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16. VISA FOR INDEPENDENT WORKER (Self-employed person) 
 

 

Required documents: 
 

 

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

months 

2. Completed and signed national Belgian application form with 1 recent colour photograph 

(3.5x4.5cm) with white background glued to the application form 

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

documents 

3. Copy of proof of payment of the contribution covering administrative costs.  

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/droits-de-visa 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visumleges 
4. 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 

5. Copy of the identity page of your passport 

6. Decision of the Region to grant the professional card 

7. Medical certificate (+1 copy) attesting that the applicant is not carrying any of the diseases 

which might endanger public health. The following form on the following webpage should be 

used: 

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

documents 

8. Certificate attesting to the lack of any convictions for crimes or offences under common 

law (+1 copy). The certificate has to be legalized by the Ministry of Foreign Affairs of the 

issuing country and the Belgian Embassy. This document is valid for 6 months until the date 

of submitting visa application. In case the applicant needs an introduction letter from the 

embassy to obtain this certificate from the Office of the Royal Thai Police (for Thailand only), 

she/he can obtain this introduction letter from the embassy by coming at the embassy and 

bringing your passport or a copy of your passport. See the following webpage:  

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

documents 

 

 

 

Remarks: 

 

 

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

2. 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. 

3. 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 Euros 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 

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

submitting the visa application. 

5. You can submit your application at the earliest 6 months before your planned visit. 
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6. Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy. 

7. The administrative and visa fee is non-refundable if the visa is denied. 

8. 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. 

9. 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. 

10. More information about scheduling an appointment can be obtained from website of 

https://be.tlscontact.com/ or call +66 2 838 6666. 

11. The applicant has the choice in case of an incomplete file to either take the file back and 

introduce a complete file on a later day or introduce the incomplete file with the possibility of 

completing the application within the next 10 days after getting informed to submit 

additional documents.  Otherwise, the decision will be made based on incomplete file. 

12. The embassy may only require a confirmed flight ticket once the visa has been approved. 

13. For more detailed information on supporting documents, processing times, tracking the 

progress of your visa application, legal background and other immigration related topics, 

please refer to the website of the Immigration Office of Belgium: 

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500  

Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807 

E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be 

Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/ 
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16. วซีา่เพือ่การท างาน (อาชพีอสิระ)  
 

 

เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ 
 

 

1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบัุงคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 15 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่ค ารอ้ง 

2. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวส าหรับประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) 

พรอ้มตดิกาวรูปถา่ยปัจจุบันขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถา่ยส ีและพืน้หลังสขีาวจ านวน 1 รูป) 

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

documents 

3. ส าเนา หลักฐานการโอนเงนิค่าธรรมเนียมพเิศษไปยังแผนกตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงการมหาดไทยเบล

เยีย่ม  

Fr: https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/droits-de-visa 

Nl: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visumleges 

4. เอกสารการเลอืกภาษา (เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย่ม)ส าหรับผลการ

พจิารณาวซีา่ 

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

documents 

5. ส าเนา หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบับ 

6. ผลการพจิารณาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ 

7. ตน้ฉบบัและส าเนา หนังสอืรับรองแพทย ์เพือ่ยนืยันวา่บคุคลนัน้ไมเ่ป็นโรคทีอั่นตรายและรา้ยแรง ทา่น

สามารถใชแ้บบฟอรม์ตามรายละเอยีดขา้งลา่งได ้

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

documents 

8. ตน้ฉบบัและส าเนา หนังสอืรับรองความประพฤต ิหรอื หนังสอืรับรองการสอบประวัตอิาชญากร ซึง่ไดร้ับการ

รับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศและผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตเบลเยีย่ม เอกสารฉบับ

นี้มอีาย ุ6 เดอืนนับจนถงึวันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ (กรุณายืน่หนังสอืเดนิทาง หรอืส าเนาทีส่ถานทตูกอ่น เพือ่

