
บริการ Visa 
 
การยนืขอใบอนุญาตทํางาน  

การเข้าเมืองและการทํางาน  

วีซ่าจากสถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลไทยหรือใบอนุญาตใหพ้าํนกัในประเทศไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตใหท้าํงาน  การ

อนุญาตดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุญาตโดยส่วนอาชีพของคนต่างดา้วของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เมือมีการออก

ใบอนุญาตทาํงานใหแ้ก่คนต่างชาติว่าตามวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ  วีซ่า Immigrant Visa 

  

เมือวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดจ้ดัตงัศูนยบ์ริการแบบครบวงจรเพืออาํนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต

ทาํงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งและการอนุญาตเกียวกบัการเขา้เมือง  บริการของศูนยนี์สามารถใหบ้ริการแก่นกัลงทุนทีมีคุณสมบติัเป็นไป

ตามขอ้กาํหนด  เฉพาะนกัลงทุนจากบางประเทศเท่านนัทีมีสิทธิใชบ้ริการของศูนยแ์ห่งนี 

  

กระบวนการในการขอใบอนุญาตทาํงานในปัจจุบนัและการขออนุมติัเขา้เมืองทีเกียวขอ้งมีความสลบัซับซ้อนมากและตอ้งมีการ

ดาํเนินการมากมายทีสาํนกัตรวจคนเขา้เมืองของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม กระบวนการดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาและสร้าง

ความสับสนใหแ้ก่ลูกจา้งทีเป็นคนต่างดา้วและครอบครัว และในบางกรณีอาจตอ้งเดินทางออกจากประเทศแลว้กลบัเขา้มาใหม่ 

  

นกัท่องเทียวทีมายงัประเทศไทยจึงควรตระหนกัว่า การอยูเ่กินกาํหนดวีซ่าถือวา่เป็นความผิดร้ายแรง  การลงโทษอาจรวมไปถึงการ

จาํคุก  อีกเรืองหนึงทีพึงระลึกถึงคือ ผูถ้ือใบอนุญาตใหพ้าํนกัในราชอาณาจกัรตอ้งรายงานตวัต่อสาํนกัตรวจคนเขา้เมืองทุก 90 วนั

เพือปรับปรุงใบอนุญาตของตน   คนต่างดา้วทีไม่รายงานตวัต่อสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองทุก 90 วนัจะถูกปรับ  ขอ้กาํหนดนีไม่

ใชบ้งัคบักบัคนต่างดา้วทีเดินทางออกและกลบัเขา้ประเทศใหม่ภายใน 90 วนัดงักล่าวเนืองจากการเดินทางออกถือว่าเป็นการ

รายงานภายใตร้ะเบียบนีเช่นกนั  อยา่งไรกดี็ ในกรณีทีคนต่างดา้วมีความประสงคที์จะพาํนกัเกินระยะ 90 วนัดงักล่าว ตอ้งแจง้เมือ

สิ นสุดช่วงระยะเวลา 90 วนัปัจจุบนัทีตนพาํนกัอยู ่

  

ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) 

พระราชบญัญติัคนต่างดา้ว ปี พ.ศ. 2521 กาํหนดใหค้นต่างดา้วทุกคนขอใบอนุญาตทาํงานก่อนทีจะเริมทาํงานจริงในประเทศ

ไทย  คาํจาํกดัความของคาํว่า “งาน” เป็นคาํทีมีความหมายกวา้งขวาง และหมายความว่า “การทาํงานโดยใชพ้ลงังานหรือใชค้วามรู้

ไม่ว่าจะไดรั้บค่าจา้งหรือประโยชน์อืนๆ เป็นสิงตอบแทนหรือไม่” 

  

พระราชบญัญติันีระบุอาชีพบางอาชีพทีสงวนไวใ้หเ้ฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านนั และไม่สามารถออกใบอนุญาตทาํงานได ้

โดยทวัไป คนต่างดา้วจะถูกหา้มจากการทาํงานทีตอ้งใชมื้อหรือใชแ้รงงานในอุตสาหกรรมและอาชีพผูเ้ชียวชาญบางอยา่ง 

  

โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการ (นกัการทูต พนกังานขององคก์ารสหประชาชาติ และบุคคลทีปฏิบติัหนา้ทีภายใตส้ัญญาระหว่างรัฐบาล

