
ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
ฉบบัท่ี 25 ประจ าเดือนตลุาคม 2558 

ค าถามชวนมึน...? 
 หลายคนมกัจะสงสยัถงึการยืน่ค ารอ้งต่างๆ ว่า ท าไมถงึเกดิการ ERROR หลงัจากกดส่ง
เรือ่งในระบบ e-EXPERT SYSTEM วนัน้ีเราจะคลายปญัหาขอ้งใจและสาเหตุทีเ่กดิแบบน้ีกนั 
โดยมสีาเหตุมาจาก 

 1. การ COPY จากโปรแกรมอื่นแลว้น ามา PASTE ในระบบ e-Expert เนื่องจากจะมอีกัขระ
 พเิศษ ตดิมาดว้ย ขอแนะน าใหพ้มิพล์งในระบบแทนนะคะ 
 2. ระบบสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต และขนาดของเอกสารทีแ่นบเกนิจากทีร่ะบบก าหนดไว้ 
 3. การใช ้BROWSER ของ INTERNET EXPLORER จงึขอแนะน าใหใ้ช ้FIREFOX และ 
 GOOGLE CHROME 

โดย...คณุวิสา 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 ลมหนาวเริม่มาแผ่วๆ แล้วนะคะ เตรยีมตวัไปเที่ยวต้อนรบัฤดูหนาวกนัหรอืยงัเอ่ย 
ส าหรบัฉบบันี้ มขี่าวดสี าหรบัผู้ที่อยู่ทางภาคตะวนัออกมาแจง้ให้ทราบกนัจา้ 
 ซึง่จะมกีารจดัอบรมในหวัขอ้เรือ่ง “การให้บริการของศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน” โดยม ี3 หน่วยงาน คอื ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI), ส านกังาน
ตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.), กรมการจดัหางาน และ “การย่ืนค าร้องขอน าช่างฝีมือผูช้ านาญการ
ต่างชาติเข้ามาท างานผ่านระบบ e-Expert System” ในวนัที ่5 พฤศจกิายน 2558  
ณ โรงแรมคามโิอแกรนด ์จงัหวดัระยอง   
 โดยก าหนดการลงทะเบยีนผ่านหน้าเวบ็ไซต ์www.boi.go.th สามารถเร่ิมลงทะเบียนได้
ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 นี้ค่ะ 
 และอกีการสมัมนาคอื “วิธีการย่ืนขออนุญาตน าช่างฝีมือผู้ช านาญการชาวต่างชาติ
เข้ามาในราชอาณาจกัรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ  
e-Expert System” ในวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมภิาค (ศทภ.4) 
แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีในการเปิดรบัลงทะเบยีนจะแจง้ให้ทราบต่อไปค่ะ 

โดย...คณุอรรณพ 

Presented By : 

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



ค าแนะน า 
1. บรษิทัตอ้งการบรรจุช่างคนใหมแ่ทนคนเดมิ ในต าแหน่งทีผ่่านการกรอกขอ้มลูเดมิ ซึง่มบีางอยา่ง

ทีผ่ดิอยูเ่ช่น ระดบัของต าแหน่งนัน้ๆ หรอืการสะกดชื่อต าแหน่งผดิ หรอืการไดร้บัอนุมตัไิปแลว้ 
เป็นตน้ วิธีแก้ไขคือ 
- เมือ่แจง้พน้ช่างคนเดมิออกแลว้ ขอใหย้ืน่เรือ่งยกเลกิต าแหน่งดงักล่าวขอ้ 1.2 และยืน่เรือ่งขอ
อนุมตัติ าแหน่งใหมข่อ้ 1.1 

 - เมือ่ต าแหน่งไดร้บัอนุมตัแิลว้จงึจะสามารถยืน่เรือ่งบรรจตุวัช่างขอ้ 4.1 ได้ 

2. หากช่างฯ หรอืครอบครวัคนใดมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ  สามารถยืน่เรือ่งขอเปลีย่นขอ้ 15.1 
และ 15.2 ก่อนทีจ่ะด าเนินการยื่นเรือ่งต่ออายชุ่างฯ และครอบครวั ***แต่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเล่มหนังสือเดินทาง ก่อนย่ืนเร่ืองประเภทน้ีขอให้มีการย้ายตราวีซ่าจากเล่ม
เก่ามาไว้ท่ีเล่มใหม่ก่อน 

3. ต าแหน่งท่ีบริษทัได้รบัไป 1 ต าแหน่งหลายอตัรา ก่อนการขยายระยะเวลาต าแหน่งจะตอ้งยืน่
ขอต าแหน่งใหมเ่พื่อการปรบัเปลีย่นใหเ้ป็น 1 ต าแหน่ง 1 อตัราก่อน โดยระบุขอบเขตงานให้
ชดัเจนว่ารบัผดิชอบส่วนใดเป็นหลกั เช่น MARKETING MANAGER (ประเทศหรือโซนหรือ
ผลิตภณัฑ)์ หรือ TECHNICAL SUPERVISOR 1 เป็นตน้ 

4. ในบางต าแหน่งท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีซ า้ซ้อน ขอใหบ้รษิทัยืน่ขออนุมตัติ าแหน่งใหมเ่พื่อ
ปรบัเปลีย่นในคราวเดยีวกนั พรอ้มทัง้ระบุขอบเขตงานตรงตามทีร่ะบุในวงเลบ็ทา้ยชื่อต าแหน่ง 

มีต่อ... 

