บริ การ Visa
การยืนขอใบอนุญาตทํางาน
การเข้ าเมืองและการทํางาน
วีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลไทยหรื อใบอนุญาตให้พาํ นักในประเทศไม่ถือว่าเป็ นการอนุญาตให้ทาํ งาน การ
อนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตโดยส่ วนอาชีพของคนต่างด้าวของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมือมีการออก
ใบอนุญาตทํางานให้แก่คนต่างชาติว่าตามวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) หรื อ วีซ่า Immigrant Visa
เมือวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้จดั ตังศูนย์บริ การแบบครบวงจรเพืออํานวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต
ทํางานต่างๆ ทีเกียวข้องและการอนุญาตเกียวกับการเข้าเมือง บริ การของศูนย์นีสามารถให้บริ การแก่นกั ลงทุนทีมีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามข้อกําหนด เฉพาะนักลงทุนจากบางประเทศเท่านันทีมีสิทธิใช้บริ การของศูนย์แห่งนี
กระบวนการในการขอใบอนุญาตทํางานในปัจจุบนั และการขออนุมตั ิเข้าเมืองทีเกียวข้องมีความสลับซับซ้อนมากและต้องมีการ
ดําเนินการมากมายทีสํานักตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาและสร้าง
ความสับสนให้แก่ลูกจ้างทีเป็ นคนต่างด้าวและครอบครัว และในบางกรณี อาจต้องเดินทางออกจากประเทศแล้วกลับเข้ามาใหม่
นักท่องเทียวทีมายังประเทศไทยจึงควรตระหนักว่า การอยูเ่ กินกําหนดวีซ่าถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง การลงโทษอาจรวมไปถึงการ
จําคุก อีกเรื องหนึงทีพึงระลึกถึงคือ ผูถ้ ือใบอนุญาตให้พาํ นักในราชอาณาจักรต้องรายงานตัวต่อสํานักตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน
เพือปรับปรุ งใบอนุญาตของตน คนต่างด้าวทีไม่รายงานตัวต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วันจะถูกปรับ ข้อกําหนดนีไม่
ใช้บงั คับกับคนต่างด้าวทีเดินทางออกและกลับเข้าประเทศใหม่ภายใน 90 วันดังกล่าวเนืองจากการเดินทางออกถือว่าเป็ นการ
รายงานภายใต้ระเบียบนีเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีคนต่างด้าวมีความประสงค์ทีจะพํานักเกินระยะ 90 วันดังกล่าว ต้องแจ้งเมือ
สิ นสุ ดช่วงระยะเวลา 90 วันปัจจุบนั ทีตนพํานักอยู่
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
พระราชบัญญัติคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2521 กําหนดให้คนต่างด้าวทุกคนขอใบอนุญาตทํางานก่อนทีจะเริ มทํางานจริ งในประเทศ
ไทย คําจํากัดความของคําว่า “งาน” เป็ นคําทีมีความหมายกว้างขวาง และหมายความว่า “การทํางานโดยใช้พลังงานหรื อใช้ความรู ้
ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรื อประโยชน์อืนๆ เป็ นสิ งตอบแทนหรื อไม่”
พระราชบัญญัตินีระบุอาชีพบางอาชีพทีสงวนไว้ให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านัน และไม่สามารถออกใบอนุญาตทํางานได้
โดยทัวไป คนต่างด้าวจะถูกห้ามจากการทํางานทีต้องใช้มือหรื อใช้แรงงานในอุตสาหกรรมและอาชีพผูเ้ ชียวชาญบางอย่าง
โดยมีขอ้ ยกเว้นบางประการ (นักการทูต พนักงานขององค์การสหประชาชาติ และบุคคลทีปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้สัญญาระหว่างรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลต่างประเทศ) คนต่างด้าวทุกคนต้องขอใบอนุ ญาตทํางานจากส่วนอาชีพคนต่างด้าวของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมก่อนทีจะเริ มทํางานในประเทศไทย การอนุมตั ิใบอนุญาตทํางานต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ดี ใน

