ทีไ่ดร้บัตามบตัรส่งเสรมิลงในช่อง “เหตุผลประกอบการพิจารณา” ในระบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ต าแหน่งทีย่ ืน่ขอ 



วิธีการเข้าไปแก้ไขค าร้องต่างๆ 

เลอืกที ่
“ค าร้องทัง้หมด” 

เลอืกที ่
“เสรจ็ส้ินแล้ว” 

เลอืกที ่
“เคร่ืองหมายรปูดินสอ” 

เลอืกที ่
“เคร่ืองหมายรปูดินสอ” 
ในกรณทีีม่กีำรแกไ้ขขอ้มลู 

ของช่ำงฯ ฝีมอื 



ข้อมูลผู้ติดต่อในระบบ e-Expert System ส าคญัมาก..........มากค่ะ 
จากการตรวจสอบชื่อผูต้ดิต่อแต่ละบรษิทัในระบบนัน้ ไมม่ขีอ้มลูทีส่ามารถตดิต่อของผูบ้รหิารบรษิทั หรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 

ดงันัน้ ขอใหแ้ต่ละบรษิทัเขา้ไปเพิม่เตมิชื่อและขอ้มลูผูต้ดิต่อทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืเจา้หน้าทีบ่รษิทัอย่างน้อย 1 ชื่อ 
 

ซ่ึงจะส่งผลดงัน้ี 
1. กรณทีีท่างเจา้หน้าทีล่มืรหสัผูใ้ชง้านระบบ e-Expert System โดยกรอกผดิ 3 ครัง้ จะไมส่ามารถเขา้ใชง้านได ้และไม่

สามารถ Reset รหสัผ่านใหม ่ไปยงัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดโ้ดยตรง 
2. กรณทีีท่างเจา้หน้าทีเ่ดมิลาออก ทางบรษิทัจะตอ้งปรบัปรงุขอ้มลูผูต้ดิต่อใหม ่และตัง้ค่ารหสัผ่านใหม่ทุกครัง้ 
3. หากทางบรษิทัไดม้กีารว่าจา้งใหบ้รษิทัทีป่รกึษาเป็นผูด้ าเนินการให ้ขอใหม้ผีูต้ดิต่อทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืเจา้หน้าทีบ่รษิทัอย่าง

น้อย 1 ชื่อ 
ท่ีส าคญั การรกัษาข้อมลูรหสัผูใ้ช้งานระบบจะป้องกนัการเข้าไปด าเนินการต่างๆ โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีบริษทัไม่ทราบ และ

ส่งผลต่อวีซ่าและใบอนุญาตท างานของผูบ้ริหารหรือช่างฯ และครอบครวั 
 

ทัง้น้ี หากเกิดการสุ่มตรวจแล้วไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัได้ ทางเจ้าหน้าท่ีจะขอระงบัการใช้งานระบบชัว่คราว 
จนกว่าจะมีการติดต่อกลบัจากเจ้าหน้าท่ีของบริษทั 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อไดท้ี ่02-209-1141-45 และ 02-209-1162-64 
 

 ในกรณทีีท่างบรษิทัเกดิปญัหาเกีย่วกบัชื่อผูใ้ชง้านและรหสัการเขา้ใชง้าน ซึง่ไมส่ามารถเขา้ใชง้านได ้เจา้หน้าทีแ่นะน าให้
ทางบรษิทัด าเนินการยืน่ขอ้ตกลงในการเขา้ใชง้านใหม ่(ตามเอกสารแนบดา้นล่าง) 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ขอรหสัผู้ใช้ และ รหสัผ่าน ระบบช่างฝีมือ e-Expert System 
ขอ้ตกลงการขออนุญาตฯ  (กรรมการบรษิทัฯ ลงนาม + ประทบัตราบรษิทัฯ)  
 (กระท ำโดยกรรมกำรบรษิทัผูม้อี ำนำจลงนำมผกูบรษิทัตำมหนงัสอืรบัรองกระทรวงพำณชิย)์ 
หนงัสอืมอบอ านาจ (หวัจดหมายบรษิทัฯ + ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 (ตอ้งเป็นเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รบัมอบอ านาจเท่านัน้) 
ส าเนาบตัรประชาชน ผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  (กรณต่ีางชาต ิเป็นหนงัสอืเดนิทาง) 
ส าเนาบตัรพนกังานบรษิทัฯ  หรอืหนงัสอืรบัรองความเป็นพนกังานบรษิทัฯ 
 (กรรมการบรษิทั หรอื ฝา่ยบุคคลของบรษิทัฯ ลงนามรบัรอง) 
ส าเนาหนงัสอืรบัรองทะเบยีนนิตบิุคคล จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(คดัส าเนาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 *** ตดิต่อขอรบัไดท้ี ่กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (กชต.) ศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน 
อาคารจตุัรสัจามจุร ีชัน้ 18 กรงุเทพฯ หรอื ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนในภูมภิาคที ่1 – 7 
 
