
  

  
เอกสารประกอบการย่ืนและเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา เพ่ือปฏิบตัหินาที่หรือภารกิจในครอบครวัของคนตางดาว (รหสั O) 

 ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสลุ/ ปฏิบัติหนาที่ทางราชการ/ ปฏิบตัิหนาทีส่ื่อมวลชน/ การศึกษา/  
การคนควาทางวิทยาศาสตร/ ผูเชี่ยวชาญ ในประเทศไทย  

อนุญาตไมเกิน 90 วัน โดยตองมีระยะเวลาเหลืออยูมากกวา 15 วัน ถาอยูเกินไมสามารถยื่นคำรองได 
FOR ACCOMPANYING A PERSON WHO FULFILLS HIS OR HER DIPLOMATIC OR CONSULAR DUTY/ 

GOVERNMENT DUTY/ PERFORMING MEDIA DUTIES/ EDUCATIONAL DUTY/ SCIENTIFIC RESEARCH DUTY/ 
EXPERT DUTY IN THAILAND (NON-O) 

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED MORE THAN 15 DAYS BEFORE VISA EXPIRATION IN SUPPORT 
OF THE APPLICATION FOR VISA OR VISA STATUS ALTERATION FOR 90 DAYS 

IF YOU HAVE OVERSTAYED, YOU ARE NOT ALLOWED TO SUBMIT AN APPLICATION FOR THIS TYPE OF VISA. 

1. 1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนตางดาวที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa  
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

หรือ 

1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนตางดาวที่ไมมีวีซาแตไดรับอนญุาต 
ใหอยูในราชอาณาจักรประเภท ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90  

เพื่อขอรับการตรวจลงตรา 

1.1 Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist or Transit 
Visa and want to applies for a change of type of visa (from 
Tourist Visa or Transit Visa to Non-Immigrant Visa);  

or 
1.2 Form TM.87 for the foreigner, who enters the kingdom of 

Thailand without visa, but is allowed to stay in the kingdom 
with a permit of stay for a period of  30 days, 90 days and 
want to applies for non-immigrant visa. 

2. สำเนาหนงัสือเดินทาง (เชน หนาขอมูลสวนตัว, รอยตราขาเขา, 
รอยตราอนญุาตขออยูตอฯ (ถามี), บัตรขาออก (ตม.6)) 

Copy of passport pages (for example, personal information page, 
last entries stamp, visa sticker and extension stamp (if any) and 
departure card (Form TM.6))  

3. รูปถาย ขนาด 4x6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป Either one 4x6 cm photograph or one 2 inch size photograph 

4. คาธรรมเนียม 2,000 บาท Application fee of Baht 2,000 

5. 5.1 หลักฐานการเปนบิดา มารดา บตุร หรอืใบสูตบิตัร หรือหลักฐาน
การสมรส หรือ 

5.2 หนังสือรับรองจากสวนราชการสถานทูต หรือสถานกงสุล แสดง
วาเปนสวนแหงครัวเรือน หนังสือรบัรองจากกรมพิธีการทตู 
กระทรวงการตางประเทศ 

**(ท้ัง ขอ 5.1 และขอ 5.2 ตองผานการแปลเปนภาษาอังกฤษและ
รับรองจากสถานทูตของคนตางดาวประจำประเทศไทย หรือตางประเทศ 
และกองนติิกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ประจำ
ประเทศไทย (สอบถามเพิ่มเตมิ โทร.0-0-2575-1058-60 หรือ call 
center 0-2572-8442 )) 

5.1 Evidence proving that the applicant is father, mother 
or children or birth certificate or marriage certificate;  

or 
5.2 Letter from a government office, embassy or 

consulate, certifying that the applicant is a member of 
the referred family; a letter of guarantee from the 
Department of Protocol, Ministry of Foreign Affairs  

**(Documents under 5.1 and 5.2 must be translated into 
English and certified by local or overseas Embassy or 
Consulate of the foreigner and by the Legalization Division, 
Ministry of Foreign Affairs of Thailand) (For more 
information, please call 0-2575-1056-9) 

6. 6.1 กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย โปรดแสดงหลักฐาน :                              
6.1.1 ทะเบียนการสมรส (คร.2)  
6.1.2 ใบสำคัญการสมรส (คร.3)  
6.1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสกอนจดทะเบียน

หรือหนังสือรับรองความเปนโสดของคนตางดาว (หากไมมี 
สามารถขอคัดไดจากสำนักงานเขตหรือที่วาการอำเภอ  
ทีผู่ยื่นเคยทำการจดทะเบียน) หรือ 

6.2 กรณีจดทะเบียนสมรสในตางประเทศ โปรดแสดงหลักฐาน : 
6.2.1 ทะเบียนฐานะความเปนครอบครัว (คร.22) และ 

ทะเบียนสมรสในตางประเทศ 

6.2.2 หนังสอืรับรองจากสวนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสลุ
ของคนตางดาวในประเทศไทยหรือตางประเทศ เพื่อแสดงวา
เปนสวนแหงครัวเรอืน 