เกรด็เลก็...เกรด็น้อย 
 เนื่องจากมกีารสอบถามกนัเขา้มาอย่างต่อเนื่อง ถงึการแปลเอกสารต่างๆ ของต่างชาต ิ  

ขอแนะน าดงันี้ 
1. หนงัสอืรบัรองการศกึษาและการท างานจะตอ้งไดร้บัจากบรษิทัทีช่่างผ่านงานมาเท่านัน้ หาก

ไมใ่ช่ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยจะตอ้งไดร้บัการแปลจากสถาบนัแปลภาษาในประเทศไทย 
หรอืสถานทตู หรอื NOTARY จากต่างประเทศ 

2. หนงัสอืรบัรองความสมัพนัธค์รอบครวั หากไมใ่ช่ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จะตอ้งไดร้บัการ
แปลจากสถาบนัแปลภาษาในประเทศไทยหรอืสถานทตูเช่นกนั 

  ***แต่หากได้รบัรองการแปลจากสถาบนัการแปลต่างประเทศ จะต้องน าไปให้กบั
สถานทูตนัน้ๆ ในประเทศไทยรบัรองการแปลนี้อกีครัง้*** 

  ในการแนบไฟลใ์นการยืน่ค ารอ้งนัน้จะตอ้งประกอบดว้ย หนังสือรบัรองต้นฉบบัภาษา
นัน้ๆ และหนังสือรบัรองท่ีได้รบัการแปลจากสถาบนัหรือสถานทูต 

โดย...คุณไตรภพ 



ค าแนะน า (ต่อ) 

5. กรณทีีย่ ืน่ขออนุมตัติ าแหน่งและการขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง หากบตัรส่งเสรมิครบก าหนด
เปิดด าเนินการ 36 เดอืนแลว้ (อยูร่ะหว่างการขอเปิดด าเนินการหรอืขอขยายเปิดด าเนินการ) 
ขอให ้UPDATE ขอ้มลูเงนิลงทุนทัง้สิน้ อตัราส่วนผูถ้อืหุน้ ทุนจดทะเบยีน และการจา้งงานคน
ไทย และใหแ้นบเอกสารรวมไวท้ีไ่ฟลเ์ดยีวกบัผงัสายงานองคก์ร 

6. หลงัจากทีบ่รษิทัไดย้ืน่ขยายระยะเวลาต าแหน่งแลว้ระยะเวลาทีไ่ดร้บัเกนิ 2 ปี ต่อมาบรษิทั
ตอ้งการบรรจุช่างฯ หรอืครอบครวัในต าแหน่งทีข่ยายมา ดงัตวัอย่าง 

 - ต าแหน่งมรีะยะเวลาเดมิถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2015 บริษทัได้เข้าระบบย่ืนเร่ืองขอขยาย
ระยะเวลาต าแหน่งวนัท่ี 20 ตลุาคม 2015 และได้รบัการขยายระยะเวลาต าแหน่งดงั
กล่าวถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2017 ต่อมาบรษิทัยืน่เรือ่งแจง้พน้ช่างฯ และครอบครวัคนเดมิออก
วนัที ่15 พฤศจกิายน 2015 และตอ้งการบรรจชุ่างฯ และครอบครวัคนใหม่ในวนัเดยีวกนั  

    ***ซึง่หากยื่นเรือ่งบรรจชุ่างฯ และครอบครวัวนัที ่15 พฤศจกิายน 2558 จะไมส่ามารถท าได้
เพราะระยะเวลาต าแหน่งทีไ่ดร้บัการขยายไปเกนิ 2 ปี*** 

 - ทางบรษิทัจะสามารถยืน่เรื่องบรรจชุ่างฯ คนใหมไ่ด้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2016 เป็นต้นไป 
ตามตวัอย่างช่วงเวลาด้านล่าง 

โดย...คณุนินันท์ 

ระยะเวลาเดิม 
31 ธนัวาคม 2015 

ยื่นเรือ่งขยาย
ระยะเวลาต าแหน่ง

ในระบบ 
20 ตลุาคม 2015 

ยื่นเรือ่งแจ้งพ้นช่างฯ 
15 พฤศจิกายน 2015 

ยื่นเรือ่งบรรจชุ่างฯ ใหม ่
15 พฤศจิกายน 2015 
ไม่สามารถยื่นได้เพราะ
ระยะเวลาต าแหน่งท่ี
ได้รบัขยายไปแล้วนัน้

เกิน 2 ปี 

ระยะเวลาใหม ่
31 ธนัวาคม 2017 

เร่ิมยื่นเรือ่งบรรจชุ่างฯ 
และครอบครวั 
1 มกราคม 2016 

เป็นต้นไป 

 *** อีก 1 วิธีหากทางบรษิทัไมต่อ้งการรอถงึวนัที ่1 มกราคม 2016 ทางบรษิทั

สามารถยกเลกิต าแหน่งขอ้ 1.2 ดงักล่าวหลงัจากแจง้พน้ช่างฯ และครอบครวั

ไปแลว้ สามารถยืน่ขอต าแหน่งใหมข่อ้ 1.1 เมือ่ไดร้บัอนุมตัแิละยืน่เรือ่งบรรจุ

ช่างฯ และครอบครวัไดค้่ะ 


