
ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 เตรยีมตวัรดน ้ำด ำหวัผูใ้หญ่ ตำมประเพณไีทยกนัหรอืยงักบัเทศกำลสงกรำนต ์ในฉบบัน้ี
จะกล่ำวถงึขอ้มลูผูต้ดิต่อกนัอกีครัง้นะคะ 
 หลำยๆ บรษิทัอำจจะเคยประสบกบัปญัหำเกีย่วกบักำรรบัขอ้มลูขำ่วสำร กำรยื่นเรือ่ง
ต่ำงๆ ดงันัน้ ม ี3 ส่วนทีส่ ำคญัมำกของระบบ e-Expert System โดยที ่Username และ Pass-
word ในกำรเขำ้สู่ระบบนัน้ จะใชส้ ำหรบัยืน่เรือ่งต่ำงๆ ตำมทีบ่รษิทัมคีวำมประสงค ์ส่วน Email 
ของผูต้ดิต่อทีม่อียูใ่นระบบ จะเป็นส่วนทีท่ำงบรษิทัจะไดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ จำกทำงกลุ่ม
ผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศ เช่น จดหมำยข่ำว หรอื กำรแจง้สมัมนำ/อบรมต่ำงๆ เป็นตน้ 
     หำกเจำ้หน้ำทีท่ีด่แูลส่วนน้ีไดล้ำออกหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั หรอื  
Email ขอใหท้ำงบรษิทัด ำเนินกำรเขำ้มำเปลีย่นแปลงขอ้มลูผูต้ดิต่อใหเ้ป็นปจัจบุนัทีสุ่ด 

โดย...คณุแพรชาว 

ส าคญัไฉน...??? 

 เคยสงัเกตกนับำ้งหรอืเปล่ำเอ่ยถงึ ชื่อบรษิทัทีอ่ยูบ่นตรำ
ประทบัวซี่ำ ซึง่ออกโดยสถำนทตูไทยในต่ำงประเทศ หมำยควำมว่ำ 
กำรยื่นขอวซี่ำประเภท NON-B ภำยใตบ้รษิทันัน้ๆ เป็นกำรเขยีนก ำกบั
ลงทีต่รำประทบัวซี่ำตำมทีไ่ดแ้จง้เจตจ ำนงไป 
 ดงันัน้ วธิกีำรยืน่กบัทำงบโีอไอจะตอ้งยืน่ภำยใตบ้รษิทัทีใ่ชย้ืน่
ขอตรำประทบัวซี่ำนัน้ๆ เท่ำนัน้ 

โดย...คณุพาสกร 
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ค าช้ีแนะ 

1.  ต ำแหน่งทีย่ ืน่ขออนุมตัมิำนัน้ หำกมตีวัยอ่เป็นวงเลบ็ต่อทำ้ย เช่น SALES 
MANAGER (SAP) จะตอ้งอธบิำยว่ำ SAP ยอ่มำจำกอะไร และคอือะไรในช่อง
ขอบเขตงำน เป็นตน้ เพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีไ่ดท้รำบส่วนงำนทีช่ดัเจนของต ำแหน่ง
ดงักล่ำว 
2.  เมือ่ช่ำงฯ เดนิทำงเขำ้มำในประเทศไทยแลว้ขอใหร้บียืน่บรรจชุ่ำงฯ เขำ้มำใน
ระบบ โดยเรว็ท่ีสดุ  ขณะน้ีพบช่ำงฯ ทีเ่ดนิทำงเขำ้มำไดเ้กนิ 60 วนั ภำยใตว้ซี่ำ
ประเภท Non-B และไมย่ื่นขอวซี่ำและใบอนุญำตท ำงำนใหถู้กตอ้ง ทีส่ ำคญัหำกวซี่ำ
เหลอืน้อยกว่ำ 15 วนั ไมส่ำมำรถบรรจเุขำ้ใชส้ทิธบิโีอไอได้ 
3.  กำรยื่นขอควำมรว่มมอืประทบัตรำกบัทำงบโีอไอ จะตอ้งเลอืก ”วนัก าหนดเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจกัร” ทุกครัง้ 
4.  กำรยื่นขออนุมตัติ ำแหน่งใหม ่หำกเป็นบตัรส่งเสรมิเดยีวกนัและตอ้งกำรขอ
มำกกว่ำ 1 ต ำแหน่งขอใหย้ื่นมำในค ำรอ้งเดยีวกนั โดยเลอืก “เพ่ิมต าแหน่ง” ปุ่มสี
เหลอืงมมุบนดำ้นขวำมอืเพื่อกรอกต ำแหน่งที ่2 เพิม่เตมิ 

โดย...คณุไรวินท์ 

***ค าเตือน*** 
 ขณะน้ีมกีำรแนบหนงัสอืรบัรองกำรศกึษำและหนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนทีม่กีารตดัแปะลายเซน็ของ
ผูบ้ริหาร และมีการแก้ไขข้อความในหนังสือต่างๆ ดงันัน้ กำรยื่นเอกสำรกบัหน่วยงำนรำชกำรขอใหเ้ป็น 
เอกสำรทีส่แกนจำกต้นฉบบัเท่ำนัน้ 
***ประเดน็ข้างต้น มีความส าคญัและเป็นความผิดฐานย่ืนเอกสารเป็นเทจ็ มีโทษตามกฎหมาย*** 

