
ข่าวประชาสมัพนัธ ์
     อากาศมกีารเปลีย่นแปลงใหอุ่้นขึน้แลว้จา้...ฉบบัน้ีมคีนฝากข่าว
มาบอกกนัอกีแลว้เน้อ มอียูว่่า.... 
     ทางบโีอไอจะมกีารจดัสมัมนากนัอกีแลว้ รายละเอยีด ดงันี้เลยจา้ 
เรือ่ง “วิธีการย่ืนขออนุญาตน าช่างฝีมือผูช้ านาญการชาวต่าง 
ชาติเข้ามาในราชอาณาจกัรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนผ่าน
ระบบช่างฝีมือ e-Expert System”  

ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 จ านวน 2 รอบๆ ละ 100 คน 
***ครัง้น้ีเราขอเฉพาะส าหรบัผู้ประกอบการรายใหม่หรือ 

ผูท่ี้ยงัไม่เคยใช้สิทธิน าเข้าช่างฝีมือเลย เน่ืองจากเป็นการอบรม
วิธีการเบื้องต้น*** 

ซึง่จะเปิดใหล้งทะเบยีนสมัมนาในวนัพฤหสัท่ี 5 มีนาคม 2558  
เวลา 8.30 น. ที ่www.boi.go.th - ปฏทินิกจิกรรม - ลงทะเบยีน  
e-Expert System                                       โดย...กลัปพฤกษ์ 

ฉบับที่ 17 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2558 

ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาต

การเปิดด าเนินการของบริษทั 
    ตามเงือ่นไขทัว่ไปและเงื่อนไขเฉพาะโครงการในบตัรส่งเสรมิทีท่าง บรษิทัจะตอ้ง ด าเนินการคอื 

“จะต้องแจ้งยืนยนัการด าเนินการตามโครงการต่อส านักงานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี 
และครบ 2 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม” และ “จะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็พร้อมท่ี 
จะเปิดด าเนินการภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ..... เดือน (ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขตามบตัรส่งเสริม) 

นับตัง้แต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม” 
     ดงันัน้ ขอใหบ้รษิทัตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีท่างบรษิทัจะตอ้งจดัเตรยีมและด าเนินการตาม 
เงือ่นไขทีร่ะบุไว ้ในกรณทีีบ่รษิทัตอ้งการใชส้ทิธนิ าเขา้ช่างฝีมอืโดยตอ้งขออนุมตัติ าแหน่งใหม ่
และการขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง ทางบรษิทัจะตอ้งแนบเอกสารแจง้ยนืยนัการด าเนินการ 
หรอืขอขยายระยะเวลาการเปิดด าเนินการกบั ทางส านกังานไวใ้น ไฟลเ์ดยีวกบัผงัสายงานองคก์ร 

ก าหนดใช้มาตรการตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 

เพ่ิมเติมจากการย่ืนค าร้องขออนุมติัต าแหน่งใหม่ 
1. การยื่นขออนุมตัติ าแหน่ง ......ADVISOR จะตอ้งเลอืกระดบั MANAGEMENT LEVEL หรือ EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้ 
2. ต าแหน่ง GENERAL MANAGER (…) หรอืต าแหน่งระดบัผูบ้รหิารอื่นๆ ทีม่วีงเลบ็ก ากบั จะตอ้งม ีแผนการถ่ายทอด 

ทุกต าแหน่ง 
โดย...ศรีตรงั 

กองบรรณาธิการ : น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      
คณะท างาน : นาย กฤษณ์ กุลวจิติรรงัส ี   น.ส. นรศิรา ฉายขนุทด       น.ส. พรชนก ธรีะเทพ        น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม 

PRESENTED BY 



 
เกณฑก์ารย่ืนค าร้องต่างๆ ภาค 2 

การย่ืนเรื่องขออนุญาตให้ครอบครวัของคนต่างด้าว ข้อ 4.2 
***ในการกรอกข้อมลูตวับุคคลต้องตรวจสอบความถกูต้องทุกครัง้*** 

1. ยืน่เมือ่ครอบครวัเดนิทางเขา้มาหลงัจากทีช่่างไดร้บัการบรรจฯุ ในระบบแลว้ 
2. ตอ้งเป็นวซี่าประเภท Non-O เท่านัน้ 
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยก ชื่อจรงิ กบั นามสกุลอยา่งชดัเจน ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ ขอใหส้งัเกตขอ้ความ 

ดา้นล่างของรปูในหน้าหนงัสอืเดนิทาง และอกีกรณคีอืชื่อ-นามสกุลทีม่เีครื่องหมาย , หรือ - ขอใหใ้ส่ตรงตามหนงัสอืเดนิทางเช่นกนั  
 ***การเลือกค าน าหน้า หากเป็นลกูชายท่ีอายไุม่เกิน 15 ปี ขอให้เลือก MASTER*** 

