
  

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรอืขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  
เพื่อให หรือรับความอุปการะจากบุคคลผูมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (รหัส O)  

อนุญาตไมเกิน 90 วัน โดยตองมรีะยะเวลาเหลืออยูมากกวา 15 วัน ถาอยูเกินไมสามารถยื่นคำรองได 
FOR PROVIDING SUPPORT TO OR BEING A DEPENDANT OF  
A PERSON WHO HAVING RESIDENCY 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 เฉพาะคนตางดาวท่ีมี Tourist Visa หรือ Transit Visa  
เพ่ือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

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. สำเนาหนังสือเดินทาง (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. กรณีครอบครัวของผูย่ืนเปนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู : 
 
ใบสำคัญถิ่นที่อยู, ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว, ใบอนุญาตทำงาน, 
สำเนาหนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบาน  

In case the applicant’s family is a foreigner with a permit to 
reside in Thailand: 
residency certificate, alien registration certificate, work permit, 
a copy of passport and house registration  

6.  6.1 หลักฐานการสมรส, บิดา, มารดา, บุตร หรือใบสติูบัตร 
หรือ 

 6.2 หนังสอืรบัรองจากสวนราชการ, สถานทตู หรือสถานกงสลุ           
แสดงวาเปนสวนแหงครัวเรือน; หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต 
กระทรวงการตางประเทศ 

**(ทั้งน้ี ขอ 6.1 และ 6.2 จะตองผานการแปลเปนภาษาอังกฤษ 
และรับรองจากสถานทูตของคนตางดาวในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
และจากกองนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศประจำ
ประเทศไทย (สอบถามเพิ ่มเติม โทร. 0-2575-1058-60 หรือ call 
center 0-2572-8442 ) 

6.1 Evidence proving that the applicant is Marriage, 
Father, Mother or Children or birth certificate  

or 
 6.2 A 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 6.1, and 6.2 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  0-2575-1058-60 or call 
center 0-2572-8442) 

หมายเหตุ        
 1. ท้ังผูยื่นคำขอและผูมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร ตองมาดำเนินการท้ังสองฝายทุกครั้ง 
 2. ผูยื่นคำขอที่มาติดตอตองมีการแจงท่ีพักอาศัย ตามมาตรา 38 พรอมแสดงหลักฐานใบแจงที่พักอาศัย 
 3. ผูยื่นคำขอตองลงนามรับรองเอกสารทุกแผนทุกหนา 
 4. กรณผีูใหอุปการะเปนบุตรจะตองยังไมไดสมรสและอยูอาศัยเปนสวนแหงครัวเรือน 
 5. กรณผีูรับอุปการะเปนบิดาหรือมารดา ตองมีอายุต้ังแต 50  ปบริบูรณขึ้นไป หากเปนบุตรตองยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปนสวน 
                  แหงครัวเรือนและตองมีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ 
 6. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมาย่ืนใหครบถวน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับตอพนักงานเจาหนาที่ 
 7. ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต  https://bangkok.immigration.go.th   
Remarks:  

 1. Both of the Applicant and person having residency in Thai 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. If the supported person is a child, he/she must not be married and reside as a member of the referred family. 
 5. If the dependent person is father or mother, he/she must be over 50 years of age.  If the dependent person is a child, he/she 
                       must not be married, reside as a member of the referred family and must not be over 20 years of age. 
 6. 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. 
 7. For more details, please visit our website at  https://bangkok.immigration.go.th 


