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TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND 
 

LIST OF DOCUMENTS 

VISA FOR WORKING: COMBINED WORKING PERMIT 

These instructions are not for: Independent workers, au pair, people coming to work in Belgium for 

less than 90 days, researchers with a hosting agreement, Highly qualified employees (European Blue 

Card working permit) and employees subject to a transfer inside a company (directive 2014/66/UE 

of 15/05/2014). 

REQUIRED DOCUMENTS  

☐ National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 15 months 

☐ Completed and signed national Belgian application form with 1 recent color photograph (3.5x4.5 cm) 

with white background glued to the application form 

 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 

 ☐ The document to choose the language in which you would like to be informed about the decision in 

your visa application 
 

 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

☐ Copy of the identity page of your passport 

☐ The decision granting the single permit (Royal Decree, Annex 46), or the certificate granting the single 
permit (Royal Decree, Annex 47). 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 
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Important information:  

 The applicant has to submit his/her application by him/herself. 

 

 Please make another set of copies (legible) of all documents mentioned above (front and back). 

Documents have to be arranged in the above order and submitted into 2 separated files. 

 

 The translation must be done by translator recognized by the Embassy. Documents and translations 

must then be legalized by the Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euro will be required for all 

legalizations. 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-

documents 

 

The applicant needs to book an appointment in advance for legalizations via following website: 

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 

 

 The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before 

submitting the visa application. 

 

 You can submit your application at the earliest 180 days before your planned visit. 

 

 Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy. 

 

 The visa fee is non-refundable if the visa is denied.  

 

 Please note that the city hall in Belgium might require your original birth certificate (legalized by 

Ministry of Foreign Affairs of your country and by the Embassy of Belgium and translation in the 

language of the city hall) upon your registration in Belgium. 

 

 A later change to the purpose of the visit is not admissible. A prolongation of the visa is not possible. 

In both cases, a new application has to be entered. 
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วซีา่เพือ่การท างาน 

วีซ่าประเภทนีไ้ม่ได้หมายรวมถงึ : 

 วซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางไปเบลเยยีมเพือ่ประกอบกจิการ  

 วซีา่โอ-แพร ์(Au-Pair)  

 วซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางไปเบลเยยีมเพือ่ท างานนอ้ยกวา่90วนั  

 วซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางไปเบลเยยีมเพือ่การวจัิยภายใตส้ญัญา  

 วซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางไปเบลเยยีมทีถ่อืใบอนุญาตการท างานชนดิพเิศษสนี ้าเงนิ (European Blue Card 

working permit, directive 2014/66/UE of 15/05/2014)  
 วซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางไปเบลเยยีมอนัเนือ่งมาจากการยา้ยโอนแผนกภายในองคก์รหรอืบรษัิทเดยีวกนั  

 

เอกสารประกอบค าร้องขอวซี่า 

☐ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุงัคับใชอ้ย่างนอ้ยไม่ต า่กวา่ 15 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค ารอ้ง  

 
☐ แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวประเทศเบลเยยีม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิกาวรูปถา่ย

ปัจจุบนัขนาด 3.5x4.5  ซม. (รปูถา่ยส ีและ พืน้หลงัสขีาว จ านวน 1 รูป) 
 
 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

☐ เอกสารการเลอืกภาษา (เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยยีม) ส าหรับผลการ

พจิารณาวซีา่ 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 

☐ ส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบบั 

 

☐ ส าเนา ผลการพจิารณาการอนุมัตใิบอนุญาตการท างานจากกองตรวจคนเขา้เมอืงในประเทศเบลเยีย่ม (Annex 46) 

หรอื ใบอนุญาตการท างาน (Annex 47) 
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หมายเหต:   

 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้  

2. แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่จ าเป็นตอ้งยืน่เป็น 2 ชุด (แยกกนั) เรยีงตามล าดบัตามขา้งตน้  

3. เอกสารฉบบัแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ และหลงัจากที่

ตน้ฉบับไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่นแลว้ หลงัจากนัน้ตน้ฉบับและค าแปลจะตอ้งผ่านการ

ประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมนติกิรรมเป็นเงนิบาทในมลูคา่เทยีบเทา่ 20 ยโูร ตอ่

จ านวนเอกสาร 1 ฉบบั  

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งท านัดลว่งหนา้ส าหรับการประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ ทา่นสามารถท านัดไดท้ี ่

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่  

5. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 180 วนัลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง  

6. สถานทตูฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไดต้ามแตก่รณี  

7. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไม่สามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมใดใดคนืได ้

8. ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยยีม อาจจะขอใบสตูบิตัร (ทีต่อ้งผา่นการรับรอง และท าการรับรองจาก
กระทรวงตา่งประเทศพรอ้มเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาทีส่ านักทะเบยีนใชเ้ป็นภาษาราชการ และท าการรับรองเอกสาร

จากสถานทตูเบลเยยีม) 

 
9. หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงจดุประสงคก์ารเดนิทางได ้รวมทัง้อายุบงัคับใชข้องวซีา่ทีอ่นุมัตอิอก

ใหแ้ลว้ย่อมไม่สามารถตอ่อายุ หรอืยดืก าหนดระยะเวลาออกไปไดอ้กี หากมคีวามจ าเป็นใดๆ ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขทัง้ 2
ประการ จะท าไดโ้ดยการยืน่ค ารอ้งขอรับการตรวจลงตราฉบบัใหมเ่ทา่นัน้  
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