
ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 ในฉบบัน้ีจะขอแจง้ข่าวสารการจดัอบรมสมัมนาทีใ่กลเ้ขา้มาแลว้นะคะ 
1. ในวนัที ่5 สงิหาคม 2559 การจดัอบรมสมัมนาหวัขอ้เกี่ยวกบั “วธิกีารยืน่ช่างฝีมอืต่างชาตใินระบบ e-Expert”  

ณ ศูนยฝึ์กปฏบิตักิารวชิาชพีธุรกจิ (อาคารสวนหลวง) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา และ 
2. ในวนัที ่18 สงิหาคม 2559 การจดัอบรมหวัขอ้เกีย่วกบั “กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI), ส านกังานตรวจคนเขา้

เมอืง และกรมการจดัหางาน” ในรปูแบบภาษาญีปุ่่น ณ หอ้งประชุมศูนยป์ระสานการบรกิารดา้นการลงทุน (OSOS) 
 ***วนัและเวลาการเปิดใหล้งทะเบยีนจะแจง้ใหท้ราบกนัต่อไปนะคะ*** 

โดย...คุณอคันี 

ศูนย์บริการวซ่ีาและ 
ใบอนุญาตท างาน 

ไขข้อสงสยั...? 
ขณะน้ีมีการถามกนัเข้ามาอย่างต่อเน่ืองถึงการเข้ามาปฏิบติังานของคนใหม่แทนคนเดิม ซ่ึงเราจะยกตวัอย่างเป็น

กรณีของต าแหน่ง MANAGING DIRECTOR ค่ะ 
 

 โดย MD คนเดิมจะครบวาระในเดอืนกนัยายน 2016 มรีะยะเวลาต าแหน่งถงึเดอืนธนัวาคม 2017 และ MD คน
ใหม่เดนิทางเขา้มาในเดอืนกรกฎาคม 2016 ตอ้งมกีารเรยีนรูง้านจาก MD คนเดมิ สามารถด าเนินการไดด้งันี้ 
 

***MD คนใหมจ่ะตอ้งมชีื่อในหนงัสอืรบัรองบรษิทัขอ้ 3 ว่า “เป็นกรรมการมีอ านาจลงนามผกูพนัในเอกสารบริษทั”  
 

1. กรณีท่ี 1 ยืน่แจง้พน้ MD คนเดมิ โดยเลอืกวนัแจง้พน้ล่วงหน้า 15 วนั (ขอ้ 14.1) >>> ยืน่บรรจเุป็นช่างชัว่คราว 6 
เดอืน  (ขอ้ 6.2) หลงัจากนัน้ จงึจะสามารถบรรจ ุMD คนใหมเ่ขา้ในต าแหน่งประจ าแทน (ขอ้ 4.1) 

 
2. กรณีท่ี 2 ยืน่ MD คนใหมเ่ป็นชัว่คราว 6 เดอืน (ขอ้ 6.2) เมือ่ MD คนเดมิหมดวาระ >>> ยืน่แจง้พน้ MD คนเดมิออก

จากต าแหน่ง (ขอ้ 14.1) หลงัจากนัน้ใหย้ืน่แจง้พน้ MD คนใหมโ่ดยเลอืกวนัแจง้พน้ล่วงหน้า 15 วนั (ขอ้ 14.1) >>> ยืน่ 
MD คนใหมบ่รรจเุขา้ต าแหน่ง MD ประจ า (ขอ้ 4.1) 

***ส าหรบัครอบครวัจะไม่สามารถย่ืนบรรจติุดตามช่างฯ ภายใต้ข้อ 6.2 ช่างชัว่คราว 6 เดือนได้*** 
***กรณีการแจ้งพ้น ก่อนด าเนินการสามารถติดต่อสอบถามวิธีการจากเจ้าหน้าท่ีได้ค่ะ*** 

โดย...คณุสโรชินี 
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ฉบบัท่ี 34 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 



วิธีการตรวจสอบสถานะของค าร้อง 
 วนัน้ีจะมาแนะน าวิธีการตรวจสอบสถานะของค าร้องว่าท่ีทางบริษทัย่ืนมานัน้อยู่ข ัน้ตอนไหนแล้ว 
1. เข้าไปท่ี >>> ค าร้องทัง้หมด >>> ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงจะมีเพียงสถานะเดียวคือ รอพิจารณา ซ่ึงหมายความว่า

อาจจะอยู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรอพิจารณา หรือการรออนุมติัจากผู้อนุมติั 
2. เข้าไปท่ี >>> ค าร้องทัง้หมด >>> เสรจ็ส้ินแล้ว จะมีทัง้หมด 3 สถานะคือ 
 - คืนค ำร้อง หมายถงึ การทีเ่จา้หน้าทีไ่ดส้่งเรือ่งคนืใหท้างบรษิทัเขา้ไปแกแ้ละส่งเรื่องใหม่ 
 - ยกเลิก หมายถงึ ทางบรษิทัไดก้ดยกเลกิค ารอ้งนัน้เอง 
 - อนุมติั หมายถงึ ค ารอ้งนัน้ไดร้บัการอนุมตัแิลว้ 

โดย...คณุเชษฐา 

การเปล่ียนช่ือ-นามสกลุของคนต่างด้าวและครอบครวั กรณีของการต่ออายชุ่างฯ และครอบครวั 

