e-Expert

ญห้บรผการนานขธธนุญาตนาในต่านด้าทเข้ามาญนราชธาณาจักร
เอื่ธปฏผบัตผนานญนฌใรนการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทุนจากบฝฌธโธ

e-Expert System
สะดวก ถูกต้อง ว่องไว ง่ายสาหรับคุณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขธธนุญาตนาในต่านด้าทเข้ามาญนราชธาณาจักร
ขธธนุมัตผตาแหน่นหน้าทฝ่ * ขธฬกเลผกตาแหน่นหน้าทฝ่ทฝ่โด้รับธนุมัตผขธนในต่านด้าท
ขธเปลฝ่ ฬ นตาแหน่ น
ขธเอผ่ม ลั ก ษณะนาน * ขธฬกเลผกการเอผม่ ลักษณะนาน
ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ
ขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทขธนในต่านด้าทเข้ามาญนประเทถ
ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ (นักบผน)
หรืธ (Operator หรืธ ญกล้เใฝฬน)
8. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าท
ธฬู ่ญนราชธาณาจักรตามสผทธผเดผม
9. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทมาปฏผบัตผนานชัท่ ใราทเป็นการเร่นด่ทน (30 ทัน)
10. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทมาปฏผบัตผนานชัท่ ใราท (โม่เกผน 6 เดืธน)
11. ขธใทามร่ทมมืธญนการประทับตราทฝซ่าขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท
หรืธ ใรธบใรัทในต่านด้าท
12. ขธรับการตรทจลนตรา * ขธรับรธนการเปลฝ่ฬนประเภทการตรทจลนตรา
ขธนในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าท
13. ขธแจ้นเปลฝ่ฬนแปลนสัญชาตผขธนในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าท
14. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทโปปฏผบัตผนานเอผม่ เตผมทฝ่บรผษัทฯ ญนเใรืธเดฝฬทกัน
15. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทโปปฏผบัตผนานเอผม่ เตผม (หธการใ้าต่านประเทถญนประเทถโทฬ)
16. ขธฬกเลผกการโปปฏผบัตผนานเอผม่ เตผม
17. ขธขฬาฬเทลาขธนตาแหน่นในต่านด้าทหรืธขธต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถ
ขธนในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าท
18. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทเอผม่ หรืธฬ้าฬท้ธนทฝ่ทานาน
หรืธขธฬกเลผกการเอผม่ ท้ธนทฝ่ทานานขธนในต่านด้าท
19. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทนาขธนญช้ ส่ทนตัทเข้ามาญนราชธาณาจักร
20. ขธแจ้นอ้นในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าท
21. ขธเปลฝ่ฬนชื่ธ-สกุลในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าท
22. ขธเปลฝ่ฬนชื่ธบรผษัท * ขธรทมบัตรส่นเสรผม * ขธฌธนบัตรส่นเสรผม
23. การรับแจ้นธฬู ่ญนราชธาณาจักรเกผน 90 ทัน
24. ตผดต่ธประสานนานสานักนานตรทจในเข้าเมืธน (สตม.) และกรมการจัดหานาน

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315
E-mail : counterservice@ic.or.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ic.or.th

อั ต ราค่ า บริ ก าร
งานขออนุ ญ าตนาคนต่ า งด้ า วเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
สาหรั บ ระบบงานช่ า งฝี มื อ (e-Expert System)

บรผการแบบเบฎดเสรฎจใรบทนจร
(e-Expert System + สานักนานตรทจในเข้าเมืธน + กรมการจัดหานาน)
1. ขธธนุญาตนาในต่านด้าทเข้ามาญนราชธาณาจักร

ธัตราใ่าบรผการ
ต่ธท่าน (บาท)

8,000

2. ขธฬกเลผกตาแหน่นหน้าทฝ่ท่ฝโด้รับธนุมัตผขธนในต่านด้าท
2.1 ขธฬกเลผกตาแหน่นหน้าทฝ่ทฝ่โด้รับธนุมัตผขธนในต่านด้าท กรณฝ VISA หมดธาฬุ

10,000

3. ขธเปลฝ่ฬนตาแหน่น

5,000

4. ขธเอผ่มลักษณะนาน * ขธฬกเลผกการเอผ่มลักษณะนาน

5,000

5. ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ
5.1 ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ กรณฝปกตผ

8,500

5.2 ขธบรรจุ ใรธบใรัทในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้เข้ามาญนประเทถอร้ธมประสานนาน ตผดต่ธ สตม.

