่ กล ับออกไปนอกรำชอำณำจ ักร
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรเยีย
่ มผูต
้ อ
้ งก ักรอกำรสง
ตำม มำตรำ 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนตรวจคนเข ้ำเมือง (สตม.) สำนั กงำนตำรวจแห่งชำติ
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู ้ต ้องกักแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ผู ้ต ้องกักทั่วไป เข ้ำเยีย
่ มได ้ในช่วงเวลำ 10.30-11.30 น.
1.2 ผู ้ต ้องกักสำคัญ เข ้ำเยีย
่ มได ้ในช่วงเวลำ 12.00-12.30 น.
2. เอกสำรทีต
่ ้องใช ้ในกำรเข ้ำเยีย
่ มผู ้ต ้องกักพร ้อมสำเนำ 1 ชุด
2.1 คำร ้องขอเข ้ำเยีย
่ มผู ้ต ้องกัก ตำมแบบทีก
่ ำหนด
2.2 บัตรประจำตัวประชำชนหรือเอกสำรทีท
่ ำงรำชกำรออกให ้ หรือ
2.3 หนั งสือเดินทำงหรือเอกสำรใช ้แทนหนั งสือเดินทำง ปรำกฏภำพถ่ำยและหน ้ำวีซำ่ ทีย
่ ังเหลือวันอนุญำตให ้อยูใ่ น
ประเทศไทยหรือ
ั ชำติไทย (กรณีเป็ นแรงงำนต่ำงด ้ำว) ซึง่ ได ้รับอนุญำตให ้พำนั กอำศัยและทำงำน
2.4 บัตรประจำตัวบุคคลซึง่ ไม่มส
ี ญ
ิ้ สุดกำรอนุญำต
ในพืน
้ ที่ กทม. และยังไม่สน
3. ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ำรในกำรเยีย
่ มผู ้ต ้องกัก
3.1 กรอกข ้อมูลแบบคำร ้องขอเข ้ำเยีย
่ มให ้เรียบร ้อยและชัดเจน โดยกรอกเป็ นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์
ใหญ่-BLOCK LETTER)
3.2 ยืน
่ เรือ
่ งต่อพนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่ และเตรียมข ้อมูลเกีย
่ วกับผู ้ต ้องกัก ดังนี้
3.2.1 หมำยเลขประจำตัวผู ้ต ้องกัก (IDC NO. ถ ้ำทรำบ)
่ นำมสกุล สัญชำติ เพศ และอำยุผู ้ต ้องกัก
3.2.2 ชือ
3.2.3 วันทีผ
่ ู ้ต ้องกักถูกส่งตัวมำยังสถำนกักตัวคนต่ำงด ้ำว
3.2.4 หน่วยงำนทีส
่ ง่ ตัวผู ้ต ้องกักมำยังสถำนกักตัวคนต่ำงด ้ำว
3.2.5 เหตุผลควำมจำเป็ นและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู ้เข ้ำเยีย
่ มกับผู ้ต ้องกัก โดยต ้องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
1) บุคคลทีเ่ ป็ นเจ ้ำหน ้ำทีข
่ องทำงรำชกำรไทย สถำนทูต องค์กรสำธำรณกุศล ทนำยควำมซึง่ ได ้รับกำรแต่งตัง้
อย่ำงเป็ นทำงกำร
2) บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ นบิดำมำรดำ บุตร หรือคูส
่ มรส หรือญำติพน
ี่ ้องของผู ้ต ้องกัก
3) จำนวนผู ้เข ้ำเยีย
่ ม 1 คน จะสำมำรถเข ้ำเยีย
่ มผู ้ต ้องกักได ้เพียง 1 คน เท่ำนัน
้
4. เงือ
่ นไขในกำรเข ้ำเยีย
่ มผู ้ต ้องกัก
4.1 ผู ้เข ้ำเยีย
่ มผู ้ต ้องกักจะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ำกพนั กงำนเจ ้ำหน ้ำทีก
่ อ
่ นถึงจะเข ้ำเยีย
่ มได ้
4.2 ผู ้เข ้ำเยีย
่ มจะต ้องปฏิบัตต
ิ ำมคำแนะนำและระเบียบทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด
่ งทำงกำรให้บริกำร
ชอ

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ด่ำนตรวจคนเข ้ำเมืองในพืน
้ ที/่ ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่
เวลำ 08:30 – 10.00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

่ นงำนทีร่ ับผิดชอบ
ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นำที
ลำด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำร
กำรพิจำรณำอนุม ัติ
เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ จิ ำรณำอนุมัต ิ

ระยะเวลำ
10 นำที

่ นทีร่ ับผิดชอบ
สว
-

5 นำที

-

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ื่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชอ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน/1 ฉบับ เอกสำรยืนยันตัวตน (พร ้อมสำเนำ
จำนวน 1 ฉบับ โดยเจ ้ำตัวรับรองสำเนำถูกต ้อง หำกยืน
่ โดยใช ้เอกสำรนี้
้เอกสำรตำมข
ไม่ต ้องใช
้อ 2 และ 3
ั ชำติไทย (กรณีเป็ นแรงงำนต่ำงด ้ำว) ซึง่
(บัตรประจำตัวบุคคลซึง่ ไม่มส
ี ญ
ิ้ สุด
ได ้รับอนุญำตให ้พำนั กอำศัยและทำงำนในพืน
้ ที่ กทม. และยังไม่สน
กำรอนุญำต))
2)
บัตรประจำตัวข ้ำรำชกำรหรือพนั กงำนองค์กำรของรัฐ/1 ฉบับ เอกสำร
ยืนยันตัวตน (พร ้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ โดยเจ ้ำตัวรับรองสำเนำ
ถูกต ้อง หำกยืน
่ โดยใช ้เอกสำรนี้ ไม่ต ้องใช ้เอกสำรตำมข ้อ 1 และ3)
3)
หนั งสือเดินทำง/1 ฉบับ เอกสำรยืนยันตัวตน
(พร ้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ โดยเจ ้ำตัวรับรองสำเนำถูกต ้อง หำกยืน
่
โดยใช ้เอกสำรนี้ ไม่ต ้องใช ้เอกสำรตำมข ้อ 1 และ 2)
ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

่ งทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ชอ
ลำด ับ
1)
สำนั กงำนตรวจคนเข ้ำเมือง

ไม่มข
ี ้อมูลค่ำธรรมเนียม

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

่ งทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ชอ

เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สำทรใต ้ เขตสำทร กทม. 10120 / สำยด่วน 1178 /
ตู ้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120

2)

ด่ำนตรวจคนเข ้ำเมืองในพืน
้ ที่

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

ื่ แบบฟอร์ม
ชอ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ อ
ื กำรกรอก

หมำยเหตุ
-ดูรำยละเอียดได ้ทีเ่ ว็บไซต์ www.immigration.go.th

เอกสำรฉบับนีด
้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันทีค
่ ู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