 นอกจากมกีารเปลีย่นเล่มหนงัสอืเดนิทางของช่างฯ และครอบครวัแลว้ บางคนยงัมกีารเปลีย่นชื่ออกีดว้ย ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปนี้ 
 ก่อนการยืน่ต่ออายุช่างฯ หรอืครอบครวั ขอใหท้างบรษิทัสอบถามก่อนว่า นอกจากมกีารเปลีย่นเล่มหนงัสอืเดนิทาง
แลว้ ไดม้กีารเปลีย่นชื่อ-สกุลหรอืไม ่หากมขีอใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
1. ตอ้งมใีบรบัรองการเปลีย่นชื่อ-สกุลจากสถานทตู 
2. ยืน่เปลีย่นชื่อ-สกุลในระบบ โดยตอ้งแนบ 
 - หน้าส าเนาหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า 
 - หน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่พรอ้มวซี่าทีย่า้ยตรามาแลว้ 
 - เอกสารการรบัรองเปลีย่นชื่อ-สกุล 
3. เมือ่ไดร้บัอนุมตักิารเปลีย่นชื่อ-สกุลแลว้ ทางบรษิทัจงึจะสามารถยื่นเรือ่งขอต่ออายชุ่างฯ และครอบครวัได้ 

โดย...คณุทิพอาภา 

ผลการถ่ายทอด คืออะไร...??? 
 คอื สิง่ทีช่่างผูช้ านาญการต่างชาตไิดเ้ขา้มาท างานในประเทศและเป็นผูท้ีถ่่ายทอดความรูต่้างๆ ใหก้บัคนไทย โดยใน
เอกสารผลการถ่ายทอดจะประกอบดว้ย 
 ชื่อบรษิทั 
 ชื่อต าแหน่งทีย่ ืน่ขอขยาย 
 หวัขอ้ทีไ่ดท้ าการถ่ายทอด 
 ระยะเวลาทีไ่ดท้ าการถ่ายทอดไปแลว้ 
 รายชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอด 
 ผลทีผู่ร้บัการถ่ายทอดไดร้บัจากการถ่ายทอดในแต่ละหวัขอ้ 
 ตวัอยา่งสามารถดไูดท้ี ่  
 www.boi.go.th >>> เปล่ียนเป็นภาษาไทย >>> ขอรบัการส่งเสริมการลงทุน >>> ขัน้ตอน >>> การขออนุญาต
น าช่างฝีมือฯ เข้ามาในราชอาณาจกัร >>> ขัน้ตอนการขออนุญาตน าเข้าช่างฝีมือฯ เข้ามาในราชอาณาจกัร >>> 
เอกสารมาตรา 25 >>> ตวัอย่างผลการถ่ายทอด      โดย...คณุอรณุฉาย 

- หรอืสามารถเขา้ไปที ่Google แลว้คน้หาค าว่า “ผลการ

ถ่ายทอด” 

- หรอืเขา้ไปที ่http://www.boi.go.th/upload/09-ผล

การถ่ายทอดเทคโนโลยี_68606.pdf 



การย่ืนเรือ่ง “ช่างฯ เร่งด่วน 30 วนั ต้องท า
ใบอนุญาตท างานหรอืไม่” 

??? 
ตอบ... ต้องท าทุกครัง้ ทุกกรณี!!!!.... 

วิธีการใช้หนังสืออนุมติัเรื่อง Fast Track Lane ทัง้ 2 กรณี 
 

 กรณีท่ี 1 คือ ช่างฯ ได้มีช่ืออยู่ในระบบและใช้สิทธิภายใต้บีโอไอ เป็นการย่ืนค าร้องข้อ 20.1 ซ่ึงระยะเวลาจะ
ได้รบัตามระยะเวลาของต าแหน่งนัน้ๆ ซ่ึงสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ตม. ท่ีสนามบินได้ตามระยะเวลาของ
ต าแหน่งท่ีได้รบั และต้องเป็นระดบั MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้ ***หากมีครอบครวั
ติดตามทางบริษทัจะต้องเลือกทุกครัง้ท่ีท าการย่ืนค าร้องช่องทางพิเศษ 
 

 กรณีท่ี 2 คือ ช่างฯ ไม่มีช่ืออยู่ในระบบ e-Expert System เป็นการเดินทางเข้า-ออก เป็นครัง้คราว เป็นการย่ืน
ค าร้องข้อ 20.2 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการมีดงัน้ี 
  1. กรอกชื่อ-นามสกุล, วนัเกดิ, สญัชาต,ิ เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง, วนัออกและหมดอายุของหนงัสอืเดนิทาง 
 2. กรอกชื่อต าแหน่งทีใ่ชต้ามสากล ตอ้งเป็นระดบั MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL 

เท่านัน้ 
  3. กรอกเทีย่วบนิเขา้ - ออกใหถู้กตอ้ง 
  4. กรอกเหตุผลถงึความจ าเป็นในการขอใชช้่องทางพเิศษนี้ 
 

***การใช้หนังสือของช่องทางพิเศษในการแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ตม. ท่ีสนามบิน ทางช่างฯ 
จะต้องถือหนังสือทัง้ 2 หน้า โดยประกอบด้วยข้อความจากบีโอไอ และข้อมูลการเดินทาง 

ของช่างฯ*** 


