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ค าถามชวนมึน....??? 

 เมือ่บรษิทัตอ้งการขออนุมตัติ าแหน่งใหม่โดยที่
มขีอบเขตงานเหมอืนกบัต าแหน่งทีไ่ดร้บัอนุมตัไิปแลว้
นัน้ ทราบหรอืไมว่่าตอ้งใชร้ปูแบบชื่อต าแหน่งอย่างไร 

 ตอบ!!!  ขอยกตวัอยา่งใหเ้หน็ภาพกนันะคะ
ต าแหน่งทีไ่ดร้บัอนุมตัไิปแลว้ คอื MECHANICAL  
TECHNICIAN ซึง่มขีอบเขตงานตรวจสอบซ่อมบ ารงุ
เครือ่งมอืเครือ่งจกัรต่างๆ และ ณ วนัน้ีทางบรษิทัแมม่ี
นโยบายส่งช่างฝีมอืในต าแหน่งนี้เพิม่เตมิ ทางบรษิทั
จะตอ้งขอต าแหน่งเพื่อรองรบัช่างฯ คนใหม ่โดยใชช้ื่อ
ต าแหน่งทีม่ลีกัษณะ MECHANICAL TECHNICIAN 2 
เพราะขณะนี้ทางระบบไมอ่นุญาตใหข้ออตัราเพิม่เตมิ
ไดค้่ะ 

โดย...ส่องแสง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ฉบบัที ่21 ประจ ำเดอืนมถิุนำยน 2558 

 หน้าฝนมาแลว้...หน้าฝนมาแลว้ ดแูลสุขภาพดว้ยนะคะ  
 ส าหรบัฉบบัน้ีจะขอประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัวธิกีารยื่นเรือ่งต่างๆ ในระบบ e-Expert System 
ซึง่บางท่านอาจจะยงัไมท่ราบว่าทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศมบีรกิารดา้นนี้ ทางเราขอน าเสนอ LINK 
ทีส่ามารถเขา้ไปศกึษาวธิกีารยืน่เรือ่งต่างๆ ผ่านระบบ e-Expert System ดงันี้ http://osos.boi.go.th 
เลือกเป็นเมนูภาษาไทย > วิธีการ > กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ > จะพบกบัวิธีการย่ืนเร่ืองต่างๆ 

หรือ สามารถเข้าไปท่ี www.boi.go.th เลือกเมนูภาษาไทย > สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน  
> ขัน้ตอน > การขออนุญาตน าช่างฯ ผูช้ านาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจกัร  

> ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System  
โดย...พรรณี 

เกรด็เลก็ เกรด็น้อย 

 ฉบบัน้ีจะขอแนะน าเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทาง
ของช่างฯ และครอบครวั เนื่องจากบางคนหนงัสอื
เดนิทางหมดอายหุรอือาจจะเล่มเตม็ จงึตอ้งด าเนินการ
ขอหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ 

 เมือ่ช่างฯ และครอบครวัไดร้บัหนงัสอืเดนิทาง
เล่มใหมแ่ลว้ ขอใหต้ดิต่อกบัทางส านกังานตรวจคนเขา้
เมอืงเพื่อท าการยา้ยตราประทบัวซี่าทีไ่ดร้บัภายใตส้ทิธิ
นัน้ๆ อยูม่าประทบัลงในหนังสอืเดนิทางเล่มใหมใ่หค้่ะ 

โดย...อนวชั 



1.  กรอกชื่อ-นามสกุล ใหต้รงตามหน้าหนงัสอืเดนิทางทุกประการ ซึง่บางประเทศจะแยกชื่อจรงิกบันามสกุล 
อยา่งชดัเจน ยกเวน้ชื่อ-นามสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ขอใหส้งัเกตขอ้ความดา้นล่างของรปูในหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
และอกีกรณคีอืชื่อ-นามสกุลทีม่เีครือ่งหมาย , หรอืใส่ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง 
2.  กรอกเลขทีพ่าสปอรต์และเลอืกสญัชาตใิหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
3.  เลอืก “วนัทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงใหอ้ยูถ่งึ” ในระบบใหต้รงกบัตราประทบัขาเขา้ทีไ่ดร้บัจาก ตม. 
4.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประกอบดว้ย หน้าหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก และ Non-B ทีอ่อกโดยสถานทตูล่าสุด, 
หน้าประทบัตราขาเขา้ล่าสุด และบตัรขาออกใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั 
5.  หากบรษิทัมชี่างฯ ชัว่คราว 6 เดอืนในบตัรเดยีวกนัเกนิ 20 คน ขอใหจ้ดัท าแผนการด าเนินการของ 
โครงการนัน้ๆ จะแลว้เสรจ็เมือ่ใดและตอ้งใชช้่างฯ ชัว่คราว 6 เดอืนอกีกีค่น โดยแนบในไฟลเ์ดยีวกบัหนงัสอื 
รบัรองการท างานของช่างฯ 
6. ในช่องเหตุผลประกอบการพจิารณา ควรมขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 -  สถานะของกจิการเป็นอย่างไรเช่น มกีารขึน้รปูแมพ่มิพใ์หม ่เป็นตน้ 
 -  ความจ าเป็นในการขอบรรจชุ่างฯ ชัว่คราว 6 เดอืนเพราะเหตุใด 