กรณี ทีเป็ นบริ ษทั ทีทําสัญญากับรัฐบาลหรื อบริ ษทั ทีได้รับส่ งเสริ มการลงทุน การขออนุญาตใบทํางานก็ไม่ใช่เรื องยาก
คนต่างด้าวต้องถือวีซ่าชัวคราว (Non-immigrant Visa) หรื อวีซ่า Immigrant Visa ก่อนทีจะมีการออกใบอนุญาต
ทํางานให้ และใบอนุญาตทํางานนีมีผลบังคับสําหรับระยะเวลาทีผูถ้ ือได้รับอนุญาตให้พาํ นักในประเทศภายใต้กฎหมายการเข้า
เมือง โดยจะห้ามออกใบอนุญาตทํางานให้สาํ หรับอาชีพและนายจ้างบางประเภท และสถานทีในการออกให้ และการเปลียนแปลง
ใดๆ ก็ตามจําเป็ นต้องยืนคําร้องขอใบอนุญาตทํางานใหม่ หรื อต่ออายุใบอนุญาตทีมีอยูแ่ ล้ว ทังนีขึนอยูก่ บั ลักษณะของการ
เปลียนแปลง
คนต่างด้าวที “ทํางาน” ในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรื อประกอบอาชีพหรื อทํางานในสถานทีอืนนอกเหนือจากทีระบุ
ไว้ในใบอนุญาตทํางานเฉพาะบุคคลถือว่าเป็ นความผิด การทํางานในอาชีพทีห้ามจะถูกลงโทษโดยจําคุกจนถึง 5 ปี
การขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยบางครังก็สะดวกมากและเป็ นวิธีทีดีทีสุ ดในการดึงดูดนักท่องเทียวเช่นตัวท่านให้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับความประทับใจมากมายของประเทศในขณะทีท่านสามารถชืนชมและซาบซึงกับวัฒนธรรมไทยโดยไม่
ต้องกังวลเกียวกับเรื องวีซ่าหรื อเรื องเวลามากนัก ใบอนุญาตทํางานไทยของท่านจะอนุญาตให้ท่านทํางานในประเทศไทยในฐานะ
ผูช้ าํ นาญการหรื อนายจ้าง ท่านจําเป็ นต้องมีใบอนุญาตทําอย่างอย่างเหมาะสมเพือทีจะได้ทาํ งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
ราชอาณาจักรไทย
ซึ งแน่นอน มีบางคนเคยสามารถทํางานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยหรื อปัจจุบนั ก็ยงั คงทํางานอยูใ่ นประเทศไทยโดย
ไม่มีใบอนุญาตทํางาน แต่คนงานทีทํางานไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านีก็มกั ไม่ได้สุขสบาย นอกจากต้องกลัวว่าจะถูกจับได้และถูก
เนรเทศโดยตํารวจตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (ซึ งเป็ นบทลงโทษโดยทัวไปสําหรับการทํางานในประเทศไทยในลักษณะทีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย) มีบ่อยครังมากทีคนงานเหล่านีถูกนายจ้างเอาเปรี ยบเนืองจากพวกเขาไม่มีใบอนุญาตทํางานไทย
ถ้าไม่มีใบอนุญาตทํางานไทยอย่างถูกต้อง มีนายจ้างจํานวนมากทีไม่ตอ้ งการจ่ายเงินให้กบั คนงานเหล่านันไม่ทงหมดก็
ั
บางส่ วน ถ้า
ไม่มีใบอนุญาตทํางานไทยหรื อบริ ษทั ก็จะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือหรื อการป้ องกันใดๆ จากรัฐบาล และไม่สามารถ
เรี ยกร้องสิ ทธิและประโยชน์ใดๆ
เพือป้ องกันความไม่สะดวกและการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ จึงจําเป็ นต้องขอใบอนุญาตทํางานก่อนทีจะเริ มทํางานในประเทศไทย
ในการออกใบอนุญาตทํางาน จะต้องได้วีซ่าแบบชัวคราวก่อน (Non-Immigrant Visa) ตามหลักการแล้ว จะต้องขอ วีซ่า
ก่อนทีจะมาถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี JWS เสนอทางเลือกในการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าในประเทศบ้านเกิดของผูย้ นคํ
ื า
ร้องหรื อในประเทศทีอยูใ่ กล้เคียงกับประเทศไทยได้ นอกจากนี JWS ยังสามารถให้ความช่วยเหลือในการเปลียนวีซ่าท่องเทียว
เป็ นวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) โดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยซึ งต้องใช้กระบวนการทีนาน
ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน

