
ฉบบัที ่39  
           ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2559 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ปีเก่ำใกลจ้ะหมดไป ปีใหมก่ ำลงัจะเขำ้มำแทนที ่เวลำผ่ำนไปเรว็นะคะ ^^ 
 

ในเดอืนมกรำคม 2560 เป็นตน้ไป กำรขอรบักำรส่งเสรมิฯ จะตอ้งยื่นผ่ำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสรมิ (e-Investment) เท่ำนัน้ 
โดย สอบถามเพ่ิมเติม ไดท้ี ่02-553-8111 (หมำยเลขต่อ) ตำมนี้ 

 

 ส านักบริหารการลงทุน 1 1. คุณสถำปนำ พรหมบุญ (8335) 2. คุณศถิ ี ตนับุนเตก็ (8298) 
 ส านักบริหารการลงทุน 2 1. คุณอุษณยี ์ ถิน่เกำะแกว้ (8407) 2. คุณชนินนัท ์ จนัทรเ์จรญิ (8134) 
 ส านักบริหารการลงทุน 3 1. คุณศุภนำร ี โพธิอ่์อง (8428)  2. คุณวุฒ ิ สุทธเสถยีร (8281) 
 ส านักบริหารการลงทุน 4 1. คุณธนชำต ลำภพำนิช (8404) 2. คุณอรทยั พทิยธนำกุล (8394) 
 

ปัญหาด้านระบบ 
 ส ำนกัสำรสนเทศกำรลงทุน 1. คุณพงคพ์ฒัน์    ศรทีพิงศ ์(8228) 2. คุณวรีะ ชยัวรีะวฒันะ (8292) 
 

  

เนื่องดว้ยในวนัที ่13 มกรำคม 2560 
ทำงกลุ่มผูช้ ำนำญกำรต่ำงประเทศจะมกีำรจดัสมัมนำใน 

 

เรือ่ง “วธิกีำรยืน่ขอน ำเขำ้ช่ำงฯ ต่ำงชำตเิขำ้มำท ำงำนตำม พ.ร.บ. ส่งเสรมิกำรลงทุน ผ่ำนระบบงำนช่ำงฝีมอื e-Expert System”  
ทีศู่นยป์ระสำนกำรบรกิำรดำ้นกำรลงทุน (OSOS) ชัน้ 18 อำคำรจตุัรสัจำมจรุ ีซึง่แบ่งเป็น 2 รอบ (เชำ้-บ่ำย) 

 

**สามารถติดตามข่าวสารวนัและเวลาของการลงทะเบียนผา่นทาง email ตามท่ีทางบริษทัได้บนัทึกข้อมูลผูติ้ดต่อใน 
ระบบ e-Expert System*** 

โดย... 

ศนูยบ์ริการวีซ่า 
และใบอนุญาตท างาน 

 หลงัจากมกีารตดิต่อเขา้มาสอบถามถงึการยื่นเรือ่ง “ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายขุองช่างฯ 

และครอบครวัใน ระบบ e-Expert System” กนัมามาก ตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป ระบบ e-Expert System 

ไดร้วมค ารอ้งขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างดา้วและการต่ออายชุ่างฯ และครอบครวัไวด้ว้ยกนั ดงันัน้ บรษิทัสามารถยื่น 
ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างดา้วตามค าร้องท่ี 11.1 พร้อมกบัต่ออายชุ่างฯ และครอบครวัไวใ้นคราวเดยีวกนั และ 

จะไม่สามารถขอขยายระยะเวลาเฉพาะต าแหน่งโดยไม่มีช่างฯ ได้ 

 ***ค าเตือน ระบบจะไม่อนุญาตให้ต่ออายคุรอบครวัภายหลงัการอนุมติัขยายระยะเวลาต าแหน่งและช่างฯ 

ซ่ึงทางบริษทัจะต้องย่ืนเร่ืองมาพร้อมกนัเท่านัน้*** 

 ***หากช่างคนใดทีเ่คยมกีารยืน่ปฏบิตักิารในเครอืไวเ้ดมิแลว้ เมือ่ตอ้งการยืน่ขยายทางบรษิทั จะตอ้งเลอืก “ไอคอน 

รปูดินสอ” ดา้นขวามอื เพื่อเขา้ไปคลกิเลอืกขอปฏบิตักิารในเครอื พรอ้มทัง้แนบเอกสารของบรษิทัในเครอืเพิม่เตมิ 
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Presented By : 

กองบรรณาธิการ :  