ตวัอย่ำง 
ช่ือบริษัทที่ใช้ยื่นขอวซ่ีำ บ. A จ ำกัด 



หนังสือเดินทางในระบบ e-Expert System  
ไม่อพัเดท ต้องท าอย่างไร 

: สามารถอพัเดทได้ต่อเมื่อ... 
1. เมือ่มกีำรยื่นเรือ่งขอต่ออำยชุ่ำงฯ และครอบครวั 
2. เมือ่มกีำรยื่นเรือ่งขอเปลีย่นต ำแหน่ง 
3. เมือ่มกีำรยื่นเรือ่งขอเพิม่ทอ้งทีท่ ำงำน 
4. เมือ่มกีำรยื่นเรือ่งขอเพิม่เตมิลกัษณะงำน 
5. เมือ่มกีำรยื่นเรือ่งขอเพิม่เตมิปฏบิตังิำนบรษิทัในเครอื 
6. เมือ่มกีำรยื่นเรือ่งขอแจง้พน้ช่ำงฯ และครอบครวัออก
จำกต ำแหน่ง 
โดยมวีธิกีำรคอื 
 กด “แก้ไข” ทำงขวำมอืของชื่อบุคคลทีม่กีำร
เปลีย่นเล่มหนงัสอืเดนิทำงนัน้ จะพบกบัหวัขอ้ทีว่่ำ “หาก
มีการเปล่ียนเล่มหนังสือเดินทาง" ตอ้งกรอกขอ้มลูของ
หนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมเ่ขำ้ไป พรอ้มทัง้แนบส ำเนำ
หนงัสอืเดนิทำงดงันี้ 
 - หน้ำขอ้มลูบุคคล 
 - หน้ายำ้ยตรำวซี่ำจำกเล่มเก่ำมำทีเ่ล่มใหม่ 
 - หน้าวซี่าภายใตส้ทิธบิโีอไอล่าสุด 
 - หน้าประทบัตราขาเขา้ล่าสุด 
 ***โดยใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั 

เน้นย า้กนัอีกรอบส าหรบัการแปลเอกสาร 

 ช่ำงฯ และครอบครวับำงท่ำนอำจจะถอืหนังสอื
กำรศกึษำ, หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอื หนงัสอืรบัรอง
ควำมสมัพนัธค์รอบครวั ทีไ่มใ่ช่ภำษำองักฤษหรอืภำษำไทย 
สำมำรถด ำเนินกำรไดด้งันี้ 
 ***ตอ้งไดร้บักำรแปลจำกสถำบนัแปลภำษำใน
ประเทศไทย หรอืสถำนทตู หรอื NOTARY จำก
ต่ำงประเทศ 
 ***แต่หำกไดร้บัรองกำรแปลจำกสถำบนักำรแปล
ต่ำงประเทศ จะตอ้งน ำไปใหก้บัสถำนทตูนัน้ๆ ในประเทศ
ไทยรบัรองกำรแปลนี้อกีครัง้*** 
 ในกำรแนบไฟลใ์นกำรยืน่ค ำรอ้งนัน้จะตอ้ง
ประกอบดว้ย หนังสือรบัรองต้นฉบบัภาษานัน้ๆ และ
หนังสือรบัรองท่ีได้รบัการแปลจากสถาบนัหรือ
สถานทูต 

การเปิดด าเนินการตามเง่ือนไขของ 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 ในกำรยืน่ขออนุมตัติ ำแหน่งและกำรยืน่ขอขยำย
ระยะเวลำของต ำแหน่งในแต่ละครัง้ ขอใหท้ำงบรษิทั
ตรวจสอบเบือ้งตน้ว่ำไดแ้จง้กบัทำงบโีอไอเพื่อขอเปิด
ด ำเนินกำรแลว้ หรอืว่ำไดย้ื่นขอขยำยระยะเวลำกำรเปิด
ด ำเนินกำร ส ำหรบัวธิกีำรสงัเกตทำงบรษิทัสำมำรถ
ตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองดงันี้ 
1. ตรวจสอบจำกเลขทีบ่ตัรส่งเสรมิ โดยนบั 36 

เดอืนยอ้นหลงัจำกปจัจบุนั เช่น เลขทีบ่ตัร 
XXXX/2554 ซึง่ไดร้บับตัรส่งเสรมิมำนำนเกนิ 36 
เดอืนตำมเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิแต่ละประเภท
กจิกำร เป็นตน้ 

2. เงือ่นไขเฉพำะโครงกำรภำยในบตัรส่งเสรมิของ
บรษิทั ซึง่จะระบุว่ำ “จะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสรจ็พร้อมท่ีจะเปิดด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ี
ออกบตัรส่งเสริม โดยจะต้องแจ้งขอเปิด
ด าเนินการตามท่ีส านักงานก าหนด” 

          *** หากบตัรส่งเสริมใดยงัไม่ได้แจ้งเปิด
ด าเนินการระยะเวลาท่ีก าหนด ทางเจ้าหน้าท่ีจะ
ขอให้บริษทัติดต่อในส่วนดงักล่าวให้เรียบร้อย 
หลงัจากนัน้ น าหนังสือขอแจ้งเปิดหรือขอขยายเปิด
ต่อท้ายผงัสายงานองคก์รในการย่ืนเร่ืองต่อไป 

ช่องน้ีคืออะไรน้า....??? 
    เลอืกช่องนี้เมือ่ “ทางบริษทัต้องการขอต าแหน่งใหม่ 
เพ่ือปรบัเปล่ียนต าแหน่งจากท่ีช่างฯ บรรจเุดิม” เท่ำนัน้ 
    หำกบรษิทัต้องการขอต าแหน่งใหม่ไม่ต้องเลือกช่องน้ี  
มำนะคะ 

 
 

ขอต าแหน่งเพ่ือปรบัเปล่ียน 