ขันที 1
การขอวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa)
ข้อกําหนดในการขอวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) นอกประเทศ
ผูย้ นคํ
ื าร้องเคยได้รับข้อเสนอให้ทาํ งานหรื อเปิ ดบริ ษทั ไทยเพือว่าจ้างตัวเอง

1.

2.
บริ ษทั ขอให้ผยู ้ นคํ
ื าร้องต้องได้รับวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) เพือทีบริ ษทั จะได้ยนขอใบอนุ
ื
ญาต
ทํางานไทยให้แก่ผยู ้ นคํ
ื าร้อง
3.
บริ ษทั ต้องทราบว่าผูย้ นคํ
ื าร้องเป็ นบุคคลทีเชือถือได้ มีความสามารถ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย และจะเคารพกฎหมาย
และประเพณี ของราชอาณาจักรไทย
4.
ต้องยืนขอวีซ่าภายใน 30 วันก่อนทีผูย้ นคํ
ื าร้องจะออกเดินทางจากประเทศของตน สถานกงสุ ลหรื อเจ้าพนักงาน
กงสุ ลจะขอสําเนาเอกสารจดทะเบียนต่างๆ และงบการเงินจากบริ ษทั
ขันที 2
การขอใบอนุญาตทํางานไทย
เอกสารที ลูกจ้ างต้ องเตรี ยม
 สําเนาหนังสื อเดินทางทุกหน้า ซึ งลูกจ้างต้องลงชือกํากับทุกหน้า
 วีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa)
 บัตรขาออก ตม. 6
 วุฒิการศึกษา (เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้อง)*
 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้อง)*
 หนังสื อรับรองหรื อใบอนุญาตต่างๆ ทีผูย้ นคํ
ื าร้องถือ (เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้อง)*
 ประวัติส่วนตัว – อธิบายรายละเอียดเกียวกับตําแหน่งงานทีผ่านมาของผูย้ นคํ
ื าร้อง รวมทังหน้าที ผลงาน ระยะเวลาและ

สถานทีทํางาน
 รู ปถ่าย 3 ใบ ขนาด 5 x 6 ซม. (ไม่ใช่รูปถ่ายทีใช้ติดหนังสื อเดินทาง) หน้าตรงและแต่งกายสุ ภาพ (ไม่สวมหมวกและ

บางแห่งกําหนดให้ใส่ สูทและเน็คไท) ซึ งต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนยืนขอใบอนุญาตทํางานไทย
 ใบสําคัญสมรส (ในกรณี ทีสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย) ซึ งรวมถึงต้นฉบับและสําเนาทีเซ็นต์รับรอง นอกจากนียังต้องมี

บัตรประจําตัวไทยของภรรยา สู ติบตั รของบุตรและทะเบียนบ้าน
*
หน่วยราชการไทยอาจขอเอกสารเหล่านีให้รับรองโดยสถานทูตของประเทศของผูย้ นคํ
ื าร้อง (ในกรณี นีจําเป็ นต้องนําใบ
ปริ ญญาบัตร ประวัติส่วนตัว ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองเพือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ โดยอาจต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมในการรับรอง นอกจากนี สถานทูตอาจขอให้แปลเอกสารเหล่านีเป็ นภาษาไทย)

เอกสารที นายจ้ างต้ องเตรี ยม
1.

หนังสื อรับรองจากกรมทะเบียนการค้า แสดงว่าหน่วยงานทีผูย้ นคํ
ื าร้องจะเข้าทํางานนันได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล

โดยระบุชือกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรื อกรรมการ และจุดประสงค์และทุนจดทะเบียน*
2.

บัญชีรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีรั บรองโดยกรมทะเบียนพาณิ ชย์*

3.

ใบอนุญาตโรงงาน (ถ้ามี) ทีออกให้โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม*

4.

หนังสื อรับรองภาษีมูลค่าเพิ ม – ภพ. 20*

5.

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย – แบบฟอร์ ม ภงด. 1 (ในกรณี ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน)*

*
หน่วยราชการไทยกําหนดให้เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริ ษทั ทุกหน้า และให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ
กรรมการลงลายมือชือรับรองด้านข้างตราประทับ นอกจากนี ในอดีตทีผ่านมา หน่วยราชการยังต้องการสําเนาถูกต้องของการจด
ทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตและหนังสื อรับรองต่างๆ ทีเคยออกให้โดยหน่วยงานทีเกียวข้องภายใน 90 วันทีผ่านมานับจากวันทียืน
คําร้องขอใบอนุญาตทํางานไทย
การทําให้ คาํ ร้ องขอใบอนุญาตทํางานไทยของท่ านได้ รับอนุมัติ
รายละเอียดงานมักเป็ นตัวกําหนดปัจจัยในการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธใบอนุญาตทํางานไทย เว้นแต่ว่าจะมีรายละเอียดการทํางานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทีต้องการทักษะทีคนไทยไม่มี คําร้องก็จะไม่ได้รับอนุมตั ิ ทนายของ JWS มีความชํานาญในการช่วยอํานวย
ความสะดวกให้คาํ ร้องของท่านได้รับอนุมตั ิอย่างรวดเร็ ว กรมแรงงานมีความประสงค์อย่างชัดเจนทีจะลดปริ มาณการออก
ใบอนุญาตซึ งเป็ นส่ วนหนึงของนโยบายป้ องกันงานของคนไทย ดังนัน ถ้าบริ ษทั ยืนขอใบอนุญาตทํางานสามฉบับ อาจจะได้รับ
อนุมตั ิเพียงหนึงหรื อสองฉบับเท่านัน ดังนัน ความช่วยเหลือจากมืออาชีพจึงทําให้มนใจว่
ั าคําร้องขอท่านจะผ่านการอนุมตั ิแน่นอน
เมือยืนคําร้องแล้ว พนักงานจะยืนเอกสารสําหรับใบอนุญาตทํางานไทยของท่าน ระหว่างกระบวนการนี วีซ่าจะยังต้องไม่
หมดอายุ ระบบของกรมแรงงานจะเชือมโยงกับวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) (“การต่ออายุการอยูต่ ่อ”) ทีระบุ
รายการเอกสารสําหรับขอใบอนุญาตทํางานในคําร้องของท่าน ระยะเวลาโดยทัวไปในการขออนุมตั ิใบอนุญาตทํางานสําหรับ
บริ ษทั ทีมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทคือ 7 วันทําการในกรุ งเทพฯ และจนถึง 2 เดือนในกรณี ทีเป็ นจังหวัดภูเก็ต บริ ษทั ทีได้รับ
ส่ งเสริ มการลงทุนสามารถใช้เวลาดําเนินการเพียง 3 ชัวโมงทีศูนย์บริ การแบบครบวงจร กรมแรงงานจะออกใบเสร็ จระบุวนั รับเล่ม
ใบอนุญาตทํางานของท่าน
การลงชือเพือรับใบอนุญาตทํางานใหม่ ของท่ าน
ท่านต้องปรากฏตัวเป็ นครังแรกเท่านันในการขอรับใบอนุญาตทํางานทีกระทรวงแรงงานเมือคําร้องขอท่านได้รับอนุมตั ิ ท่านต้องไป
ติดต่อด้วยตัวเองพร้อมด้วยหนังสื อเดินทางและลงชือในสมุดใบอนุ ญาตทํางานไทยต่อหน้าเจ้าพนักงานของกรมแรงงาน กรม
แรงงานก็จะประทับตราบนด้านหลังองหนังสื อเดินทางของท่านเมือท่านได้รับสมุดใบอนุญาตทํางาน

