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ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าฝนกาลังจะผ่านพ้นไป หน้าหนาวกาลังจะเข้ามาแทน ดูแลร่างกายกันให้อบอุ่นด้วยนะคะ
ขณะนี้มหี ลายบริษทั สอบถามถึงการเข้าไปดูรายละเอียดของจดหมายข่าวในเดือนทีผ่ ่านๆ มา ซึง่ บางครัง้ อีเมลทีแ่ จ้งไว้
ในระบบไม่สามารถรับอีเมลบางประเภทได้ จึงทาให้บางบริษทั ไม่รบั ข่าวสารการแจ้งจากกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ ดังนัน้
ทางบริษทั สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี osos.boi.go.th >>> เลือกภาษาไทย >>> วิ ธีการ >>> เลือกกลุ่มผูช้ านาญการ
ต่างประเทศ (BOI) แถบด้านซ้ายมือ >>> เลือก จดหมายข่าว (E-NEWS) ของศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
และในเว็บไซต์น้ีมรี ายละเอียดข้อมูลด้านอื่นๆ อีกด้วยค่ะ
โดย...คุณดาวเรือง

ยา้ กันอีกครัง้ สาหรับการบรรจุช่างฯ ในตาแหน่ ง ที่เกี่ยวกับ SOFTWARE
การยื่นบรรจุตวั บุคคลในตาแหน่งด้าน IT และ SOFTWARE แม้ว่าจะมีประสบการณ์ทางานมาก่อน 5 ปี แต่งานด้าน IT
ให้คาปรึกษาแนะนา ด้านการใช้ Hardware, Software, การเชื่อมเครือข่าย, การออกแบบปรับปรุง และการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หากช่างฯ จบการศึกษาไม่ตรงกับตาแหน่ งทีบ่ รรจุ ทางบริษทั จะต้องชีแ้ จงองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับด้าน IT และ
SOFTWARE ถึงแหล่งทีม่ าของความรูน้ นั ้ ๆ ในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา

ยา้ กันอีกครัง้ สาหรับการการยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งและต่ออายุช่างฯ และครอบครัว
- ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ระบบ e-Expert System ได้รวมคาร้องขอขยายระยะเวลาตาแหน่งคนต่างด้าว
และการต่ออายุช่างฯ และครอบครัวไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้ บริษทั สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่งคนต่างด้าวตามคาร้องที่
11.1 พร้อมกับต่ออายุช่างฯ และครอบครัวไว้ในคราวเดียวกัน และจะไม่สามารถขอขยายระยะเวลาเฉพาะตาแหน่ งโดยไม่
มีช่างฯ ได้
***คาเตือน ระบบจะไม่อนุญาตให้ต่ออายุครอบครัวภายหลังการอนุมตั ิ ขยายระยะเวลาตาแหน่ งและช่างฯ ซึ่ง
ทางบริ ษทั จะต้ องยื่นเรื่องมาพร้อมกันเท่านัน้ ***

การยื่นขออนุมตั ิ ตาแหน่ งใหม่ และขอตาแหน่ งเพื่อปรับเปลี่ยน
หากทางบริษทั ต้องการยื่นขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่และขอเพื่อปรับเปลีย่ นพร้อมกันใน 1 คาร้อง เจ้าหน้าทีข่ อแนะนาให้
แยกยืน่ เป็น 2 คาร้อง
กรณี ขออนุมตั ิ ตาแหน่ งเพื่อปรับเปลี่ยน ทางบริษทั จะต้องดาเนินการอัพเดทข้อมูลของช่าง ซึง่ ประกอบด้วย
1. จะต้องแนบหนังสือรับรองการทางานอัพเดทให้ถงึ ปี ปจั จุบนั
2. จะต้องอัพเดทสาเนาหนังสือเดินทาง โดยประกอบด้วย
- หน้าข้อมูลของต่างชาติ
- หน้าวีซ่า Non-B แรกเข้า
- หากมีการเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทางจะต้องเลือก “หากมีการเปลีย่ นแปลงเล่มหนังสือเดินทาง” ในระบบพร้อมแนบ
หน้าทีย่ า้ ยตราวีซ่ามาจากเล่มเก่า
- หน้าวีซ่าภายใต้สทิ ธิบโี อไอล่าสุด
- หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุด
***โดยให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน***
โดย...คุณคาแก้ว

กรณี การเลือกสัญชาติ
1.
2.

ขณะนี้มกี ารเลือก 2 สัญชาติน้เี ข้ามาผิดกันบ่อยๆ คือ
ในหนังสือเดินทางระบุ DEUTSCH เมือ่ ยืน่ ขอบรรจุช่างฯ และครอบครัวมาในระบบจะต้องเลือกเป็น GERMAN
ในหนังสือเดินทางระบุ NEDERLAND เมือ่ ยืน่ ขอบรรจุช่างฯ และครอบครัวมาในระบบจะต้องเลือกเป็น DUTCH
***ขอให้ทางบริ ษทั ตรวจสอบให้ ถกู ต้องก่อนส่งเรื่องนะคะ***

การแนบหนังสือรับรองความสัมพันธ์ของครอบครัวผู้ติดตาม
1.
2.
3.

มีหลายท่านสอบถามมาถึงการเตรียมเอกสารในการยื่นบรรจุครอบครัวติดตาม ซึง่ มีเกณฑ์ ดังนี้
หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องได้รบั การแปลโดยสถาบันแปลภาษาในประเทศไทย หรือสถานทูตเป็นผูร้ บั รองให้
หากได้รบั รองการแปลเอกสารดังกล่าวจากต่างประเทศ จะต้องระบุในช่องเหตุผลประกอบการพิจารณาถึงสถานทีท่ ่ี
รับรองการแปลว่าเป็นหน่วยงานใด ชื่ออะไร ซึง่ จะต้องเป็ นหน่ วยงานราชการของประเทศนัน้ ๆ เท่ านัน้
การแนบเอกสารจะต้องแนบเอกสารต้นฉบับและเอกสารทีร่ บั รองการแปลให้อยูใ่ นไฟล์เดียวกันเสมอ

***หากผูท้ ี่มีรายชื่อเป็ นผูต้ ิ ดต่อในระบบ e-Expert System ได้มีการเปลี่ยนบุคคลหรือลาออก
ขอให้ทกุ บริ ษทั ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผูต้ ิ ดต่อในระบบ e-Expert System ทันที***
และอย่างน้อย 1 ในรายชื่อยังต้องเป็นผูท้ ม่ี รี ายชื่อและ email ของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจ / ได้รบั มอบหมายให้เข้าใช้งานระบบ
โดยสามารถเพิม่ รายชื่อพนักงานทีเ่ กี่ยวข้องได้อกี ไม่เกิน 4 คน และหากเปลีย่ นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจจะต้องยื่นเอกสารขอเปลีย่ น
ผูไ้ ด้รบั มอบอานาจ / ได้รบั มอบหมายมาแทนฉบับเดิม
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