ไทยและรัฐบาลต่างประเทศ) คนต่างดา้วทุกคนตอ้งขอใบอนุญาตทาํงานจากส่วนอาชีพคนต่างดา้วของกระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสังคมก่อนทีจะเริมทาํงานในประเทศไทย  การอนุมติัใบอนุญาตทาํงานตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ อยา่งไรกดี็ ใน



กรณีทีเป็นบริษทัทีทาํสัญญากบัรัฐบาลหรือบริษทัทีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตใบทาํงานกไ็ม่ใช่เรืองยาก 

  

คนต่างดา้วตอ้งถือวีซ่าชวัคราว (Non-immigrant Visa) หรือวีซ่า Immigrant Visa ก่อนทีจะมีการออกใบอนุญาต

ทาํงานให ้และใบอนุญาตทาํงานนีมีผลบงัคบัสาํหรับระยะเวลาทีผูถ้ือไดรั้บอนุญาตใหพ้าํนกัในประเทศภายใตก้ฎหมายการเขา้

เมือง  โดยจะหา้มออกใบอนุญาตทาํงานใหส้าํหรับอาชีพและนายจา้งบางประเภท และสถานทีในการออกให ้ และการเปลียนแปลง

ใดๆ กต็ามจาํเป็นตอ้งยนืคาํร้องขอใบอนุญาตทาํงานใหม่ หรือต่ออายใุบอนุญาตทีมีอยูแ่ลว้ ทงันีขึนอยูก่บัลกัษณะของการ

เปลียนแปลง 

  

คนต่างดา้วที “ทาํงาน” ในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทาํงานหรือประกอบอาชีพหรือทาํงานในสถานทีอืนนอกเหนือจากทีระบุ

ไวใ้นใบอนุญาตทาํงานเฉพาะบุคคลถือว่าเป็นความผิด  การทาํงานในอาชีพทีหา้มจะถูกลงโทษโดยจาํคุกจนถึง 5 ปี 

  

การขอใบอนุญาตทาํงานในประเทศไทยบางครังกส็ะดวกมากและเป็นวิธีทีดีทีสุดในการดึงดูดนกัท่องเทียวเช่นตวัท่านให้

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัความประทบัใจมากมายของประเทศในขณะทีท่านสามารถชืนชมและซาบซึงกบัวฒันธรรมไทยโดยไม่

ตอ้งกงัวลเกียวกบัเรืองวีซ่าหรือเรืองเวลามากนกั  ใบอนุญาตทาํงานไทยของท่านจะอนุญาตใหท่้านทาํงานในประเทศไทยในฐานะ

ผูช้าํนาญการหรือนายจา้ง  ท่านจาํเป็นตอ้งมีใบอนุญาตทาํอยา่งอยา่งเหมาะสมเพือทีจะไดท้าํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายใน

ราชอาณาจกัรไทย 

  

ซึงแน่นอน มีบางคนเคยสามารถทาํงานโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศไทยหรือปัจจุบนักย็งัคงทาํงานอยูใ่นประเทศไทยโดย

ไม่มีใบอนุญาตทาํงาน แต่คนงานทีทาํงานไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายเหล่านีกม็กัไม่ไดสุ้ขสบาย นอกจากตอ้งกลวัว่าจะถูกจบัไดแ้ละถูก

เนรเทศโดยตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (ซึงเป็นบทลงโทษโดยทวัไปสาํหรับการทาํงานในประเทศไทยในลกัษณะทีไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย) มีบ่อยครังมากทีคนงานเหล่านีถูกนายจา้งเอาเปรียบเนืองจากพวกเขาไม่มีใบอนุญาตทาํงานไทย 

  

ถา้ไม่มีใบอนุญาตทาํงานไทยอยา่งถูกตอ้ง มีนายจา้งจาํนวนมากทีไม่ตอ้งการจ่ายเงินใหก้บัคนงานเหล่านนัไม่ทงัหมดกบ็างส่วน ถา้

ไม่มีใบอนุญาตทาํงานไทยหรือบริษทั กจ็ะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือหรือการป้องกนัใดๆ จากรัฐบาล และไม่สามารถ

เรียกร้องสิทธิและประโยชน์ใดๆ 

  

เพือป้องกนัความไม่สะดวกและการถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงจาํเป็นตอ้งขอใบอนุญาตทาํงานก่อนทีจะเริมทาํงานในประเทศไทย 

  