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

 ในกรณ ีการยื่นขอความรว่มมอืประทบัตราช่างฯ ฝีมอืพรอ้มครอบครวั ทางบรษิทัจะตอ้ง 
มตี าแหน่งดงักล่าวรองรบัในระบบ e-Expert System เรยีบรอ้ยแลว้ และเอกสารทีใ่ชแ้นบแสดง 
ความสมัพนัธค์รอบครวัคอื ทะเบยีนสมรส, ใบเกดิบุตร  
 แต่หากไมใ่ช่ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยขอใหน้ าเอกสารไปแปลใหเ้รยีบรอ้ย โดยต้อง 
ไดร้บัรองจากสถาบนัแปลภาษา ในประเทศไทยหรือสถานทูต และหากได้แปลมาจาก 
ต่างประเทศจะต้องเป็นการรบัรองจากสถานท่ีราชการใน ประเทศนัน้ๆ พร้อมทัง้ระบใุน 
ช่องเหตผุลประกอบการพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานใดในช่องเหตุผล 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

ตวัอย่างการแจ้งพ้น  

 เมือ่ทางบรษิทัทราบว่าช่างฝีมอืตอ้งเดนิทางกลบัประเทศหรอืปฏบิตัภิารกจิเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งท าการแจง้พน้ช่างฯ 
ออกจากระบบ e-Expert System โดยมวีธิกีารแจง้พน้อยา่งละเอยีด ดงันี้ 

1. วนัทีเ่ขา้ระบบเพื่อยืน่ค ารอ้งคอืวนัที ่4 (ดาวสีฟ้า)  

2. ช่างฯ ตอ้งเดนิทางกลบัวนัที ่20 (กลมสีเหลือง) 

3. ในระบบจะระบุวนัแจง้พน้ในปฏทินิ “วนัท่ีพ้น” ล่วงหน้า 15 วนั ใหอ้ตัโนมตั ิเป็นวนัที ่18 (กลมสีแดง) 

4. หากช่างฯ มรีะยะเวลาวซี่าเดมิทีไ่ดร้บัถงึวนัที ่31 (ข้าวหลามตดัสีด า)            
ทางระบบจะบวกวนัทีส่ามารถอยูใ่นประเทศไทยเพิม่ใหอ้กีเป็นวนัที ่24 (พระจนัทรสี์ชมพ)ู 

ข้อสงัเกตของการบรรจใุนระต าแหน่งต่างๆ ดงันี้ 
1. ระดบั EXPATRIATE LEVEL ม ี2 เกณฑค์อื 
    - ในกรณทีีวุ่ฒกิารศกึษาตรงกบัต าแหน่งงานในระดบัทัว่ไป ตอ้งมปีระสบการณ์ผ่านงานในส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 2 ปี  
    และกรณทีีวุ่ฒกิารศกึษาไมต่รงกบัต าแหน่งงานในระดบัทัว่ไป ตอ้งมปีระสบการณ์ผ่านงานในส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งน้อย  
    5 ปี และมอีายไุมต่ ่ากว่า 22 นบัถงึวนัยืน่บรรจตุวั 
    - ***กรณีต าแหน่ง Operator หรอืใกลเ้คยีง จะตอ้งมปีระสบการณ์ในงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 2 ปี หรอืประวตักิารฝึกอบรม  
    ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งไม่น้อยกว่า 3 เดอืน และมคีวามช านาญดา้นภาษาทีใ่ชใ้นกจิการ CALL CENTER แต่ในส่วนงานเฉพาะ  
    เช่น NURSE, INSURANCE เป็นตน้ จะตอ้งมกีารจบการศกึษาและการท างานในส่วนนัน้ตามเกณฑท์ีบ่โีอไอก าหนดขา้งตน้ 
 

2. ระดบั MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL มเีกณฑค์อื 
    - ในกรณทีีวุ่ฒกิารศกึษาตรงและไมต่รงกบัต าแหน่งงาน ตอ้งมปีระสบการณ์ในส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย 5 ปีขึน้ไป  
    และมอีายไุมต่ ่ากว่า 27 ปี นบัถงึวนัยื่นบรรจตุวั 



แจ้งเตือนภยั....!!! 
 ขณะน้ียงัคงมบีางบรษิทั เมื่อไดร้บัอนุมตับิรรจชุ่างฯ และครอบครวั หรือการต่ออายชุ่างฯ และครอบครวั ไมไ่ด ้
ด าเนินการดา้นวซี่าและใบอนุญาตท างานภายใตเ้กณฑข์องส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและกรมการจดัหางานก าหนด ดงันัน้ 
จงึขอแจง้ขา่วและเน้นย ้าถงึเกณฑด์งักล่าว ต่อไปนี้ 

 