โดย...หทยัรตัน์ 

การย่ืนเรื่องขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบติังานชัว่คราว (6 เดือน) ข้อ 6.2 
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ทราบกนัหรือไม่....ว่า 
1. ในขอ้มลูของผูต้ดิต่อ หากเจา้หน้าทีผู่ถ้อื “ชื่อผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน” ของระบบ e-Expert System ตอ้งการ
เพิม่เตมิผูต้ดิต่อสามารถด าเนินการไดโ้ดย 

LOG IN เข้าระบบ e-Expert System >>> เลือกข้อมูลผูใ้ช้งาน >>> เพ่ิมข้อมูลผูติ้ดต่อ 
***หากเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบดงักล่าว ไดม้กีารลาออกหรอืเปลีย่นมอื ทางบรษิทัสามารลบขอ้มลูผูต้ดิต่อบุคคล

นัน้ออกจากขอ้มลูผูต้ดิต่อได*้** 
2. ตามเง่ือนไขทัว่ไปในบตัรส่งเสริมจะต้องยืนยนัการด าเนินการตามโครงการต่อส านักงานฯ เม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือน ครบ 1 ปี และครบ 2 ปี นับแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม โดยสามารถเข้าไปโหลดฟอรม์ได้ท่ี 

www.boi.go.th >>> เปล่ียนเป็นภาษาไทย >>> สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน >>> แบบฟอรม์ 
>>> ระบบงานตรวจสอบ >>> การรายงานความคืบหน้าของโครงการ (F PM CO 07) 

โดยแนบให้อยู่ในไฟลเ์ดียวกบัผงัสายงานองคก์ร 
3.  การแจง้การเขา้มาท างานอนัจ าเป็นและเรง่ด่วน กรณคีนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูน่อกราชอาณาจกัรมคีวาม
จ าเป็นตอ้งเดนิทางเขา้มา เพื่อท างานอนัจ าเป็นและเรง่ด่วน โดยมรีะยะเวลาสัน้ ๆ ไมเ่กนิ 15 วนั ใหย้ื่นแจง้ตาม
แบบค าขอ “ตท.10” ทัง้นี้ “งานทีเ่ขา้มาท านัน้ตอ้งมลีกัษณะเป็นงานอนัจ าเป็นและเร่งด่วนถงึขนาด ซึง่ถา้ไม่รบี
ท างานดงักล่าวแลว้น่าจะเกดิความเสยีหายขึน้ โดยไมม่กี าหนดการล่วงหน้า และมรีะยะเวลาในการท างานแลว้
เสรจ็ไดภ้ายใน 15 วนั” หมายเหต ุไม่มีการต่ออายุให้อีก โดยสามารถเข้าไปได้ท่ี                           
http://www.mol.go.th/employee/form                    โดย...ผอ่งฉวี 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/form_tt10.pdf


ทบทวนกนัอีกครัง้นะจะ๊ 

 ในฉบบัน้ีจะมาทบทวนวิธีการย่ืนเร่ืองกนัอีกครัง้นะคะ การย่ืนเร่ืองแจ้งพ้นล่วงหน้า 15 วนั
สามารถท าได้ง่าย แต่ต้องใช้ความระมดัระวงัอย่างย่ิง ดงัน้ี 

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       

ตวัอย่างการแจ้งพ้น เมือ่ทางบรษิทัทราบว่าช่างฝีมอืตอ้งเดนิทางกลบัประเทศหรอืปฏบิตัภิารกจิเรยีบรอ้ยแลว้ 
จะตอ้งท าการแจง้พน้ช่างฯ ออกจากระบบ e-Expert System ซึง่ฉบบัน้ีจะแนะน าวธิกีารแจง้พน้อย่างละเอยีด 
ดงันี้ 

1. วนัทีเ่ขา้ระบบเพื่อยืน่ค ารอ้งคอืวนัที ่ 1 (ดาวสีฟ้า)  

2. ช่างฯ ตอ้งเดนิทางกลบัวนัที ่11 (กลมสีเหลือง) 

3. บรษิทัสามารถเลอืกปฏทินิ “วนัทีพ่น้” ในระบบไดล้่วงหน้า 15 วนั โดยนบัวนัทีเ่ขา้ยืน่เรือ่งในระบบเป็นวนัที ่
1 ซึง่ในตวัอยา่งนี้จะวนัทีเ่ลอืกแจง้พน้ล่วงหน้าจะเป็นวนัที ่15 (กลมสีแดง) 

4. หากช่างฯ มรีะยะเวลาวซี่าเดมิทีไ่ดร้บัถงึวนัที ่30 (ข้าวหลามตดัสีด า)            
ทางระบบจะบวกวนัทีส่ามารถอยูใ่นประเทศไทยเพิม่ใหอ้กีซึง่สามารถอยูใ่นประเทศไทยถงึวนัที ่21 
(พระจนัทรสี์ชมพ)ู 

กองบรรณาธิการ :  น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      

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