**(ทั้ง ขอ 6.1.3 และ 6.2 จะตองผานการแปลเปนภาษาอังกฤษ และ
รับรองจากสถานทตูของคนตางดาวในประเทศไทยหรอืตางประเทศ
และจากกองนิติกรณ กรมการกงสลุ กระทรวงการตางประเทศประจำ
ประเทศไทย (สอบถามเพ่ิมเตมิ โทร.0-2575-1058-60 หรือ call 
center 0-2572-8442) 

6.1 In case of marriage registered in Thailand, please show: 
6.1.1 Marriage certificate (Form Kor Ror.2) 
6.1.2 Marriage certificate (Form Kor Ror.3)  
6.1.3 A copy of letter certifying marital status before 

registration of marriage or a copy of letter certifying 
that the applicant is single (In absence of such letter, 
a copy thereof can be obtained from the District 
Office where the marriage was registered.) *or 

6.2 In case of marriage registered in foreign country,  
please show: 
6.2.1 Family status registration (Form Kor Ror.22) 

and marriage certificate registered in overseas 
country 

6.2.2 letter from a government office, embassy or 
consulate, certifying that the applicant is a 
member of the referred family 

**(Documents under 6.1.3, 6.2 and 6.3 must be translated into 
English and certified by local or overseas Embassy or 
Consulate of the foreigner and by the Legalization Division, 
Ministry of Foreign Affairs of Thailand) 
(For more information, please call 0-2575-1058-60  or  call 
center 0-2572-8442) 
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7. สำเนาหนังสือเดินทางของผูใหติดตาม (เชน หนาขอมูลสวนตัว,     
รอยตราขาเขา, รอยตราอนญุาตขออยูตอฯ (ถามี) , บัตรขาออก   
(ตม.6) 

Copy of passport pages (for example: personal information 
page, last entries stamp. Visa sticker and extension stamp 
(if any) and departure card (Form TM.6) 

8. หนังสือรับรองการขอรบัหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจาก
สถาบันของผูใหติดตามวากำลังปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยูใน
ราชอาณาจักร (โดยระบุ ว.ด.ป.เดยีวกันกับวันที่ยื่นคำขอและโปรด
ระบุชื่อทั้งผูยื่นคำขอและผูปฏิบัตหินาที่หรือภารกิจอยูใน
ราชอาณาจักร) 

A letter of guarantee from the accompanied person’s 
authorized principal or the manager requesting visa or visa 
status alteration of  a foreign family in Thailand (must be 
issued and updated to be the same date as the application 
date and please indicate the Applicant’s name and the name of 
the person who is fulfilling his/her duty in Thailand.) 

9. สำเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันหรอืสถานศึกษา A copy of the license for establishment of the institute or 
academic institute 

10. สำเนาใบอนุญาตใหเปนผูบริหาร,ผูจัดการ,ครูใหญและผูอำนวยการ
ของสถาบันหรือสถานศึกษา 

A copy of the license to perform duty as management, 
manager, principal and director or the academic institute 

 

หมายเหตุ        
1. ทั้งผูย่ืนคำขอและผูใหติดตาม ตองมาดำเนินการทั้งสองฝายทุกคร้ัง 

2. ผูย่ืนคำขอที่มาติดตอตองมีการแจงที่พกัอาศัย ตามมาตรา 38 พรอมแสดงหลักฐานใบแจงท่ีพกัอาศัย 

3. ผูย่ืนคำขอตองลงนามรับรองเอกสารทุกแผนทุกหนา 

4. เอกสารของสถาบันใหผูมีอำนาจลงนามรับรอง ทุกแผนทุกหนาแลวประทับตราสถาบันเปนสำคัญ 

5. ผูใหติดตามจะตองไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 1 ป 

6. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสขออยูในความอุปการะ บุตร บุตรบญุธรรม หรือ บุตรของคูสมรสนั้นตองยังไมได

สมรสและอยูอาศัยเปนสวนแหงครัวเรือนนั้นและตองมีอายไุมเกิน 20 ปบริบูรณ  

7. กรณีบิดาหรือมารดา บดิาหรือมารดานั้น ตองมีอายต้ัุงแต 50 ปบริบูรณขึ้นไป ยกเวนกรณีบุตรศึกษา (ดูแลบุตรเรียน) 

8. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นใหครบถวน และ ย่ืนเอกสารฉบับจริงทุกฉบับตอพนักงานเจาหนาที่ 

9. หากตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถเขาไปดไูดท่ีเว็บไซต ์ https://bangkok.immigration.go.th 

Remarks:  
1. Both Applicant and the accompanied person must appear in persons every time. 
2. The applicant who comes to contact must show the notification of residence in accordance with Section 38 

and present the accommodation notification. 

3. The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents. 
4. The authorized person of the academic institute must sign to certify all documents and have them stamped with 

the official seal on every page. 
5. The accompanied person must have a permit to stay in Thailand for a period of one year. 
6. In case of children, adopted children, or spouse’s children, The said children, adopted children and spouse’s 

children must not be married, must live with the alien as a part of the family and must not be over 20 years of age. 
7. In the case of father or mother that father or mother Must be at least 50 years of age except in the case of 

children's education (taking care of children) 
8. To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit 

a complete set of documents in proper order and must prepare the originals as proof. 
9. For more details, please visit our website at  https://bangkok.immigration.go.th 

  


