
ศูนยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
ฉบบัท่ี 24 ประจ ำเดือนกนัยำยน 2558 ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 ก ำลงัจะเขำ้ช่วงปลำยฝน ตน้หนำวกนัแลว้ อยำ่ลมืท ำร่ำงกำยใหม้สีุขภำพแขง็แรงกนันะคะ ส ำหรบัวนัน้ี

ทำงกลุ่มผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศ ไดจ้ดัท ำลงิคต่์ำงๆ ทีไ่ดผ้่ำนกำรสมัมนำ 3 หน่วยงำนเมือ่วนัที ่4 กนัยำยน 

2558 มำฝำกกนั 

1.       ลิง้คไ์ฟลเ์อกสำรสำรประกอบกำรบรรยำย  http://osos.boi.go.th/upload/content/slide-
4Sep2015_30030.pdf 

2.       ลิง้คเ์ขำ้ดคูู่มอืกำรยื่นค ำรอ้งต่ำงๆในระบบ e-expert  http://www.boi.go.th/index.php?
page=e_expert_info 

3.       ลิง้คเ์ขำ้อ่ำนประกำศ e-news ของศูนยบ์รกิำรวซี่ำและใบอนุญำตท ำงำน http://osos.boi.go.th/
index.php?page=howto_detail&group_id=217&topic_id=987 

4.       ลิง้คด์ตูวัอยำ่ง แผน/ผลกำรถ่ำยทอด http://www.boi.go.th/index.php?

page=procedure_to_bring_in_foreign_experts  

ทัง้นี้ทำงบรษิทัสำมำรถเขำ้ไปศกึษำเพิม่เตมิดว้ยตนเองไดท้ี ่ 

 http://osos.boi.go.th/index.php?page=howto&group_id=217&parent_id=216    

โดย...คณุวีว่ำ 

แจ้งข่ำว บอกกล่ำว 

 เนื่องจำกกลุ่มผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศ (BOI) จะมกีำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร “วิธีกำรย่ืนขออนุญำต

น ำช่ำงฝีมือผูช้ ำนำญกำรชำวต่ำงชำติเข้ำมำในรำชอำณำจกัรตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน ผ่ำน

ระบบงำนช่ำงฝีมือ e-Expert System” ในช่วงเดอืน ตุลำคม - ธนัวำคม 2558 และ  

 กำรจดัสมัมนำ 3 หน่วยงำน ในหวัขอ้ “กำรให้บริกำรของศนูยบ์ริกำรวีซ่ำและใบอนุญำต

ท ำงำน” (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) - ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) - 

กรมกำรจดัหำงำน) ที ่จงัหวดัระยอง โดยสำมำรถตดิตำมข่ำวสำรวนัและสถำนที ่ซึง่จะมกีำรแจง้ในครำวต่อไป 
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กำรย่ืนเรื่องขอต่ออำยกุำรอยู่ในประเทศของคนต่ำงด้ำวและครอบครวั ข้อ 11.2 

***เมื่อบริษทัได้รบัอนุมติักำรขอขยำยระยะเวลำต ำแหน่งแล้ว*** 

1. ทำงบรษิทัสำมำรถเลอืกช่ำงฯ และครอบครวัไดห้ลำยคน โดยมรีะยะเวลำครบก ำหนดในช่วงเวลำเดยีวกนั

ใหอ้ยูใ่น 1 ค ำรอ้ง  

2. หำกช่ำงฯ หรอืครอบครวัคนใดมกีำรเปลีย่นเล่มหนังสอืเดนิทำง ด ำเนินกำรดงันี้ 

 เลือกบคุคลให้เรียบร้อย > เลือกไอคอน “แก้ไข” ทำงขวำมือ >  

เลือก “หำกมีกำรเปล่ียนแปลงหนังสือเดินทำง” > กรอกข้อมลูพร้อมแนบส ำเนำหนังสือเดินทำงใหม่ 

 ***ส ำเนำหนังสือเดินทำงประกอบด้วย 

 - หน้าแรกท่ีมีรปู 

 - หน้าวีซ่าท่ีย้ายมาจากเล่มเก่า 

 - หน้าวีซ่าล่าสดุ 

 - หน้าประทบัตราขาเข้าล่าสดุ 

3. เหตุผลประกอบกำรพจิำรณำ ประกอบดว้ย 

  - สถานการณ์ด าเนินกจิการของบรษิทัเป็นอยา่งไร แนวโน้มดา้นการตลาด การผลติ และการบรหิารเป็น

อยำ่งไร 

 - มคีวามจ าเป็นอย่างไรจงึต้องขอต่ออายกุารอยูใ่นประเทศของช่างฯ ไปอกี 

 - หากมชี่างฯ หลายคนเช่นเกนิ 10 ขึน้ไป ขอใหช้ีแ้จงว่าแยกยืน่กีค่ ารอ้ง ค ารอ้งละกีค่น 

4. บญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ และหนงัสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งมกีำรอำยไุมเ่กนิ 6 เดอืนพรอ้มไดร้บัรองจำกนำย