4. กรอกเลขท่ีพาสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกบัหนา้หนงัสือเดินทาง 
5. เลือก “วนัทีด่่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้อยู่ถึง” ในระบบตรงกบัตราประทบัขาเขา้ท่ีไดรั้บจาก ตม. 
6. แนบรูปถ่ายใชใ้นราชการเท่านั้นขนาด 160 x 240 pixels 
7. ส าเนาหนงัสือเดินทาง ประกอบดว้ย หนา้หนงัสือเดินทางหนา้แรก และ Non-O ท่ีออกโดยสถานทูตล่าสุด, หนา้ประทบัตราขาเขา้ล่าสุด และบตัรขาออก ให้อยูใ่นไฟลเ์ดียวกนั 
8. แนบหนงัสือรับรองความสัมพนัธ์ครอบครัวเช่น ทะเบียนสมรส, ใบเกิดบุตร เป็นตน้ 
9. กรณีเป็นบุตรบุญธรรมจะตอ้งมีเอกสารรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมจากหน่วยงาน-ราชการของประเทศนั้นๆ 
    ***เอกสารการแปลท่ีทางบริษทัแนบมานั้นจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ซ่ึงแปล โดยสถาบนัรับแปลเอกสาร หากไดรั้บการแปลมาจากสถาบนัในต่างประเทศจะตอ้งให ้
สถานทูตหรือหน่วยงานภาครัฐ (Notary Public) รับรองการแปลนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                                     โดย...กำซะลอง 

เตือนๆๆๆ 

     การยืน่ค ารอ้งขยายระยะเวลาต าแหน่งขอใหบ้รษิทัเตรยีมการล่วงหน้า 
นะคะ ทางเราไดแ้จง้ใหท้ราบในจดหมายข่าวหลายฉบบัอยา่งฉบบันี้ 
ไดน้ าหน้าจอที ่บรษิทัตอ้ง LOG IN เขา้ระบบทีแ่สดงขอ้ความการแจง้เตอืน 
ต่างๆ อย่าลืมอ่านกนันะคะ 



การแนบเอกสารต่างๆ 

1. ในผงัสายงานองคก์รขอใหบ้รษิทัท าสญัลกัษณ์ว่า ต าแหน่งทีข่ออนุมตั ิหรอืต าแหน่งทีข่อขยายระยะเวลา นัน้อยู่ส่วนใดของผงัสายงานองคก์ร 

2. ในประเภทกิจการซอฟทแ์วร ์กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน กิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
และกิจการธรุกิจรบัจ้างบริหารระบบธรุกิจ จะตอ้งแนบ รายช่ือลกูค้าและบริการท่ีทางบริษทัได้ให้แก่ลกูค้ารายนัน้ๆ 
ใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกบัผงัสายงานองคก์ร 

3. การขออนุมติัต าแหน่งใหม่ตอ้งแนบ แผนการถ่ายทอด ทีก่ าลงัจะด าเนินการ (ตามลงิคด์า้นล่าง) 

   การขอขยายระยะเวลาต าแหน่งตอ้งแนบ ผลการถ่ายทอด ทีผ่่านมา (ตามลงิคด์า้นล่าง) 

4. การแนบ บญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้น และ หนังสือรบัรองบริษทั จะตอ้งอพัเดท ไม่เกิน 6 เดือน และรบัรองโดยนายทะเบยีนใหเ้รยีบรอ้ย 

5. การแนบ งบการเงิน ตอ้งประกอบดว้ย หน้ารายงานผู้ตรวจสอบ หน้าแสดงฐานะทางการเงิน หน้าก าไรขาดทุน 

โดย...ทองหลาง 

UPDATE….! 

1. บรษิทัสามารถน าค ารอ้งเดมิทีถู่กคนืไปแลว้ น ากลบัมายื่นใหมไ่ด ้โดยบรษิทัจะสามารถเหน็ปุ่ม EDIT ทีห่วัขอ้เสรจ็สิน้แลว้ เมือ่ท าการกดปุ่ม 
EDIT จะสามารถเขา้ไปแกไ้ขในส่วนทีเ่จา้หน้าทีไ่ดค้นืเรื่องไป และเรือ่งจะกลบัมาหาเจา้หน้าทีท่่านเดมิ 

2. บรษิทัสามารถใชข้อ้มลูช่างฯ และครอบครวัทีบ่รรจขุอ้ 4.1 - 4.4 และ 6.1 - 6.2 ทีม่สีถานะแจง้พน้หรอืหมดอายุไปแลว้ 
และทางบรษิทัตอ้งการทีจ่ะบรรจชุ่างฯ และครอบครวัเดมิกลบัเขา้สู่ระบบอกีครัง้ โดยในระบบจะปรากฏปุ่ม “เลอืกคนต่างดา้ว” 
(ตอ้งเป็นช่างฯทีไ่ดท้ าการยื่นแจง้พน้ตัง้แต่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2558 เป็นตน้ไป) กบัอกีปุม่ “เลอืกคนต่างดา้ว” (ส าหรบัช่างฯ บรรจใุหม)่ 

(ตามภาพประกอบด้านล่าง) 


