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-anddocuments
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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่ เพือ
วีซา
่ การทางาน
วีซ่าประเภทนีไ้ ม่ได้หมายรวมถึง :







วีซา่ สาหรับผู ้เดินทางไปเบลเยียมเพือ
่ ประกอบกิจการ
วีซา่ โอ-แพร์ (Au-Pair)
วีซา่ สาหรับผู ้เดินทางไปเบลเยียมเพือ
่ ทางานน ้อยกว่า90วัน
วีซา่ สาหรับผู ้เดินทางไปเบลเยียมเพือ
่ การวิจัยภายใต ้สัญญา
วีซา่ สาหรับผู ้เดินทางไปเบลเยียมทีถ
่ อ
ื ใบอนุญาตการทางานชนิดพิเศษสีน้ าเงิน (European Blue Card

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


วีซา่ สาหรับผู ้เดินทางไปเบลเยียมอันเนือ
่ งมาจากการย ้ายโอนแผนกภายในองค์กรหรือบริษัทเดียวกัน

เอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่า
☐ หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบงั คับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 15 เดือนนับจากวันทีย่ นื่ คาร ้อง
☐ แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะยาวประเทศเบลเยียม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น) พร ้อมติดกาวรูปถ่าย
ปั จจุบน
ั ขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถ่ายสี และ พืน
้ หลังสีขาว จานวน 1 รูป)

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

☐ เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยียม) สาหรับผลการ
พิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ สาเนาหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
☐ สาเนา ผลการพิจารณาการอนุมัตใิ บอนุญาตการทางานจากกองตรวจคนเข ้าเมืองในประเทศเบลเยีย่ ม (Annex 46)
หรือ ใบอนุญาตการทางาน (Annex 47)
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หมายเหต:

1. ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านั น
้
2. แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ จาเป็ นต ้องยืน
่ เป็น 2 ชุด (แยกก ัน) เรียงตามลาดับตามข ้างต ้น
3. เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานักงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯ เท่านัน
้ และหลังจากที่
ต ้นฉบับได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแล ้ว หลังจากนัน
้ ต ้นฉบับและคาแปลจะต ้องผ่านการ
ประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ พร ้อมชาระค่าธรรมเนียมนิตก
ิ รรมเป็ นเงินบาทในมูลค่าเทียบเท่า 20 ยูโร ต่อ
จานวนเอกสาร 1 ฉบับ
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ผู ้ยืน
่ คาร ้องจาเป็ นต ้องทานัดล่วงหน ้าสาหรับการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ ท่านสามารถทานัดได ้ที่
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
4. ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ ให ้เรียบร ้อยก่อนยืน
่ คาร ้อง
ขอวีซา่
5. ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 180 ว ันล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
ิ ธิท
6. สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี
7. หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดใดคืนได ้
8. สานักทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยียม อาจจะขอใบสูตบ
ิ ต
ั ร (ทีต
่ ้องผ่านการรับรอง และทาการรับรองจาก
กระทรวงต่างประเทศพร ้อมเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาทีส
่ านั กทะเบียนใช ้เป็ นภาษาราชการ และทาการรับรองเอกสาร
จากสถานทูตเบลเยียม)
9. หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้วไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ รวมทัง้ อายุบงั คับใช ้ของวีซา่ ทีอ
่ นุมัตอ
ิ อก
ให ้แล ้วย่อมไม่สามารถต่ออายุ หรือยืดกาหนดระยะเวลาออกไปได ้อีก หากมีความจาเป็ นใดๆ ทีจ
่ ะต ้องแก ้ไขทัง้ 2
ประการ จะทาได ้โดยการยืน
่ คาร ้องขอรับการตรวจลงตราฉบับใหม่เท่านัน
้
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