ทะเบยีน 

โดย...คณุพร้ิมเพรำ 

สแกนใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั 

 มีค ำถำมกนัมำกมำยเก่ียวกบักำรขอไปปฏิบติังำนในเครือในช่วง กำรต่ออำยุของช่ำงฯ 

มีวิธีกำร ดงันี้ 

1. กำรยืน่ขอไปปฏบิตังิำนในเครอืช่ำงทีต่่ออำยนุัน้ จะต้องยืน่ค ำรอ้งขอ้ 10.1 ขอไปปฏบิตังิำนในเครอื 

“หลงัจำก” ขยำยระยะเวลำต ำแหน่งและกำรต่ออำยุช่ำงฯ อนุมติัแล้ว 

2. กรณตีอ้งกำรขอยกเลิกไปปฏิบติังำนบริษทัในเครือในช่วงต่ออำยชุ่ำงฯ นัน้ จะตอ้งยืน่ค ำรอ้ง 10.3 ขอ

ยกเลกิไปปฏบิตังิำนบรษิทัในเครอื “ก่อน” ทีจ่ะยื่นค ำรอ้งต่ออำยชุ่ำงฯ เนื่องจำกหำกยืน่ขอต่ออำยชุ่ำงฯ ก่อน

จะไมส่ำมำรถยืน่ขอยกเลกิในเครอืไดค้่ะ         

โดย...คณุปรูณ์ 



 

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

Presented By : 

ค ำถำมชวนมึน...? 
มำกนัอีกแล้วกบัค ำถำมน้ี 

 กำรขอต ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR จ ำเป็นจะตอ้งมขีอบเขตงำนเป็นกรรมกำรมอี ำนำจลงนำม
ผกูพนัและประทบัตรำรบัรอง ตำมหนงัสอืรบัรองบรษิทัหรอืไม่ 
 ค ำตอบคือ จ ำเป็น....!!! ส ำหรบัผูท้ีม่ำบรรจใุนต ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะตอ้งมรีำยชื่อเป็น
กรรมกำรมอี ำนำจลงนำมผกูพนัและประทบัตรำรบัรอง ตำมหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีก่ระทรวงพำณชิยเ์ป็นผูอ้อก
ใหเ้ท่ำนัน้ 

โดย...คณุเจ้ำขำ 

ค ำแนะน ำ 

 บำงบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรยืน่ขยำยระยะเวลำต ำแหน่งเรยีบรอ้ยแลว้ และไดแ้จง้พน้ช่ำงฯ ทีบ่รรจใุนต ำแหน่ง

หลงัจำกทีค่ ำรอ้งอนุมตั ิต่อมำบรษิทัตอ้งกำรยืน่เรือ่งขอบรรจชุ่ำงฯ และ/หรอืครอบครวัคนใหมผ่่ำนระบบ แต่ไม่

สำมำรถยื่นได ้เนื่องจำก ระยะเวลำเกนิ 1 ปี หรอื 2 ปี ตำมสทิธทิีบ่โีอไอก ำหนด ดงันัน้ เจำ้หน้ำทีข่อแนะน ำให้

บรษิทัยื่นเรือ่งบรรจชุ่ำงฯ และ/หรอืครอบครวัคนใหมไ่ด ้ตำมตวัอยำ่งประกอบ 

1. ระยะเวลำต ำแหน่งทีไ่ดร้บัครบก ำหนดวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2558 บรษิทัยืน่เรือ่งขอขยำยระยะเวลำ

ล่วงหน้ำ เมือ่ค ำรอ้งอนุมตัริะยะเวลำต ำแหน่งใหมท่ีไ่ดร้บั 30 พฤศจกิำยน 2560 

2. บรษิทัยื่นเรือ่งแจง้พน้ช่ำงฯ และครอบครวัช่วงเดอืนตุลำคม 2558 

3. บรษิทัยื่นขอบรรจชุ่ำงฯ และ/หรอืครอบครวัในต ำแหน่งดงักล่ำวตน้เดอืนพฤศจกิำยน 2558 ซึง่มรีะยะเวลำ

เกนิ 2 ปี ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4. หำกบรษิทัตอ้งกำรบรรจชุ่ำงฯ และ/หรอืครอบครวั จะต้องยืน่เรือ่งวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 เป็นตน้ไป 

***หำกบรษิทัตอ้งกำรใหช้่ำงฯ ปฏบิตังิำนก่อนทีจ่ะถงึเวลำยืน่ขอต ำแหน่งใหม ่มวีธิแีกไ้ข ดงันี้  

วิธีท่ี 1  น ำช่ำงยื่นค ำรอ้งขอ้ 6.2 ขออนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วมำปฏบิตังิำนชัว่ครำว (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

วิธีท่ี 2  ยื่นขอยกเลกิต ำแหน่งดงักล่ำวขอ้ 1.2 และยืน่ขออนุมตัติ ำแหน่งใหม ่ขอ้ 1.1         

 โดย...คณุชงโชค 
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