คู่มือการย่ืนค าร้องในระบบช่างฝีมือ (e-Expert System) 
เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.boi.go.th > เลอืกภาษาไทย > สทิธปิระโยชน์ > ขัน้ตอน > การขออนุญาตน าช่างฝีมอืผูช้ านาญการ
ต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัร > ระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System 

เตือนภยั 

http://www.boi.go.th


หัวจดหมายบรษิัทฯ (ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ) 

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ล าดับ ต าแหน่ง ระยะเวลา ความรู้ที่จะถ่ายทอด 
วิธีการที่จะ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ชื่อของคน หรือกลุ่ม หรือ
แผนก 

ที่คาดว่าจะได้รับการถ่ายทอด 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 Plant Manager 
ต.ค. 2556 – ต.ค. 2558 
(ระยะเวลาโดยประมาณ) 

1. การใช้เครื่องจกัร 
เครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ
ในการท างาน 
2. การตรวจสอบระบบการ
ท างานของฝ่ายผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
กระบวนการผลิตที่ก าหนด 
3. .................................... 

1. การฝึกอบรม
ภายในหลักสูตร
ระยะส้ัน 
2. การสอนให้
พนักงานปฏิบัตจิริง 
สังเกต และ ตดิตาม
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
3. .......................... 
 

1. พนักงานคนไทย
จะมีความรู้ ความ
ช านาญในการใช้
เครื่องจักร เพื่อผลิต
สินค้าให้มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. พนักงานจะมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
ในการตรวจสอบ
คุณภาพการท างาน
ของฝ่ายผลิต 
3. .......................... 

เจ้าหน้าที่สายการผลิตชาวไทย 
ประมาณ 5 คน 

2 
Electrical 
Engineer 

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

1. การควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในโรงงาน 
2. วิธีการแก้ปัญหาด้าน
เทคนิค หากระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 

1. การฝึกอบรม
ภายในหลักสูตร
ระยะส้ัน 
 

1. พนักงานคนไทย
จะมีความรู้ ความ
สารถในการควบคุม
ระบบไฟฟ้าต่างๆใน
โรงงานได ้

เจ้าหน้าที่ Electrical ชาวไทย 
ประมาณ 3 คน 

ตัวอย่าง 



หัวจดหมายบรษิัทฯ (ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ) 

 

ล าดับ ต าแหน่ง ระยะเวลา ความรู้ที่จะถ่ายทอด 
วิธีการที่จะ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ชื่อ และ ต าแหน่ง 
ของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

2 
Electrical 
Engineer 
(ต่อ) 

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

3. .................................... 2. การสอนให้
พนักงานปฏิบัตจิริง 
สังเกต และ ตดิตาม
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
3. .......................... 

2. พนักงานจะ
สามารถแก้ไขปัญหา
เทคนิคที่เกิดขึ้น และ
โรงงานสามารถ
ท างานต่อเนื่องไปได้ 

เจ้าหน้าที่ Electrical ชาวไทย 
ประมาณ 3 คน 

3. ............................ ................................. ....................................... .............................. .............................. * พนักงานท่ีคาดว่าจะได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 



ข้อตกลงการขออนุญาตนาํคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)  
 
ข้อตกลงฉบับน้ีทําขึ้น ณ กลุ่มผู้ชํานาญการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้ังอยู่

เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน ๑๘ ถนนพระราม ๑ แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  
เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ…..….…โดย(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ 
ได้รับมอบอํานาจจาก........................................................................เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทปรากฏตาม
หนังสือรับรองของบริษัทเลขที่...............................ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ......................และ
หนังสือมอบอํานาจแนบท้ายสญัญาน้ี ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” ได้ทําข้อตกลงการขออนุญาต 
นําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรบัระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) มอบไว้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวมิใช่สัญญา และใช้สําหรับการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมไว้ให้ 

 ข้อ ๒  ในการขอใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับบริการต้องกรอกข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการ 
กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

หากผู้ให้บริการร้องขอข้อมูลใดของผู้รับบริการเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
ผู้รับบริการตกลงว่าจะแจ้งข้อมูลน้ันให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกําหนด   

ข้อ ๓  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลต่างๆ ทั้งของ
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอ่ืน ผู้รับบริการตกลงว่าจะเก็บรักษารหัสผ่าน (password)  สําหรับการใช้งาน
ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  

ผู้รับบริการจะไม่นําระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) น้ีไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน และหากได้มี
การละเมิดผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  

ข้อ ๔  ในกรณีที่ผู้รับบริการรู้หรือควรรู้ หรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือข้อมูลใด ซึ่งอาจส่งผล
ต่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน หรือรหัสต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมี
หน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพ่ือให้ผู้ให้บริการสามารถทําการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับบริการถูกเพิกถอนหรือถูกระงับการอนุญาตให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ผู้รับบริการยังคงจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงนี้ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับบุคคลที่ผู้ให้บริการประกาศใช้และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทุกประการ 

