ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมตัวรดน้ำดำหัวผูใ้ หญ่ ตำมประเพณีไทยกันหรือยังกับเทศกำลสงกรำนต์ ในฉบับนี้
จะกล่ำวถึงข้อมูลผูต้ ดิ ต่อกันอีกครัง้ นะคะ
หลำยๆ บริษทั อำจจะเคยประสบกับปญั หำเกีย่ วกับกำรรับข้อมูลข่ำวสำร กำรยื่นเรือ่ ง
ต่ำงๆ ดังนัน้ มี 3 ส่วนทีส่ ำคัญมำกของระบบ e-Expert System โดยที่ Username และ Password ในกำรเข้ำสู่ระบบนัน้ จะใช้สำหรับยืน่ เรือ่ งต่ำงๆ ตำมทีบ่ ริษทั มีควำมประสงค์ ส่วน Email
ของผูต้ ดิ ต่อทีม่ อี ยูใ่ นระบบ จะเป็ นส่วนทีท่ ำงบริษทั จะได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ จำกทำงกลุ่ม
ผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศ เช่น จดหมำยข่ำว หรือ กำรแจ้งสัมมนำ/อบรมต่ำงๆ เป็นต้น
หำกเจ้ำหน้ำทีท่ ด่ี แู ลส่วนนี้ได้ลำออกหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงเบอร์โทรศัพท์ของบริษทั หรือ
Email ขอให้ทำงบริษทั ดำเนินกำรเข้ำมำเปลีย่ นแปลงข้อมูลผูต้ ดิ ต่อให้เป็ นปจั จุบนั ทีส่ ุด
โดย...คุณแพรชาว

สาคัญไฉน...???
เคยสังเกตกันบ้ำงหรือเปล่ำเอ่ยถึง ชื่อบริษทั ทีอ่ ยูบ่ นตรำ
ประทับวีซ่ำ ซึง่ ออกโดยสถำนทูตไทยในต่ำงประเทศ หมำยควำมว่ำ
กำรยื่นขอวีซ่ำประเภท NON-B ภำยใต้บริษทั นัน้ ๆ เป็ นกำรเขียนกำกับ
ลงทีต่ รำประทับวีซ่ำตำมทีไ่ ด้แจ้งเจตจำนงไป
ดังนัน้ วิธกี ำรยืน่ กับทำงบีโอไอจะต้องยืน่ ภำยใต้บริษทั ทีใ่ ช้ยน่ื
ขอตรำประทับวีซ่ำนัน้ ๆ เท่ำนัน้
โดย...คุณพาสกร
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ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุ ญาตทางาน
ฉบั บ ที่ 30 ประจำเดือ นมีน ำคม 2559

คาชี้แนะ
1. ตำแหน่งทีย่ น่ื ขออนุ มตั มิ ำนัน้ หำกมีตวั ย่อเป็ นวงเล็บต่อท้ำย เช่น SALES
MANAGER (SAP) จะต้องอธิบำยว่ำ SAP ย่อมำจำกอะไร และคืออะไรในช่อง
ขอบเขตงำน เป็ นต้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้ทรำบส่วนงำนทีช่ ดั เจนของตำแหน่ง
ดังกล่ำว
2. เมือ่ ช่ำงฯ เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยแล้วขอให้รบี ยืน่ บรรจุช่ำงฯ เข้ำมำใน
ระบบ โดยเร็วที่สดุ ขณะนี้พบช่ำงฯ ทีเ่ ดินทำงเข้ำมำได้เกิน 60 วัน ภำยใต้วซี ่ำ
ประเภท Non-B และไม่ย่นื ขอวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำนให้ถูกต้อง ทีส่ ำคัญหำกวีซ่ำ
เหลือน้อยกว่ำ 15 วัน ไม่สำมำรถบรรจุเข้ำใช้สทิ ธิบโี อไอได้
3. กำรยื่นขอควำมร่วมมือประทับตรำกับทำงบีโอไอ จะต้องเลือก ”วันกาหนดเดิ น
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร” ทุกครัง้
4. กำรยื่นขออนุ มตั ติ ำแหน่ งใหม่ หำกเป็ นบัตรส่งเสริมเดียวกันและต้องกำรขอ
มำกกว่ำ 1 ตำแหน่งขอให้ย่นื มำในคำร้องเดียวกัน โดยเลือก “เพิ่ มตาแหน่ ง” ปุ่มสี
เหลืองมุมบนด้ำนขวำมือเพื่อกรอกตำแหน่งที่ 2 เพิม่ เติม
โดย...คุณไรวิ นท์

***คาเตือน***
ตัวอย่ ำง
ชื่อบริษัทที่ใช้ ยื่นขอวีซ่ำ บ. A จำกัด

ขณะนี้มกี ำรแนบหนังสือรับรองกำรศึกษำและหนังสือรับรองกำรทำงำนทีม่ กี ารตัดแปะลายเซ็นของ
ผูบ้ ริ หาร และมีการแก้ไขข้อความในหนังสือต่ างๆ ดังนัน้ กำรยื่นเอกสำรกับหน่ วยงำนรำชกำรขอให้เป็น
เอกสำรทีส่ แกนจำกต้นฉบับเท่ำนัน้
***ประเด็นข้างต้น มีความสาคัญและเป็ นความผิดฐานยื่นเอกสารเป็ นเท็จ มีโทษตามกฎหมาย***