ในการออกใบอนุญาตทาํงาน จะตอ้งไดว้ีซ่าแบบชวัคราวก่อน (Non-Immigrant Visa) ตามหลกัการแลว้ จะตอ้งขอ วีซ่า

ก่อนทีจะมาถึงประเทศไทย อยา่งไรกดี็ JWS เสนอทางเลือกในการช่วยเหลือท่านในการขอวซ่ีาในประเทศบา้นเกิดของผูย้นืคาํ

ร้องหรือในประเทศทีอยูใ่กลเ้คียงกบัประเทศไทยได ้นอกจากนี JWS ยงัสามารถใหค้วามช่วยเหลือในการเปลียนวีซ่าท่องเทียว

เป็นวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางออกนอกประเทศไทยซึงตอ้งใชก้ระบวนการทีนาน

ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน 

  



ขันที 1  

การขอวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) 

ขอ้กาํหนดในการขอวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) นอกประเทศ 

1.            ผูย้นืคาํร้องเคยไดรั้บขอ้เสนอใหท้าํงานหรือเปิดบริษทัไทยเพือว่าจา้งตวัเอง 

2.            บริษทัขอใหผู้ย้นืคาํร้องตอ้งไดรั้บวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) เพือทีบริษทัจะไดย้นืขอใบอนุญาต

ทาํงานไทยใหแ้ก่ผูย้นืคาํร้อง 

3.            บริษทัตอ้งทราบว่าผูย้นืคาํร้องเป็นบุคคลทีเชือถือได ้มีความสามารถ และปฏิบติัตามกฎหมาย และจะเคารพกฎหมาย

และประเพณีของราชอาณาจกัรไทย 

4.            ตอ้งยนืขอวีซ่าภายใน 30 วนัก่อนทีผูย้นืคาํร้องจะออกเดินทางจากประเทศของตน  สถานกงสุลหรือเจา้พนกังาน

กงสุลจะขอสาํเนาเอกสารจดทะเบียนต่างๆ และงบการเงินจากบริษทั 

  

ขันที 2  

การขอใบอนุญาตทํางานไทย  

  

เอกสารทีลกูจ้างต้องเตรียม  

 สาํเนาหนงัสือเดินทางทุกหนา้ ซึงลูกจา้งตอ้งลงชือกาํกบัทุกหนา้ 

 วีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) 

 บตัรขาออก ตม. 6 

 วุฒิการศึกษา (เซ็นตรั์บรองสาํเนาถูกตอ้ง)* 

 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (เซ็นตรั์บรองสาํเนาถูกตอ้ง)* 

 หนงัสือรับรองหรือใบอนุญาตต่างๆ ทีผูย้นืคาํร้องถือ (เซ็นตรั์บรองสาํเนาถูกตอ้ง)* 
 ประวติัส่วนตวั – อธิบายรายละเอียดเกียวกบัตาํแหน่งงานทีผ่านมาของผูย้นืคาํร้อง รวมทงัหนา้ที ผลงาน ระยะเวลาและ

สถานทีทาํงาน 

 รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 5 x 6 ซม. (ไม่ใช่รูปถ่ายทีใชติ้ดหนงัสือเดินทาง) หนา้ตรงและแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมหมวกและ

บางแห่งกาํหนดใหใ้ส่สูทและเน็คไท) ซึงตอ้งถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนยนืขอใบอนุญาตทาํงานไทย 

 ใบสาํคญัสมรส (ในกรณีทีสมรสกบับุคคลสัญชาติไทย)  ซึงรวมถึงตน้ฉบบัและสาํเนาทีเซ็นตรั์บรอง นอกจากนียงัตอ้งมี

บตัรประจาํตวัไทยของภรรยา สูติบตัรของบุตรและทะเบียนบา้น 

  

*      หน่วยราชการไทยอาจขอเอกสารเหล่านีใหรั้บรองโดยสถานทูตของประเทศของผูย้นืคาํร้อง (ในกรณีนีจาํเป็นตอ้งนาํใบ

ปริญญาบตัร ประวติัส่วนตวั ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารตน้ฉบบั โดยอาจตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมในการรับรอง นอกจากนี สถานทูตอาจขอใหแ้ปลเอกสารเหล่านีเป็นภาษาไทย) 

  



เอกสารทีนายจ้างต้องเตรียม  

1.            หนงัสือรับรองจากกรมทะเบียนการคา้ แสดงว่าหน่วยงานทีผูย้นืคาํร้องจะเขา้ทาํงานนนัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

โดยระบุชือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือกรรมการ และจุดประสงคแ์ละทุนจดทะเบียน* 

2.            บญัชีรายชือผูถ้ือหุน้ทีรับรองโดยกรมทะเบียนพาณิชย*์ 

3.            ใบอนุญาตโรงงาน (ถา้มี) ทีออกใหโ้ดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม* 

4.            หนงัสือรับรองภาษีมูลค่าเพิม – ภพ. 20* 

5.            ภาษีหกั ณ ทีจ่าย – แบบฟอร์ม ภงด. 1 (ในกรณีต่ออายใุบอนุญาตทาํงาน)* 

*             หน่วยราชการไทยกาํหนดใหเ้อกสารทุกฉบบัตอ้งประทบัตราบริษทัทุกหนา้ และใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ

กรรมการลงลายมือชือรับรองดา้นขา้งตราประทบั  นอกจากนี ในอดีตทีผ่านมา หน่วยราชการยงัตอ้งการสาํเนาถูกตอ้งของการจด

ทะเบียน ผูถ้ือหุน้ ใบอนุญาตและหนงัสือรับรองต่างๆ ทีเคยออกใหโ้ดยหน่วยงานทีเกียวขอ้งภายใน 90 วนัทีผ่านมานบัจากวนัทียนื

คาํร้องขอใบอนุญาตทาํงานไทย 

  

การทําให้คาํร้องขอใบอนุญาตทํางานไทยของท่านได้รับอนุมัติ  

  

รายละเอียดงานมกัเป็นตวักาํหนดปัจจยัในการอนุมติัหรือปฏิเสธใบอนุญาตทาํงานไทย  เวน้แต่ว่าจะมีรายละเอียดการทาํงานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรทีตอ้งการทกัษะทีคนไทยไม่มี คาํร้องกจ็ะไม่ไดรั้บอนุมติั   ทนายของ JWS มีความชาํนาญในการช่วยอาํนวย

ความสะดวกใหค้าํร้องของท่านไดรั้บอนุมติัอยา่งรวดเร็ว  กรมแรงงานมีความประสงคอ์ยา่งชดัเจนทีจะลดปริมาณการออก

ใบอนุญาตซึงเป็นส่วนหนึงของนโยบายป้องกนังานของคนไทย  ดงันนั ถา้บริษทัยนืขอใบอนุญาตทาํงานสามฉบบั อาจจะไดรั้บ

อนุมติัเพียงหนึงหรือสองฉบบัเท่านนั ดงันนั ความช่วยเหลือจากมืออาชีพจึงทาํใหม้นัใจว่าคาํร้องขอท่านจะผา่นการอนุมติัแน่นอน 

  

เมือยนืคาํร้องแลว้ พนกังานจะยนืเอกสารสาํหรับใบอนุญาตทาํงานไทยของท่าน ระหว่างกระบวนการนี วีซ่าจะยงัตอ้งไม่

หมดอายุ  ระบบของกรมแรงงานจะเชือมโยงกบัวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) (“การต่ออายกุารอยูต่่อ”) ทีระบุ

รายการเอกสารสาํหรับขอใบอนุญาตทาํงานในคาํร้องของท่าน  ระยะเวลาโดยทวัไปในการขออนุมติัใบอนุญาตทาํงานสาํหรับ

บริษทัทีมีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาทคือ 7 วนัทาํการในกรุงเทพฯ และจนถึง 2 เดือนในกรณีทีเป็นจงัหวดัภูเกต็  บริษทัทีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุนสามารถใชเ้วลาดาํเนินการเพียง 3 ชวัโมงทีศูนยบ์ริการแบบครบวงจร  กรมแรงงานจะออกใบเสร็จระบุวนัรับเล่ม

ใบอนุญาตทาํงานของท่าน 

  

การลงชือเพือรับใบอนุญาตทํางานใหม่ของท่าน  

ท่านตอ้งปรากฏตวัเป็นครังแรกเท่านนัในการขอรับใบอนุญาตทาํงานทีกระทรวงแรงงานเมือคาํร้องขอท่านไดรั้บอนุมติั ท่านตอ้งไป

ติดต่อดว้ยตวัเองพร้อมดว้ยหนงัสือเดินทางและลงชือในสมุดใบอนุญาตทาํงานไทยต่อหนา้เจา้พนกังานของกรมแรงงาน  กรม

