e-Expert

ให้บริการงานขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื�อปฏิบัติงานในโครงการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
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ขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
ขออนุมัติตาํ แหน่งหน้าที� / ขอยกเลิกตําแหน่งหน้าที�ท�ไี ด้รับอนุมัติของคนต่างด้าว
ขอเปลี� ย นตํา แหน่ ง
ขอเพิ� ม ลั ก ษณะงาน / ขอยกเลิกการเพิม� ลักษณะงาน
ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
ขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (นักบิน)
หรือ (Operator หรือ ใกล้เคียง)
8. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
อยู ่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
9. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชัว� คราวเป�นการเร่งด่วน (30 วัน)
10. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชัว� คราว (ไม่เกิน 6 เดือน)
11. ขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว
หรือครอบครัวคนต่างด้าว
12. ขอรับการตรวจลงตรา / ขอรับรองการเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา
ของคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
13. ขอแจ้งเปลี�ยนแปลงสัญชาติของคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
14. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ�มเติมที�บริษัทฯ ในเครือเดียวกัน
15. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ�มเติม
(หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย)
16. ขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานเพิ�มเติม
17. ขอขยายเวลาของตําแหน่งคนต่างด้าวหรือขอต่ออายุ การอยู ่ในประเทศ
ของคนต่างด้าวและครอบครัว หรือครอบครัวคนต่างด้าว
18. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิม� หรือย้ายท้องที�ทาํ งานหรือขอยกเลิก
การเพิ�มท้องที�ทํางานของคนต่างด้าว
19. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวนําของใช้ ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
20. ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
21. ขอเปลี�ยนชื�อ-สกุลคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัว
คนต่างด้าว
22. ขอเปลี�ยนชื�อบริษทั / ขอรวมบัตรส่งเสริม / ขอโอนบัตรส่งเสริม
23. การรับแจ้งอยู ่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
24. ติดต่อประสานงานสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
และกรมการจัดหางาน

0 2666 9449 ¡´ 3

E-mail : counterservice@ic.or.th
www.ic.or.th
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งานขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
สําหรับระบบงานช่ างฝี มือ (e-Expert System)

บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
(e-Expert System + สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง + กรมการจัดหางาน)
1. ขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร

อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน (บาท)

8,000

2. ขอยกเลิกตําแหน่งหน้าทีท� ี�ได้รบั อนุมตั ขิ องคนต่างด้าว
2.1 ขอยกเลิกตําแหน่งหน้าที�ที�ได้รับอนุมัติของคนต่างด้าว กรณี VISA หมดอายุ

10,000

3. ขอเปลี�ยนตําแหน่ง

5,000

4. ขอเพิ�มลักษณะงาน / ขอยกเลิกการเพิม� ลักษณะงาน

5,000

5. ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
5.1 ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ กรณีปกติ

8,500

5.2 ขอบรรจุ ครอบครัวคนต่างด้าวและขออนุญาตให้เข้ามาในประเทศพร้อมประสานงาน ติดต่อ สตม.

4,000

5.3 ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (VISA เหลือน้อยกว่า 15 วัน)
กรณีมีตําแหน่งรองรับในระบบแล้ว

12,000

5.4 ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (VISA เหลือน้อยกว่า 15 วัน)
กรณี ไม่มี ตําแหน่งรองรับในระบบแล้ว

14,000

5.5 ขอบรรจุ ครอบครัวคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ (VISA เหลือน้อยกว่า 15 วัน)

8,500

6. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าวอยู ใ่ นราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม

5,000

7. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวที�ปฏิบตั งิ านชัว� คราวมาปฏิบตั ิงานในตําแหน่งที�ได้รบั อนุมตั ิ (ไม่เกิน 6 เดือน)

8,500

8. ขอรับการตรวจลงตรา และเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา

5,000

9. ขอแจ้งเปลี�ยนสัญชาติของคนต่างด้าวและครอบครัว

8,500

10. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบตั ิงานเพิ�มเติม

5,000

11. ขอขยายเวลาของตําแหน่งและต่ออายุ การอยู ใ่ นประเทศ
11.1 ขอขยายเวลาของตําแหน่งและต่ออายุ การอยู ่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว (กรณีปกติ)

8,500

11.2 ขอต่ออายุ การอยู ่ในประเทศของครอบครัวคนต่างด้าว

4,000

11.3 ขอต่ออายุ การอยู ใ่ นประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว (VISA เหลือน้อยกว่า 15 วัน)

15,000

12. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ�มหรือย้ายท้องที�ทาํ งาน

5,000

13. ขอแจ้งพ้นจากตําแหน่งของคนต่างด้าว

8,500

14. ขอเปลีย� นชื�อ-สกุลคนต่างด้าว

8,500

15. ขอเปลีย� นชื�อบริษัท

8,500

16. ขอรวมบัตรส่งเสริม

5,000

17. ขอโอนบัตรส่งเสริม ** อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม� และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการ
5,000 **
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งานขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
สําหรับระบบงานช่ างฝี มือ (e-Expert System)
บริ ก ารแบบแยกหน่ ว ยงานติ ด ต่ อ
1.