ข้อ ๖  ผู้รับบริการไม่มีสิทธิให้ จําหน่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนสิทธิการใช้ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert 
System) ของผู้รับบริการใหแ้ก่หรือกับบุคคลอ่ืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
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 ข้อ ๗  ผู้รับบริการมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานและเอกสารอ่ืนๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ที่
ดําเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และส่งมอบให้ผูใ้ห้บรกิาร เมื่อได้รับคําร้องขอภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน โดย
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันที่ดําเนินธุรกรรมน้ัน 

ข้อ ๘ ผู้รับบริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ประมวลผลหรือได้มาจากระบบให้มีความปลอดภัยจาก
การเข้าถึง หรือการเปิดเผยสู่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลดังกล่าวเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้รับบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลบทําลายข้อมูลดังกล่าวไม่ไห้สามารถอ่าน หรือนําไปใช้งานได้อีก และหากมีการ
ละเมิดและหรือเกิดความเสียหายจากข้อมูลดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดและหรือ
ความเสียหายน้ัน   

ข้อ ๙ ห้ามผู้รบับริการทําซ้ํา ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
บุคคลอ่ืนได้ใช้ประโยชน์ในข้อมูลดังกล่าวของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ับบริการ  

 ข้อ ๑๐  ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสทิธิที่จะระงับการให้บริการหรือเพิกถอนการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ทันที โดยไมจ่ําต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

   ๑๐.๑ เมื่อผู้รับบริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสําคัญส่วนหน่ึง
ส่วนใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญถึงขนาดที่จะทําให้ผู้ให้บริการตอบปฏิเสธการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และผู้รับบริการรู้หรือควรจะได้รู้ข้อความน้ันอยู่แล้วในวันที่ให้ข้อมูล  

   ๑๐.๒ เมื่อผู้รบับริการไมใ่ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ให้บริการตามที่ได้รับการรอ้งขอตามข้อ ๒ วรรคสอง 

    ๑๐.๓  เมื่อผูร้ับบริการฝ่าฝนื ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอก
ล่วงรู้ข้อมูลที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับเฉพาะตนตามข้อ ๓  

   ๑๐.๔  เมื่อผู้รับบริการกระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง วัตถุประสงค์ ข้อกําหนดและ
เง่ือนไข หรือระเบียบเก่ียวกับการใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือการปฏิบัติตามเง่ือนไขในการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาน้ัน  

 ๑๐.๕  เมื่อผูร้ับบริการกระทําการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

 ผู้รับบริการตกลงยอมรับว่าการถูกเพิกถอนการให้บริการตามวรรคหน่ึง ไม่ก่อให้ผู้รับบริการเกิดสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้บริการ   

 ข้อ ๑๑ ผู้รับบริการตกลงว่าหากการกระทําของผู้รับบริการได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดเป็นการส่วนตัว และมิให้ถือว่าผู้ให้บริการมีส่วน           
รู้เห็นหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผู้รับบริการ  

การกระทําของผู้รับบริการตามวรรคหน่ึงให้หมายรวมถึง การที่ผู้รับบริการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
จัดเตรียมไว้ให้ ไปใช้เพ่ือการอ่ืนที่มิใช่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้บริการ 

 ข้อ ๑๒  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้อง หรือเหตุอ่ืนใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ ระบบวงจรไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารเกิดขัดข้อง ทําให้ผู้ให้บริการไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามปกติ ผู้รับบริการไม่สามารถยกเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
จากผู้ให้บริการได้ 



- ๓ – 

 ข้อ ๑๓  ผู้ให้บริการมีสิทธิกําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ใด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ การควบคุมการใช้บริการ หรือการรักษาความปลอดภัยของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน ซึ่งผู้รับบริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งที่ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว ณ วันที่ผู้รับบริการเร่ิมใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคคลของผู้ให้บริการและที่จะประกาศใช้บังคับในภายหน้าอย่างเคร่งครัด 

  ข้อ ๑๔ ผู้รับบริการได้ทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการขออนุญาตแล้ว 
และยินดีถือปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีการดําเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้รับบริการ
ยินดีให้ผู้ให้บริการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และหรือระเบียบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องโดยไม่มีเง่ือนไข และเมื่อใด
ก็ตามท่ีผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ดังกล่าว ผู้รับบริการยินยอมถือว่า
ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อกําหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงน้ันด้วยโดย
อัตโนมัติทันที 

 ข้อ ๑๕ ผู้รับบริการยอมรับว่าการดําเนินการขออนุญาตตามข้อตกลงนี้ เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ดังน้ัน ในกรณีที่มีการผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย ไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้รับบริการจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากผู้ให้บริการทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ ผู้รับบริการขอรับรองว่าคําขอลงทะเบียน และคําขออนุญาตต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ เป็น
ความจริง และเข้าใจข้อตกลงในการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงข้อควรระวังโดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงในการย่ืนคําขอทุกประการ    

  

               ลายมือช่ือ………………………………………………………………  ผู้รับบริการ 

             (.........................................................)  

ตําแหน่ง.............................................................................. 

บริษัท.................................................................................. 

               

        ลงช่ือ   ..........................................................      พยาน      
                  (.........................................................)  

             ลงช่ือ   ..........................................................       พยาน  
                  (.........................................................)  