แรงงานกจ็ะประทบัตราบนดา้นหลงัองหนังสือเดินทางของท่านเมือท่านไดรั้บสมุดใบอนุญาตทาํงาน 

  

 



ข้อจํากัดเกียวกับใบอนุญาตทํางานไทย  

เมือไดรั้บอนุมติัใบอนุญาตทาํงานไทยแลว้ จะทาํใหท่้านสามารถทาํงานกบับริษทัและสถานทีทีระบุได ้ ในกรณีทีท่านเปลียน

นายจา้งหรือสถานทีทาํงาน ท่านตอ้งยนืคาํร้องใหม่  นอกจากนีในกรณีทีท่านลาออกหรือถูกบอกเลิกจา้งหรือถูกปลดออก ตาม

กฎหมาย ท่านตอ้งคืนใบอนุญาตทาํงานของท่านไปยงักระทรวงแรงงานภายใน 10 วนั อยา่รอใหบ้ริษทัดาํเนินการใหท่้าน เป็น

หนา้ทีของท่านและท่านตอ้งคืนใบอนุญาตทาํงานของท่านไปยงักรมแรงงานเอง 

  

ขันที 3  

บัตรประจําตัวผู้ เสียภาษีอากร  

เมือท่านดาํเนินการเรืองใบอนุญาตทาํงานไทย  ขนัตอนต่อไปคือบริษทัของท่านตอ้งยนืขอบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษ ีซึงบตัรนีจะระบุ

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรซึงท่านจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นเอกสารเกยีวกบัการเสียภาษ ี

  

ขันที 4  

การขอใบอนุญาตกลับเข้าสู่ราชอาณาจักร  

การต่ออายกุารอยูต่่อในราชอาณาจกัร 

  

“วีซ่า”  จะออกใหน้อกประเทศไทยโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ณ สถานทีทีท่านยนืคาํร้องขอเขา้ราชอาณาจกัรไทย  เมือ

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศไดแ้ลว้ เจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองจะประทบัตราวนัทีบนหนงัสือเดินทางของท่าน  ตรานีมีขอ้ความ

ว่า “การอนุญาตใหอ้ยูต่่อ” 

  

“การอนุญาตใหอ้ยูต่่อ” คือระยะเวลาทีท่านไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ซึงโดยปกติมกัเป็นวนัทีประทบับนหนงัสือ

เดินทางของท่านโดยเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองไม่ว่าหลงัจากทีท่านเดินทางมาถึงราชอาณาจกัรโดยผ่านด่านตรวจคนชายแดน

หรือการออกใหโ้ดยตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองหลงัจากทีท่านขออนุญาตอยูต่่อ 

  

การอนุญาตให้อยู่ต่อกับการอนุญาตให้กลับเข้าราชอาณาจักร  

มีคนจาํนวนมากทีเขา้ใจผิดถึงความแตกต่างระหว่างการอนุญาตใหอ้ยูต่่อ กบั การอนุญาตใหก้ลบัเขา้ราชอาณาจกัร ซึงเป็นการเสีย

ประโยชน์ของคนเหล่านนัเอง  ประเดน็หลกัอยูคื่อ  ตราประทบั  “การอนุญาตใหอ้ยูต่่อ” เป็นวนัทีควบคุม  ทุกอยา่งขึนอยูก่บัวนัที

นี  ส่วนการอนุญาตใหก้ลบัเขา้ราชอาณาจกัร หรือใบอนุญาตทาํงานจะมีอายเุพียงจนกระทงัวนัทีประทบัในหนงัสือเดินทางว่าผูถ้ือ

ตอ้งออกนอกประเทศ   การอนุญาตใหก้ลบัเขา้ราชอาณาจกัรคราวใดๆ ทีไดรั้บจะครบกาํหนดเมือ “การอนุญาตใหอ้ยูต่่อ” นนั

หมดอายุ  ถา้ท่านเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรโดยมิไดข้ออนุญาตกลบัเขา้ราชอาณาจกัร  ในกรณีนี “การอนุญาตใหอ้ยูต่่อ” จะ

เป็นอนัโมฆะรวมทงัใบอนุญาตทาํงาน  นีคือความแตกต่างทีสาํคญั  ดงันนั หลงัจากทีท่านผ่านกระบวนการในการขอ “การอนุญาต