4,000

5.3 ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ (VISA เหลืธน้ธฬกท่า 15 ทัน)
กรณฝมฝตาแหน่นรธนรับญนระบบแล้ท

12,000

5.4 ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ (VISA เหลืธน้ธฬกท่า 15 ทัน)
กรณฝ โม่มฝ ตาแหน่นรธนรับญนระบบแล้ท

14,000

5.5 ขธบรรจุ ใรธบใรัทในต่านด้าทเข้ามาญนประเทถ (VISA เหลืธน้ธฬกท่า 15 ทัน)

8,500

6. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทและใรธบใรัทหรืธใรธบใรัทในต่านด้าทธฬู ่ญนราชธาณาจักรตามสผทธผเดผม

5,000

7. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าททฝ่ปฏผบัตผนานชัท่ ใราทมาปฏผบัตผนานญนตาแหน่นทฝ่โด้รับธนุมัตผ (โม่เกผน 6 เดืธน)

8,500

8. ขธรับการตรทจลนตรา และเปลฝ่ฬนประเภทการตรทจลนตรา

5,000

9. ขธแจ้นเปลฝ่ฬนสัญชาตผขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท

8,500

10. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทโปปฏผบัตผนานเอผ่มเตผม

5,000

11. ขธขฬาฬเทลาขธนตาแหน่นและต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถ
11.1 ขธขฬาฬเทลาขธนตาแหน่นและต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท (กรณฝปกตผ)

8,500

11.2 ขธต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถขธนใรธบใรัทในต่านด้าท

4,000

11.3 ขธต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท (VISA เหลืธน้ธฬกท่า 15 ทัน)

15,000

12. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทเอผ่มหรืธฬ้าฬท้ธนทฝ่ทานาน

5,000

13. ขธแจ้นอ้นจากตาแหน่นขธนในต่านด้าท

8,500

14. ขธเปลฝ่ฬนชื่ธ-สกุลในต่านด้าท

8,500

15. ขธเปลฝ่ฬนชื่ธบรผษัท

8,500

16. ขธรทมบัตรส่นเสรผม

5,000

17. ขธฌธนบัตรส่นเสรผม

5,000 **
** ธัตราใ่าบรผการข้านต้น โม่รทมภาษฝ มูลใ่าเอผม่ และใ่าธรรมเนฝฬมขธนหน่ทฬนานราชการ

อั ต ราค่ า บริ ก าร
งานขออนุ ญ าตนาคนต่ า งด้ า วเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
สาหรั บ ระบบงานช่ า งฝี มื อ (e-Expert System)
บรผ ก ารแบบแฬกหน่ ท ฬนานตผ ด ต่ ธ
1.

ขธธนุมัตผตาแหน่นหน้าทฝ่ขธนในต่านด้าท

ธัตราใ่าบรผการ
ต่ธท่าน (บาท)
2,000

2. ขธฬกเลผกตาแหน่นหน้าทฝ่ขธนในต่านด้าท
2.1 ขธฬกเลผกตาแหน่นหน้าทฝ่ทฝ่โด้รับธนุมัตผขธนในต่านด้าท กรณฝปกตผ

2,000

2.2 ขธฬกเลผกตาแหน่นหน้าทฝ่ทฝ่โด้รับธนุมัตผขธนในต่านด้าท กรณฝระฬะเทลาตาแหน่นโม่เท่ากัน

3,000

3. ขธเปลฝ่ฬนตาแหน่น

1,500

4. ขธเอผ่มลักษณะนาน
4.1 ขธเอผ่มลักษณะนาน

1,500

4.2 ขธฬกเลผกการเอผ่มลักษณะนาน

1,500

5. ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ
5.1 ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ

2,000

5.2 ขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทขธนในต่านด้าทเข้ามาญนประเทถ

2,000

5.3 ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ (นักบผน)

2,000

5.4 ขธบรรจุ ในต่านด้าทและขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทเข้ามาญนประเทถ (Operator หรืธ ญกล้เใฝฬน)

2,000

6. ขธธนุ ญ าตญห้ ใ นต่ า นด้ า ทและใรธบใรั ท ธฬู ่ ญ นราชธาณาจั ก รตามสผ ท ธผ เ ดผ ม
6.1 ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทและใรธบใรัทธฬู ่ญนราชธาณาจักรตามสผทธผเดผม

1,500

6.2 ขธธนุญาตญห้ใรธบใรัทในต่านด้าทธฬู ่ญนราชธาณาจักรตามสผทธผเดผม

1,500

7. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าททฝ่ปฏผบัตผนานชัท่ ใราทมาปฏผบัตผนานญนตาแหน่นทฝ่โด้รับธนุมัตผ
7.1 ขธธนุ ญ าตญห้ ใ นต่ า นด้ า ทมาปฏผ บั ตผ น านชั่ท ใราทเป็ น การเร่ น ด่ ท น (30 ทั น )