ข้ อจํากัดเกียวกับใบอนุญาตทํางานไทย
เมือได้รับอนุมตั ิใบอนุญาตทํางานไทยแล้ว จะทําให้ท่านสามารถทํางานกับบริ ษทั และสถานทีทีระบุได้ ในกรณี ทีท่านเปลียน
นายจ้างหรื อสถานทีทํางาน ท่านต้องยืนคําร้องใหม่ นอกจากนีในกรณี ทีท่านลาออกหรื อถูกบอกเลิกจ้างหรื อถูกปลดออก ตาม
กฎหมาย ท่านต้องคืนใบอนุญาตทํางานของท่านไปยังกระทรวงแรงงานภายใน 10 วัน อย่ารอให้บริ ษทั ดําเนินการให้ท่าน เป็ น
หน้าทีของท่านและท่านต้องคืนใบอนุญาตทํางานของท่านไปยังกรมแรงงานเอง
ขันที 3
บัตรประจําตัวผู้เสี ยภาษีอากร
เมือท่านดําเนินการเรื องใบอนุญาตทํางานไทย ขันตอนต่อไปคือบริ ษทั ของท่านต้องยืนขอบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ซึ งบัตรนีจะระบุ
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรซึ งท่านจําเป็ นต้องระบุไว้ในเอกสารเกียวกับการเสี ยภาษี
ขันที 4
การขอใบอนุญาตกลับเข้ าสู่ราชอาณาจักร
การต่ออายุการอยูต่ ่อในราชอาณาจักร
“วีซ่า” จะออกให้นอกประเทศไทยโดยสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทย ณ สถานทีทีท่านยืนคําร้องขอเข้าราชอาณาจักรไทย เมือ

ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้แล้ว เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราวันทีบนหนังสื อเดินทางของท่าน ตรานีมีขอ้ ความ
ว่า “การอนุญาตให้อยูต่ ่อ”
“การอนุญาตให้อยูต่ ่อ” คือระยะเวลาทีท่านได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย ซึ งโดยปกติมกั เป็ นวันทีประทับบนหนังสื อ

เดินทางของท่านโดยเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าหลังจากทีท่านเดินทางมาถึงราชอาณาจักรโดยผ่านด่านตรวจคนชายแดน
หรื อการออกให้โดยตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหลังจากทีท่านขออนุญาตอยูต่ ่อ
การอนุญาตให้ อยู่ต่อกับการอนุญาตให้ กลับเข้ าราชอาณาจักร
มีคนจํานวนมากทีเข้าใจผิดถึงความแตกต่างระหว่างการอนุญาตให้อยูต่ ่อ กับ การอนุญาตให้กลับเข้าราชอาณาจักร ซึ งเป็ นการเสี ย
ประโยชน์ของคนเหล่านันเอง ประเด็นหลักอยูค่ ือ ตราประทับ “การอนุญาตให้อยูต่ ่อ” เป็ นวันทีควบคุม ทุกอย่างขึนอยูก่ บั วันที
นี ส่ วนการอนุญาตให้กลับเข้าราชอาณาจักร หรื อใบอนุญาตทํางานจะมีอายุเพียงจนกระทังวันทีประทับในหนังสื อเดินทางว่าผูถ้ ือ
ต้องออกนอกประเทศ การอนุญาตให้กลับเข้าราชอาณาจักรคราวใดๆ ทีได้รับจะครบกําหนดเมือ “การอนุญาตให้อยูต่ ่อ” นัน
หมดอายุ ถ้าท่านเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้ขออนุญาตกลับเข้าราชอาณาจักร ในกรณี นี “การอนุญาตให้อยูต่ ่อ” จะ
เป็ นอันโมฆะรวมทังใบอนุญาตทํางาน นีคือความแตกต่างทีสําคัญ ดังนัน หลังจากทีท่านผ่านกระบวนการในการขอ “การอนุญาต
ให้อยูต่ ่อ” ระยะยาว และใบอนุญาตทํางาน ท่านต้องมันใจว่าท่านได้ขออนุญาตกลับเข้าราชอาณาจักรก่อนทีท่านจะเดินทางออก
นอกประเทศไทย JWS Consulting สามารถช่วยท่านในการขออนุญาตกลับเข้าราชอาณาจักรเทียวเดียว (ใช้ได้ครังเดียว)
หรื อหลายครัง (โดยไม่จาํ กัดการใช้) ก็ได้