ขออนุมัตติ ําแหน่งหน้าทีข� องคนต่างด้าว

อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน (บาท)
2,000

2. ขอยกเลิกตําแหน่งหน้าทีข� องคนต่างด้าว
2.1 ขอยกเลิกตําแหน่งหน้าที�ที�ได้รับอนุมัติของคนต่างด้าว กรณีปกติ

2,000

2.2 ขอยกเลิกตําแหน่งหน้าที�ท�ไี ด้รับอนุมัติของคนต่างด้าว กรณีระยะเวลาตําแหน่งไม่เท่ากัน

3,000

3. ขอเปลี�ยนตําแหน่ง

1,500

4. ขอเพิ�มลักษณะงาน
4.1 ขอเพิ�มลักษณะงาน

1,500

4.2 ขอยกเลิกการเพิ�มลักษณะงาน

1,500

5. ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
5.1 ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ

2,000

5.2 ขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ

2,000

5.3 ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (นักบิน)

2,000

5.4 ขอบรรจุ คนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (Operator หรือ ใกล้เคียง)

2,000

6. ขออนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วและครอบครั ว อยู ่ ใ นราชอาณาจั ก รตามสิ ท ธิ เ ดิ ม
6.1 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวอยู ่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม

1,500

6.2 ขออนุญาตให้ครอบครัวคนต่างด้าวอยู ่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม

1,500

7. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวทีป� ฏิบตั ิงานชัว� คราวมาปฏิบตั งิ านในตําแหน่งทีไ� ด้รับอนุมัติ
7.1 ขออนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วมาปฏิ บั ติ ง านชั�ว คราวเป� น การเร่ ง ด่ ว น (30 วั น )

2,000

7.2 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชัว� คราว (ไม่เกิน 6 เดือน)

2,000

8. ขอรับการตรวจลงตรา และเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา
8.1 ขอรับการตรวจลงตราของคนต่างด้าวและครอบครัว

1,500

8.2 ขอรับการตรวจลงตราของครอบครัวคนต่างด้าว

1,500

8.3 ขอรับรองการเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตราของคนต่างด้าวและครอบครัว

1,500

8.4 ขอรับรองการเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตราของครอบครัวคนต่างด้าว

1,500

9. ขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว หรือ ครอบครัวคนต่างด้าว

2,000

** อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม� และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการ **

บริ ก ารแบบแยกหน่ ว ยงานติ ด ต่ อ

อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน (บาท)

10. ขอแจ้งเปลีย� นสัญชาติของคนต่างด้าวและครอบครัว
10.1 ขอแจ้งเปลี�ยนสัญชาติของคนต่างด้าวและครอบครัว

1,500

10.2 ขอแจ้งเปลี�ยนสัญชาติของครอบครัวคนต่างด้าว

1,500

11. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัตงิ านเพิ�มเติม
11.1 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ�มเติมที�บริษัทฯ ในเครือเดียวกัน

1,500

11.2 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ�มเติม (หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย)

1,500

11.3 ขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานเพิ�มเติม

1,500

12. ขอขยายเวลาของตําแหน่งและต่ออายุ การอยู ใ่ นประเทศ
12.1 ขอขยายเวลาของตําแหน่งของคนต่างด้าว

2,000

12.2 ขอต่ออายุ การอยู ่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว

2,000

12.3 ขอต่ออายุ การอยู ่ในประเทศของครอบครัวคนต่างด้าว

2,000

13. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิม� หรือย้ายท้องที�ทาํ งาน
13.1 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ�มท้องที�ทํางาน

1,500

13.2 ขออนุญาตให้คนต่างด้าวย้ายท้องที�ทํางาน

1,500

13.3 ขอยกเลิกการเพิ�มท้องที�ทํางานของคนต่างด้าว

1,500

14. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวนําของใช้ สว่ นตัวเข้ามาในราชอาณาจักร

2,000

15. ขอแจ้งพ้นจากตําแหน่งของคนต่างด้าว
15.1 ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว

2,000

15.2 ขอแจ้งพ้นครอบครัวคนต่างด้าว

1,500

16. ขอเปลี�ยนชื�อ-สกุลคนต่างด้าว
16.1 ขอเปลี�ยนชื�อ-สกุลคนต่างด้าวและครอบครัว

1,500

16.2 ขอเปลี�ยนชื�อ-สกุลครอบครัวคนต่างด้าว

1,500

17. ขอเปลี�ยนชื�อบริษัท

1,500

18. ขอรวมบัตรส่งเสริม

1,500

19. ขอโอนบัตรส่งเสริม

1,500

20. ติดต่อประสานงานสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

4,000

21. ติดต่อประสานงานกรมการจัดหางาน

4,000

22. ติดต่อประสานงานสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และ กรมการจัดหางาน

7,500

23. รายงานตัว 90 วัน / แจ้งอยู ใ่ นราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

4,000

** อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม� และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการ **

0 29666 9449 ¡´ 3

e-mail : counterservice@ic.or.th
www.i c. or. th