ใหอ้ยูต่่อ” ระยะยาว และใบอนุญาตทาํงาน ท่านตอ้งมนัใจว่าท่านไดข้ออนุญาตกลบัเขา้ราชอาณาจกัรก่อนทีท่านจะเดินทางออก

นอกประเทศไทย  JWS Consulting สามารถช่วยท่านในการขออนุญาตกลบัเขา้ราชอาณาจกัรเทียวเดียว (ใชไ้ดค้รังเดียว) 

หรือหลายครัง (โดยไม่จาํกดัการใช)้ กไ็ด ้

  



 

ขันที 5  

การต่ออายวุีซ่าและใบอนุญาตทํางานไทย  

  

ใบอนุญาตทาํงานของท่านจะหมดอายเุมือการอนุญาตใหอ้ยูต่่อหมดอาย ุ ท่านจาํเป็นตอ้งต่ออายกุารอยูต่่อในประเทศไทยก่อนทีท่าน

จะสามารถต่อใบอนุญาตทาํงานไทยของท่าน  ซึงสามารถต่อไดใ้นประเทศไทยหรือในบางกรณีท่านตอ้งออกจากประเทศ

ก่อน  หากท่านไม่สามารถขอต่ออายใุนประเทศไทยได ้ท่านจะตอ้งขอวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) ใหม่มาจาก

สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศตามทีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้  หากท่านมีวีซ่าประเภทเขา้-ออกหลายเทียวทียงัไม่หมดอาย ุ

ท่านกส็ามารถต่ออายไุดโ้ดยการเดินทางออกไปทีชายแดนแลว้กลบัเขา้มาใหม่  ในกรณีทีตอ้งเดินทางออกนอกประเทศไทยเพือขอวี

ซ่าใหม่ ท่านจาํเป็นตอ้งยนืสาํเนาใบอนุญาตทาํงานและหนงัสือรับรองจากบริษทัของท่านฉบบัใหม่ เอกสารเกียวกบัการจดทะเบียน

บริษทั รายงานทางการเงินและภาษีอากรต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล   ดว้ย JWS Consulting ทีมีอยูท่วัโลก สามารถช่วย

ท่านต่อวีซ่าของท่านไม่ว่าท่านจะอยูใ่นประเทศใดๆ  ขอยาํอีกครังว่า กระบวนการเหล่านีจะตอ้งทาํก่อนทีใบอนุญาตทาํงานของท่าน

จะหมดอาย ุ

  

การทาํรายงานการพาํนักอยู่ในราชอาณาจักรทุก 90 วัน  

  

สาํหรับบุคคลทีต่ออายกุารพาํนกัอยูต่่อในราชอาณาจกัรเป็นระยะยาว ตอ้งรายงานต่อตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทุก 90 วนั บุคคลทีถือ

วีซ่าเขา้-ออกราชอาณาจกัรแบบหลายเทียวกต็อ้งออกนอกประเทศและต่อขออยูต่่อหลงัจากเขา้ราชอาณาจกัรครบ 90 วนัแต่ละ

ครัง  หน่วยงานของเราใหบ้ริการแบบมืออาชีพโดยการเสนอแพคเกจการใหบ้ริการแบบรายปีเพือปฏิบติังานเกียวกบัการรายงานต่อ

สาํนกัตรวจคนเขา้เมืองทุก 90 วนั 

  

คาํถามทีถามบ่อย 

จาํเป็นหรือไม่ทีตอ้งมีวีซ่าและใบอนุญาตทาํงาน? 

  

จาํเป็น ลูกจา้งทีเป็นคนต่างดา้วทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตทาํงานทีระบุสถานทีทาํงานและระยะเวลาทีพวกเขาไดรั้บอนุญาตใหท้าํงาน

ได ้ ผูย้นืคาํร้องตอ้งมีวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) หรือใบอนุญาตถินทีอยูก่่อนทีจะยนืขอใบอนุญาตทาํงาน วีซ่า

ชวัคราว (Non-Immigrant Visa) สามารถขอไดจ้ากสถานกงสุลหรือสถานทูตไทยทีอยูน่อกประเทศไทยโดยการยนื

เอกสารดงันี:  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฉบบัใหม่ ตราประทบัของบริษทัทีรับรองความถูกตอ้ง สัญญาเช่าสถานที

ประกอบธุรกิจ และจดหมายยนืยนัการจา้งงานจากบริษทั 

  