ขันที 5
การต่ ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทํางานไทย
ใบอนุญาตทํางานของท่านจะหมดอายุเมือการอนุญาตให้อยูต่ ่อหมดอายุ ท่านจําเป็ นต้องต่ออายุการอยูต่ ่อในประเทศไทยก่อนทีท่าน
จะสามารถต่อใบอนุญาตทํางานไทยของท่าน ซึ งสามารถต่อได้ในประเทศไทยหรื อในบางกรณี ท่านต้องออกจากประเทศ
ก่อน หากท่านไม่สามารถขอต่ออายุในประเทศไทยได้ ท่านจะต้องขอวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) ใหม่มาจาก
สถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศตามทีได้อธิบายไว้แล้ว หากท่านมีวีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายเทียวทียังไม่หมดอายุ
ท่านก็สามารถต่ออายุได้โดยการเดินทางออกไปทีชายแดนแล้วกลับเข้ามาใหม่ ในกรณี ทีต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเพือขอวี
ซ่ าใหม่ ท่านจําเป็ นต้องยืนสําเนาใบอนุญาตทํางานและหนังสื อรับรองจากบริ ษทั ของท่านฉบับใหม่ เอกสารเกียวกับการจดทะเบียน
บริ ษทั รายงานทางการเงินและภาษีอากรต่อสถานทูตหรื อสถานกงสุ ล ด้วย JWS Consulting ทีมีอยูท่ วโลก
ั
สามารถช่วย
ท่านต่อวีซ่าของท่านไม่ว่าท่านจะอยูใ่ นประเทศใดๆ ขอยําอีกครังว่า กระบวนการเหล่านีจะต้องทําก่อนทีใบอนุญาตทํางานของท่าน
จะหมดอายุ
การทํารายงานการพํานักอยู่ในราชอาณาจักรทุก 90 วัน
สําหรับบุคคลทีต่ออายุการพํานักอยูต่ ่อในราชอาณาจักรเป็ นระยะยาว ต้องรายงานต่อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน บุคคลทีถือ
วีซ่าเข้า-ออกราชอาณาจักรแบบหลายเทียวก็ตอ้ งออกนอกประเทศและต่อขออยูต่ ่อหลังจากเข้าราชอาณาจักรครบ 90 วันแต่ละ
ครัง หน่วยงานของเราให้บริ การแบบมืออาชีพโดยการเสนอแพคเกจการให้บริ การแบบรายปี เพือปฏิบตั ิงานเกียวกับการรายงานต่อ
สํานักตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน
คําถามทีถามบ่ อย
จําเป็ นหรื อไม่ทีต้องมีวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน?
จําเป็ น ลูกจ้างทีเป็ นคนต่างด้าวทุกคนต้องมีใบอนุ ญาตทํางานทีระบุสถานทีทํางานและระยะเวลาทีพวกเขาได้รับอนุญาตให้ทาํ งาน
ได้ ผูย้ นคํ
ื าร้องต้องมีวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) หรื อใบอนุญาตถิ นทีอยูก่ ่อนทีจะยืนขอใบอนุญาตทํางาน วีซ่า
ชัวคราว (Non-Immigrant Visa) สามารถขอได้จากสถานกงสุ ลหรื อสถานทูตไทยทีอยูน่ อกประเทศไทยโดยการยืน
เอกสารดังนี: หนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ฉบับใหม่ ตราประทับของบริ ษทั ทีรับรองความถูกต้อง สัญญาเช่าสถานที
ประกอบธุรกิจ และจดหมายยืนยันการจ้างงานจากบริ ษทั
จากเดิมทีสถานกงสุ ลหรื อสถานทูตในประเทศทางตะวันตกต่าง ๆไม่จาํ เป็ นต้องใช้เอกสารเหล่านี อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดเหตุโจมตี
9/11 มีสถานกงสุ ลของหลายประเทศทีเริ มเข้มงวดมากขึนในการปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ ยิงไปกว่านัน บริ ษทั ขนาด
เล็กทีเพิงเริ มจัดตังอาจต้องจัดหาเอกสารมากกว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่กว่า และธุรกิจทีมีความมันคงกว่า ซึ งต้องการเพียงทําหนังสื อ
รับรองการจ้างงานเท่านัน

