
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

חברה  תמצא

תאילנדית 

 קיימת

 1?להעסיקך

הגשת בקשה 

לויזת עבודה 

(Imm ‘B’-Non )

בשגרירות 

 4תאילנדית

בעת הכניסה 

קבל לתאילנד 

 שהייה של 90 יום

 כן לא

אישור העבודה אסוף את 

 שלך ממשרד העבודה

חברה  םהק

 תאילנדית

 2משלך חדשה

 

הגע לתאילנד על 

 3ויזת תייר

הקם חברה 

 חדשהתאילנדית 

 מרחוק

 

 הושלמההחדשה  כאשר התאגדות החברה

 WP3 Letter5 -מקבלת ה יום 30בתוך 

   PDN1+SSOלאחר המשכורת הראשונה שלך הגש טפסי 

הארכת ויזת עבודה ליתרת 

השנה הכוללת במשרדי 

 ההגירה 

 

 

בקשה לכניסות ויציאות 

 במשרדי ההגירה מרובות

מתאילנד או ביציאה 

  מהשדה

 

 באותו יום

את ההליך הזה ללא צורך  לבצעיכול הנך בכדי להקים חברה תאילנדית משלך, או לחילופין,  הנך יכול להכנס לתאילנד על ויזת תייר .2

מוגבלת במידה והפעילות העסקית שהנך מעוניין לבצע מישהו מקומי שיבצע את התהליך בשמך. לייפוי כוח מתן לשהות בתאילנד ע"י 

http://www.seasialegal.com/doing- מניות באחזקת מקומיים )ראהההאופצייה להקים חברה עם רוב  לפעילות זרים, קיימת

thailand/-in-business) לאחר שהחברה שלך התאגדה, אחד העובדים התאילנדים שלך יגיש בקשה לאישור עבודה עבורך.ו 

 ללא צורך לעזוב את תאילנד כל עוד נותרו לך על הדרכוןNon-Imm B Visa  -ויזת תייר/ פטור מויזה / ויזה בעת הגעה ניתנות להמרה ל .3

 -להמיר אותה ל במקרה זהאינך יכול  ,מסוג כלשהי Non-Immשלך, אבל אם אתה שוהה באותה עת בתאילנד על ויזת  לשהותיום  15

Non Imm B Visa  ותהיה חייב לעזוב את תאילנד לארץ שכנה להוציא את ויזת Non-Imm B .חדשה 

פן קבוע או לחילופין במדינה שכנה לתאילנד וצרף לבקשה את הגש בקשה לויזת עבודה בשגרירות תאילנד במדינה שהנך מתגורר באו .4

 .כל המסמכים הנדרשים ממך ומהחברה שמתעדת להעסיק אותך בתאילנד

לאחר מכן בקשה לאישור עבודה כנדרש, ההליך להגיש יום מבלי  90-ל העבודהויזה שאנשים השתמשו לרעה בהליך הוצאת מיכוון  .5

יום מיום הגעתך  30מחוייב להגיש בקשה מוקדמת לאישור עבודה לפני הגעך לתאילנד, ותוך שונה לכך שעכשיו המעביד התאילנדי 

 וייב להיות מונפק עם אישור עבודה, ואם לאו, האשרה שלך תבוטל ותידרש לחזור על כל ההליך שוב.הנך מח

על המעסיק 

התאילנדי להגיש 

בקשה לאישור 

עבודה עבורך 

 במשרד התעסוקה

WP3 Letter 

אם יש לך מעסיק המוכן להעסיק אותך בתאילנד, השג את רשימת  .1

המסמכים הנדרשים משגרירות תאילנד בישראל ובקש מהמעביד שלך 

 בשגרירות בישראל.עבודה ח אליך אותם לעיבוד בקשתך לויזת לולש

 

 under the Alien Workingדיאגרמת זרימה ) -אישור עבודה

Act )11.01.2018 
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