จากเดิมทีสถานกงสุลหรือสถานทูตในประเทศทางตะวนัตกต่าง ๆไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารเหล่านี อยา่งไรกดี็ หลงัจากเกิดเหตุโจมตี 

9/11 มีสถานกงสุลของหลายประเทศทีเริมเขม้งวดมากขึนในการปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ  ยงิไปกว่านนั บริษทัขนาด

เลก็ทีเพิงเริมจดัตงัอาจตอ้งจดัหาเอกสารมากกว่าบริษทัขนาดใหญ่กว่า และธุรกิจทีมีความมนัคงกว่า ซึงตอ้งการเพยีงทาํหนงัสือ

รับรองการจา้งงานเท่านนั 



  

ข้าพเจ้าจะได้รับใบอนุญาตทาํงานได้อย่างไร? 

หลงัจากทีไดรั้บวีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) แลว้ คนต่างดา้วตอ้งยนืขอวีซ่าทาํงานจากสถานกงสุลหรือสถานทูต

ทีอยูน่อกประเทศไทยหรือจากภายในประเทศไทย  ในกรณีทีขอจากนอกประเทศไทย อาจยนืคาํร้องมาจากต่างประเทศกไ็ด ้แต่ผูย้นื

คาํร้องตอ้งแสดงตวัทีกรมแรงงานเพือลงลายมือชือในใบอนุญาตทาํงาน  สาํหรับการยนืภายในประเทศไทย คนต่างดา้วสามารถต่อ

อายวุีซ่าชวัคราว (Non-Immigrant Visa) แลว้จึงขอใบอนุญาตทาํงานกบักรมแรงงานหลงัจากทีจดทะเบียนบริษทัอยา่ง

ถูกตอ้งแลว้ 

  

มีข้อกาํหนดใดๆ ในการขอใบอนุญาตทาํงานอีกหรือไม่? 

  

ในการว่าจา้งลูกจา้งทีเป็นคนต่างดา้ว ธุรกิจของคนต่างดา้วจาํเป็นตอ้งมีการพิสูจน์ตามขอ้กาํหนดหา้ประการดงัต่อไปนี: 

  

1)            เงินทุน 2,000,000 บาท (ประมาณ 46,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สาํหรับลูกจา้งทีเป็นคนต่างดา้ว 

2)            บริษทัตอ้งจ่ายภาษีประจาํปี 3,000,0000 บาท 

3)            บริษทัตอ้งส่งออกรายปีเท่ากบั 3,000,0000 บาท 

4)            ลูกจา้งทีเป็นคนต่างดา้วแต่ละรายตอ้งเสียภาษีอยา่งนอ้ย 18,000 บาทต่อปี หรือตอ้งว่าจา้งชาวไทย ร้อยละ 50 ต่อ

คนงานต่างดา้วแต่ละคน 

  

ขอเรียนใหท้ราบว่า กรมแรงงานอาจกาํหนดจาํนวนลูกจา้งขนัตาํทีธุรกิจตอ้งว่าจา้งหลงัจากพิจารณาทบทวนคาํร้องขอจดทะเบียน

ธุรกิจ  บริษทัประเภทต่างๆ กมี็ขอ้กาํหนดทีแตกต่างกนัไป โดยปกติ เมือยนืคาํร้องคราวแรก บริษทัตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ามีลูกจา้งชาว

ไทยอยา่งนอ้ย 6 คน จนกวา่จะไดรั้บคาํนวณเป็นกรณีเฉพาะจากกรมแรงงานทีระบุจาํนวนทีแตกต่างกนั  ขอ้กาํหนดนีแยกต่างหาก

จากจาํนวนลูกจา้งทีจาํเป็นในการขอใบอนุญาตทาํงานใหค้นต่างดา้ว 

  

มีวิธีใดบ้างทีจะทาํให้ได้ใบอนุญาตทาํงานเร็วขึน? 

  

มี  ใบอนุญาตทาํงานและการต่อวีซ่าสามารถรับไดภ้ายในสามชวัโมงทีศูนยบ์ริการแบบครบวงจร ซึงผูย้นืคาํร้องตอ้งมีคุณสมบติั

เหมาะสม ยนืเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็น และกรอกคาํร้องอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง เพือใหมี้คุณสมบติัทีเหมาะสม  ธุรกิจตอ้งมีเงินทุน

หรือสินทรัพยข์นัตาํตามทีกาํหนด หรือไดรั้บการส่งเสริมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 