ข้ าพเจ้ าจะได้ รับใบอนุญาตทํางานได้ อย่ างไร?
หลังจากทีได้รับวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) แล้ว คนต่างด้าวต้องยืนขอวีซ่าทํางานจากสถานกงสุ ลหรื อสถานทูต
ทีอยูน่ อกประเทศไทยหรื อจากภายในประเทศไทย ในกรณี ทีขอจากนอกประเทศไทย อาจยืนคําร้องมาจากต่างประเทศก็ได้ แต่ผยู ้ นื
คําร้องต้องแสดงตัวทีกรมแรงงานเพือลงลายมือชือในใบอนุญาตทํางาน สําหรับการยืนภายในประเทศไทย คนต่างด้าวสามารถต่อ
อายุวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa) แล้วจึงขอใบอนุญาตทํางานกับกรมแรงงานหลังจากทีจดทะเบียนบริ ษทั อย่าง
ถูกต้องแล้ว
มีข้อกําหนดใดๆ ในการขอใบอนุญาตทํางานอี กหรื อไม่ ?
ในการว่าจ้างลูกจ้างทีเป็ นคนต่างด้าว ธุรกิจของคนต่างด้าวจําเป็ นต้องมีการพิสูจน์ตามข้อกําหนดห้าประการดังต่อไปนี :
1)

เงินทุน 2,000,000 บาท (ประมาณ 46,000 ดอลลาร์ สหรัฐ) สําหรับลูกจ้างทีเป็ นคนต่างด้าว

2)

บริ ษทั ต้องจ่ายภาษีประจําปี 3,000,0000 บาท

3)

บริ ษทั ต้องส่ งออกรายปี เท่ากับ 3,000,0000 บาท

4)
ลูกจ้างทีเป็ นคนต่างด้าวแต่ละรายต้องเสี ยภาษีอย่างน้อย 18,000 บาทต่อปี หรื อต้องว่าจ้างชาวไทย ร้อยละ 50 ต่อ
คนงานต่างด้าวแต่ละคน
ขอเรี ยนให้ทราบว่า กรมแรงงานอาจกําหนดจํานวนลูกจ้างขันตําทีธุรกิจต้องว่าจ้างหลังจากพิจารณาทบทวนคําร้องขอจดทะเบียน
ธุรกิจ บริ ษทั ประเภทต่างๆ ก็มีขอ้ กําหนดทีแตกต่างกันไป โดยปกติ เมือยืนคําร้องคราวแรก บริ ษทั ต้องแสดงให้เห็นว่ามีลูกจ้างชาว
ไทยอย่างน้อย 6 คน จนกว่าจะได้รับคํานวณเป็ นกรณี เฉพาะจากกรมแรงงานทีระบุจาํ นวนทีแตกต่างกัน ข้อกําหนดนีแยกต่างหาก
จากจํานวนลูกจ้างทีจําเป็ นในการขอใบอนุญาตทํางานให้คนต่างด้าว
มีวิธีใดบ้ างที จะทําให้ ได้ ใบอนุญาตทํางานเร็ วขึน?
มี ใบอนุญาตทํางานและการต่อวีซ่าสามารถรับได้ภายในสามชัวโมงทีศูนย์บริ การแบบครบวงจร ซึ งผูย้ นคํ
ื าร้องต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสม ยืนเอกสารต่างๆ ทีจําเป็ น และกรอกคําร้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพือให้มีคุณสมบัติทีเหมาะสม ธุรกิจต้องมีเงินทุน
หรื อสิ นทรัพย์ขนตํ
ั าตามทีกําหนด หรื อได้รับการส่ งเสริ มโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