หนังสือเดินทางในระบบ e-Expert System
ไม่อพั เดท ต้องทาอย่างไร
: สามารถอัพเดทได้ต่อเมื่อ...
1. เมือ่ มีกำรยื่นเรือ่ งขอต่ออำยุช่ำงฯ และครอบครัว
2. เมือ่ มีกำรยื่นเรือ่ งขอเปลีย่ นตำแหน่ง
3. เมือ่ มีกำรยื่นเรือ่ งขอเพิม่ ท้องทีท่ ำงำน
4. เมือ่ มีกำรยื่นเรือ่ งขอเพิม่ เติมลักษณะงำน
5. เมือ่ มีกำรยื่นเรือ่ งขอเพิม่ เติมปฏิบตั งิ ำนบริษทั ในเครือ
6. เมือ่ มีกำรยื่นเรือ่ งขอแจ้งพ้นช่ำงฯ และครอบครัวออก
จำกตำแหน่ง
โดยมีวธิ กี ำรคือ
กด “แก้ไข” ทำงขวำมือของชื่อบุคคลทีม่ กี ำร
เปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทำงนัน้ จะพบกับหัวข้อทีว่ ่ำ “หาก
มีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดิ นทาง" ต้องกรอกข้อมูลของ
หนังสือเดินทำงเล่มใหม่เข้ำไป พร้อมทัง้ แนบสำเนำ
หนังสือเดินทำงดังนี้
- หน้ำข้อมูลบุคคล
- หน้าย้ำยตรำวีซ่ำจำกเล่มเก่ำมำทีเ่ ล่มใหม่
- หน้าวีซ่าภายใต้สทิ ธิบโี อไอล่าสุด
- หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุด
***โดยให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน

เน้ นยา้ กันอีกรอบสาหรับการแปลเอกสาร

การเปิดดาเนินการตามเงื่อนไขของ

ช่ำงฯ และครอบครัวบำงท่ำนอำจจะถือหนังสือ
กำรศึกษำ, หนังสือรับรองกำรทำงำน หรือ หนังสือรับรอง
ควำมสัมพันธ์ครอบครัว ทีไ่ ม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย
สำมำรถดำเนินกำรได้ดงั นี้
***ต้องได้รบั กำรแปลจำกสถำบันแปลภำษำใน
ประเทศไทย หรือสถำนทูต หรือ NOTARY จำก
ต่ำงประเทศ
***แต่หำกได้รบั รองกำรแปลจำกสถำบันกำรแปล
ต่ำงประเทศ จะต้องนำไปให้กบั สถำนทูตนัน้ ๆ ในประเทศ
ไทยรับรองกำรแปลนี้อกี ครัง้ ***
ในกำรแนบไฟล์ในกำรยืน่ คำร้องนัน้ จะต้อง
ประกอบด้วย หนังสือรับรองต้นฉบับภาษานัน้ ๆ และ
หนังสือรับรองที่ได้รบั การแปลจากสถาบันหรือ
สถานทูต

บัตรส่งเสริมการลงทุน

ช่องนี้ คืออะไรน้ า....???
เลือกช่องนี้เมือ่ “ทางบริ ษทั ต้องการขอตาแหน่ งใหม่
เพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่ งจากที่ช่างฯ บรรจุเดิ ม” เท่ำนัน้
หำกบริษทั ต้องการขอตาแหน่ งใหม่ไม่ต้องเลือกช่องนี้
มำนะคะ
ขอตาแหน่ งเพื่อปรับเปลี่ยน

ในกำรยืน่ ขออนุมตั ติ ำแหน่งและกำรยืน่ ขอขยำย
ระยะเวลำของตำแหน่ งในแต่ละครัง้ ขอให้ทำงบริษทั
ตรวจสอบเบือ้ งต้นว่ำได้แจ้งกับทำงบีโอไอเพื่อขอเปิด
ดำเนินกำรแล้ว หรือว่ำได้ย่นื ขอขยำยระยะเวลำกำรเปิด
ดำเนินกำร สำหรับวิธกี ำรสังเกตทำงบริษทั สำมำรถ
ตรวจสอบได้ดว้ ยตนเองดังนี้
1. ตรวจสอบจำกเลขทีบ่ ตั รส่งเสริม โดยนับ 36
เดือนย้อนหลังจำกปจั จุบนั เช่น เลขทีบ่ ตั ร
XXXX/2554 ซึง่ ได้รบั บัตรส่งเสริมมำนำนเกิน 36
เดือนตำมเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมแต่ละประเภท
กิจกำร เป็นต้น
2. เงือ่ นไขเฉพำะโครงกำรภำยในบัตรส่งเสริมของ
บริษทั ซึง่ จะระบุว่ำ “จะต้องดาเนิ นการให้แล้ว
เสร็จพร้อมที่ จะเปิ ดดาเนิ นการได้ภายใน
กาหนดเวลาไม่เกิ น 36 เดือน นับตัง้ แต่ วนั ที่
ออกบัตรส่งเสริ ม โดยจะต้ องแจ้งขอเปิ ด
ดาเนิ นการตามที่สานักงานกาหนด”
*** หากบัตรส่งเสริ มใดยังไม่ได้แจ้งเปิ ด
ดาเนิ นการระยะเวลาที่กาหนด ทางเจ้าหน้ าที่จะ
ขอให้บริ ษทั ติ ดต่อในส่วนดังกล่าวให้เรียบร้อย
หลังจากนัน้ นาหนังสือขอแจ้งเปิ ดหรือขอขยายเปิ ด
ต่อท้ายผังสายงานองค์กรในการยื่นเรื่องต่อไป