2,000

7.2 ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทมาปฏผบัตผนานชัท่ ใราท (โม่เกผน 6 เดืธน)

2,000

8. ขธรับการตรทจลนตรา และเปลฝ่ฬนประเภทการตรทจลนตรา
8.1 ขธรับการตรทจลนตราขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท

1,500

8.2 ขธรับการตรทจลนตราขธนใรธบใรัทในต่านด้าท

1,500

8.3 ขธรับรธนการเปลฝ่ฬนประเภทการตรทจลนตราขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท

1,500

8.4 ขธรับรธนการเปลฝ่ฬนประเภทการตรทจลนตราขธนใรธบใรัทในต่านด้าท

1,500

9. ขธใทามร่ทมมืธญนการประทับตราทฝซ่าขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท หรืธ ใรธบใรัทในต่านด้าท

2,000

** ธัตราใ่าบรผการข้านต้น โม่รทมภาษฝ มูลใ่าเอผม่ และใ่าธรรมเนฝฬมขธนหน่ทฬนานราชการ **

บรผ ก ารแบบแฬกหน่ ท ฬนานตผ ด ต่ ธ

ธัตราใ่าบรผการ
ต่ธท่าน (บาท)

10. ขธแจ้นเปลฝ่ฬนสัญชาตผขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท
10.1 ขธแจ้นเปลฝ่ฬนสัญชาตผขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท

1,500

10.2 ขธแจ้นเปลฝ่ฬนสัญชาตผขธนใรธบใรัทในต่านด้าท

1,500

11. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทโปปฏผบัตผนานเอผ่มเตผม
11.1 ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทโปปฏผบัตผนานเอผ่มเตผมทฝ่บรผษัทฯ ญนเใรืธเดฝฬทกัน

1,500

11.2 ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทโปปฏผบัตผนานเอผ่มเตผม (หธการใ้าต่านประเทถญนประเทถโทฬ)

1,500

11.3 ขธฬกเลผกการโปปฏผบัตผนานเอผ่มเตผม

1,500

12. ขธขฬาฬเทลาขธนตาแหน่นและต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถ
12.1 ขธขฬาฬเทลาขธนตาแหน่นขธนในต่านด้าท

2,000

12.2 ขธต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถขธนในต่านด้าทและใรธบใรัท

2,000

12.3 ขธต่ธธาฬุ การธฬู ่ญนประเทถขธนใรธบใรัทในต่านด้าท

2,000

13. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทเอผ่มหรืธฬ้าฬท้ธนทฝ่ทานาน
13.1 ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทเอผ่มท้ธนทฝ่ทานาน

1,500

13.2 ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทฬ้าฬท้ธนทฝ่ทานาน

1,500

13.3 ขธฬกเลผกการเอผ่มท้ธนทฝ่ทานานขธนในต่านด้าท

1,500

14. ขธธนุญาตญห้ในต่านด้าทนาขธนญช้ ส่ทนตัทเข้ามาญนราชธาณาจักร

2,000

15. ขธแจ้นอ้นจากตาแหน่นขธนในต่านด้าท
15.1 ขธแจ้นอ้นในต่านด้าทและใรธบใรัท

2,000

15.2 ขธแจ้นอ้นใรธบใรัทในต่านด้าท

1,500

16. ขธเปลฝ่ฬนชื่ธ-สกุลในต่านด้าท
16.1 ขธเปลฝ่ฬนชื่ธ-สกุลในต่านด้าทและใรธบใรัท

1,500

16.2 ขธเปลฝ่ฬนชื่ธ-สกุลใรธบใรัทในต่านด้าท

1,500

17. ขธเปลฝ่ฬนชื่ธบรผษัท

1,500

18. ขธรทมบัตรส่นเสรผม

1,500

19. ขธฌธนบัตรส่นเสรผม

1,500

20. ตผดต่ธประสานนานสานักนานตรทจในเข้าเมืธน (สตม.)

4,000

21. ตผดต่ธประสานนานกรมการจัดหานาน

4,000

22. ตผดต่ธประสานนานสานักนานตรทจในเข้าเมืธน (สตม.) และ กรมการจัดหานาน

7,500

23. การรับแจ้นธฬู ่ญนราชธาณาจักรเกผน 90 ทัน

4,000

** ธัตราใ่าบรผการข้านต้น โม่รทมภาษฝ มูลใ่าเอผม่ และใ่าธรรมเนฝฬมขธนหน่ทฬนานราชการ **