กรณีบรรจชุ่างฯ และครอบครวั ทุกค าร้อง 

 - ด ำเนินกำรท ำใบอนุญำตท ำงำนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอ 

 - ด ำเนินกำรดำ้นวซี่ำภำยใตส้ทิธบิโีอไอภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอ  

***ยกเว้นผูท่ี้ใช้บริการท่ี ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน อาคารจามจรีุ จะต้องด าเนินการภายใน 15 วนั*** 

 

กรณีการขยายระยะเวลาและการต่ออายชุ่างฯ และครอบครวั  

 - ด ำเนินกำรท ำใบอนุญำตท ำงำนก่อนอายรุะยะเวลาเดิมส้ินสดุ 

 - ด ำเนินกำรดำ้นวซี่ำภำยใตส้ทิธบิโีอไอภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากบโีอไอ และก่อนระยะเวลาวีซ่า 
 เดิมส้ินสดุ 

 

***หากไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได้ทนัตามระยะเวลาดงักล่าว 
ทางบริษทัจะต้องแจ้งพ้นในระบบ e-Expert System 

หลงัจากนัน้จะต้องย่ืนขอบรรจชุ่างฯ และครอบครวัใหม่ทัง้หมด 

เพ่ือน าไปด าเนินการท าใบอนุญาตการท างานและวีซ่าต่อไป*** 

 

สามารถติดตามได้จากเอกสารแนบท้ายถึงเกณฑก์ารปฏิบติัดงักล่าว 



ข้อถือปฏิบัติส าหรับการใช้สิทธิประโยชนต์าม มาตรา 24, 25 และ 26 พ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุน (Version July14) 

1. กรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  (กรณีบรรจุใหม่)  บริษัท
จะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานฯตามแบบที่ก าหนดก่อนก าหนดระยะเวลาอนุญาตเดิมสิ้นสุด (Non-Immigrant Visa : 90 วัน) 
อย่างน้อย 15 วัน 

2. ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาต าแหน่งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บริษัทจะต้องยื่นเรื่องต่อ
ส านักงานฯตามแบบที่ก าหนดก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตเดิม โดยจะต้องมีวันเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน  

3. เมื่อคนต่างด้าวได้รับแจ้งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีบรรจุใหม่) หรือขยายระยะเวลาการอยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้ว ให้
น าหนังสือเดินทางไปให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยด่วน และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
และพิธีการของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น ส านักงานฯอาจเพิกถอนสิทธิการให้อยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าว  

1) หากยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเกินก าหนด 60 วันนับจากวันที่หนังสือออก จะต้องแจ้งพ้นหน้าที่และยื่นเรื่องขอบรรจุตัว
ใหม่กับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2) หากยื่นเรื่องเกินก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (วีซ่าขาด) จะต้องเสียค่าปรับการอยู่เกิน (ไม่เกิน 40 วัน) ตาม
ระเบียบของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

4. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เมื่อคนต่างด้าวได้รับแจ้งการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการของกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน โดยเคร่งครัด มิฉะนั้น ส านักงานฯอาจเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าว 

1) กรณีบรรจุใหม่  

 หากยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานเกินก าหนด 15 วันนับจากวันที่หนังสือออก  จะต้องแจ้งพ้นหน้าที่และยื่นเรื่อง
ขอบรรจุตัวใหม่กับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 หากยื่นเร่ืองเกินก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (วีซ่าขาด) จะต้องเสียค่าปรับการอยู่เกินตามระเบียบของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนยื่นขอใบอนุญาตท างาน  

2) กรณีขยายระยะเวลา หากน าหนังสืออนุมัติ/อนุญาตของส านักงานฯ ไปยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตท างานเกินก าหนด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (ใบอนุญาตท างานขาด) กรมการจัดหางาน/ส านักงานจัดหางานจังหวัดจะไม่รับพิจารณา 
บริษัทฯ จะต้องแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ และยื่นเรื่องขออนุมัติต าแหน่งและบรรจุตัวใหม่กับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก่อนยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตท างานเล่มใหม่ 

5. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น หากไปปฏิบัติงานใน หน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจะถูก
เพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร ฉะนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไขให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานอยู่
จริงทันที และหากต าแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ วิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. 2505 ด้วย ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะต้องถ่ายทอด ความรู้และฝึกสอนช่างภายในประเทศให้สามารถรับช่วงงานได้ภายใน
เวลาอันพอสมควร  

6. กรณีคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ บริษัทฯ จะต้องยื่นค าร้องแจ้งให้ส านักงานฯทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน และให้น าหนังสือเดินทางคนต่าง
ด้าวไปให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองยกเลิกตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  