ขอรับหนังสอืน าไปใชใ้นการยืน่ค ารอ้งขอ หนังสอืรับรองการสอบประวัตอิาชญากรจากส านักงานต ารวจ

แหง่ชาต)ิ 

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

documents 

 
หมายเหตุ 
 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่ดว้ยตนเองเทา่นัน้  

2. แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่เพือ่ท างาน  จ าเป็นตอ้งจัดเรยีงเอกสารใหเ้ป็น 2 ชุดแยกกนั และเรยีงตามล าดับตาม

ขา้งตน้ทีร่ะบุไว ้

3. เอกสารฉบับแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทูตฯเท่านัน้ และ

หลังจากทีต่น้ฉบับไดร้ับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแลว้ หลังจากนัน้ ตน้ฉบับและค า

แปลจะตอ้งผ่านการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ  พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมนติกิรรมเป็นเงนิบาท

ในมลูคา่เทยีบเท่า 20 ยโูร  ต่อจ านวนเอกสาร 1 ฉบับ 

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

documents 

ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งท านัดล่วงหนา้ส าหรับการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตฯ ท่านสามารถท านัด

ไดท้ี ่

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

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตฯใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ยืน่ค ารอ้ง ขอวซีา่ 

5. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอสมัครวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 6 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 
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6. สถานทูตฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ได ้ตามแต่

กรณี 

7. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไมส่ามารถเรยีกคนืค่าธรรมเนียมใดใดได ้

8. ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยีย่ม อาจจะขอใบสตูบัิตร (ทีต่อ้งผา่นการรับรอง และ ท าการรับรอง

จากกระทรวงต่างประเทศพรอ้มเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาทีส่ านักทะเบยีนใชเ้ป็นภาษา ราชการ และ ท า

การรับรองเอกสารจากสถานทูตเบลเยีย่ม 

9. หลังจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้รวมทัง้อายบัุงคับใชข้องวซีา่ ที่

อนุมัตอิอกให ้แลว้ ยอ่มไมส่ามารถตอ่อาย ุหรือ ยดืก าหนดระยะเวลาออกไปไดอ้กี หากมคีวามจ าเป็น ใดๆ

ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขทัง้ 2 ประการ จะท าไดโ้ดยการยืน่ค ารอ้งขอรับการตรวจลงตราฉบับใหมเ่ทา่นัน้ 

10. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการท านัดกับทางสถานทตูฯสามารถท าไดผ้า่นทางเว็บไซต ์

https://be.tlscontact.com/   หรอื โทรศัพท ์+66 2 838 6666 

11. ในกรณีทีเ่อกสารของผูย้ืน่ค ารอ้งไมค่รบ ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่แฟ้มเรือ่งทีส่มบรูณ์ใหม่ ทัง้หมด

ในวันอืน่ หรอื ยืน่แฟ้มเรือ่งทีไ่มส่มบรูณ์ในวันนัน้ แลว้น าเอกสารทีข่าดมายืน่ใหมเ่พิม่เตมิ ภายใน

ระยะเวลา 10 วนั หลังจากไดร้ับการตดิตอ่เพือ่ยืน่เอกสารเพิม่เตมิ  มฉิะนัน้สถานทูตจะพจิารณาผลตาม 

แฟ้มเรือ่งทีไ่มส่มบรูณ์นัน้ 

12. สถานทูตอาจตอ้งการหลักฐานการซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้งเพิม่เตมิเมือ่วซีา่ไดร้ับการอนุมัตแิลว้

เทา่นัน้ 

13. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสาร ระยะเวลาในการด าเนนิการ การตดิตามสถานะการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

กฎระเบยีบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภัย และขอ้มูลอืน่ๆเกีย่วกับการตรวจคนเขา้เมอืง ท่านสามารถ

ตรวจสอบไดท้ี ่

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500  

Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807 

E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be 

Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/ 
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