คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ำมำอีก
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวไม่ได้มีกำรเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรภำยในอำยุสลักหลังครั้งสุดท้ำย
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้ น ที่ ใ ดไม่มี ที่ ท ำกำรด่ ำนตรวจคนเข้ำ เมื องให้ ติ ดต่ อ ด่ ำ นตรวจคนเข้ ำเมื อ งที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้น ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม.
และตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก
4. เจ้าหน้าที่สอบปากคา
5. เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
6. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1.ตรวจสอบข้อมูลใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ใบสาคัญถิ่น
ที่อยู่ และหนังสือเดินทาง
2. เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือกับบัญชีคุมจ่าย
3. ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

1 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ยื่นใบนัด
2. รับเล่มใบสาคัญถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทาง พร้อมใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นำที

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอถอนสลักหลัง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำอยู่เป็นผู้ออก
เอกสำร)
4)

5)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 15 ข้อ 8
2. คำสั่ง บก.ตม.กทม. ที่ 11/2548 ลง 11 ส.ค.48
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15, ตม.16) หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)
2) มีกำรเดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยในอำยุสลักหลังครั้งล่ำสุด
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้ น ที่ ใ ดไม่มี ที่ ท ำกำรด่ ำนตรวจคนเข้ำ เมื องให้ ติ ดต่ อ ด่ ำ นตรวจคนเข้ ำเมื อ งที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้น ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคาขอ ตม.20
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม.
และตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก
4. ชาระค่าธรรมเนียม
5. เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
6. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญถิ่นที่อยู่
2. เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือกับบัญชีคุมจ่าย
3. ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

1 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ยื่นใบนัด
2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
3. ลงลายมือชื่อ รับเล่มใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ตม.17
และหนังสือเดินทาง พร้อมใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ ตม.20
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ .2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำ เป็นผู้ออกเอกสำร)
4) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) ทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
6) รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 5 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมดำเนินกำร
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้อง ตม.20 (คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 52
2. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 14 ข้อ 9, 10, 11
3. คำสั่ง สตม. ที่228/2549 ลง 12 ก.ย.49 ข้อ 4
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเพื่อกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) คนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมตำมมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
2) คนต่ำงด้ำวต้องได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรไทยอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีกำรประทับตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ในหนังสือเดินทำงที่ยังมีอำยุกำรใช้งำนอยู่
3) กรณีป รำกฏเงื่อนไขห้ ำ มคนต่ ำงด้ ำวเดิ นทำงออกนอกรำชอำณำจัก ร คนต่ำงด้ำวจะต้อ งติดต่ อหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อนมำยื่นคำขออนุญำต
4) ในกำรพิจำรณำคำขออนุญำต กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมได้
5) ค่ำธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่ำจะได้รับอนุญำตหรือไม่ก็ตำม
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคน
เข้าเมืองในเขตพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) ยื่นคำขอ ตม.๘ ,หนังสือเดินทำง และเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอ ตม.๘ , หนังสือเดินทำง และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
และตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ำม
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1) ชำระค่ำธรรมเนียม
2) เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำอนุญำตในหนังสือเดินทำง

ระยะเวลำ
20 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1-6

5 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1-6

ลำดับ
3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
กำรฟังผล
1) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง และลงนำม
2) รับหนังสือเดินทำง และใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร
1) แบบคำขออนุญำตเพื่อกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก (ตม.๘)
พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 4*6 ชม. จำนวน 1 รูป
2) หนังสือเดินทำง
3)

หนังสืออนุญำตให้เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร (กรณีปรำกฏ
เงื่อนไขห้ำมคนต่ำงด้ำวเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม กรณีใช้ได้ครั้งเดียวภำยในระยะเวลำที่เหลืออยู่
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียม กรณีใช้ได้หลำยครั้งภำยในระยะเวลำที่เหลืออยู่
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

15 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1-6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท
ค่ำธรรมเนียม 3,800 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) แบบคำขอ ตม.8
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
2) คำสั่ง สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.2549
3) ประมวลระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 3 ข้อ 5
4) พ.ร.บ. คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 39 และ 46
5) กฎกระทรวง กำหนดแบบเอกสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง และวิธีกำรขอหลักฐำนกำรแจ้ง
ออกไปนอกรำชอำณำจักรเพื่อกลับเข้ำมำอีก และกำรขอกลับเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมเดิม
พ.ศ.2559

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอแก้ไขรำยกำรต่ำงๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. แก้ไขรำยกำรต่ำงๆ ในใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวเรียบร้อยแล้ว
2. แก้ไขรำยกำรต่ำงๆ ในเล่มทะเบียนบ้ำนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้ น ที่ ใ ดไม่มี ที่ ท ำกำรด่ ำนตรวจคนเข้ำ เมื องให้ ติ ดต่ อ ด่ ำ นตรวจคนเข้ ำเมื อ งที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้น ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำขอ
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออกจำกระบบ
สำรสนเทศ
4. เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำ
5. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว ใบสำคัญ
ถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทำง
2. แก้ไขรำยกำรในใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่น
ที่อยู่ และในระบบสำรสนเทศ
3. เพิ่มรำยกำรแก้ไขในบัญชีควบคุมกำรจ่ำย
4. ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ

ระยะเวลำ
120 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

3 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ยื่นใบนัด
2. รับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และ
หนังสือเดินทำง พร้อมใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หนังสือเดินทำงของชำวต่ำงชำติที่ยื่นเรื่อง)
2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
5) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ6) 6. รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม.
จำนวน 1 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

60 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. คำสั่ง บก.ตม.กทม.ที่ 11/2548 ลง 11 ส.ค.48
2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0313/ว.919 ลง 3 พ.ย.18
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอตรวจลงตรำประเภทคนเข้ำเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำมีถิ่นที่
อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี (Non-Quota Immigrant Visa)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) คนต่ำงด้ำวมีควำมประสงค์เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร
2) กรณีเคยมีกำรทำสลักหลังแจ้งออกฯ และตรวจลงตรำฯ ต้องมีกำรเดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยใน
อำยุสลักหลังและกำรตรวจลงตรำครั้งล่ำสุด
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
/จองคิวออนไลน์(บก.ตม.1)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 140 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำขอ ตม.22
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออก
4.ชำระค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ลำยนิ้วมือ และตรวจสอบลำยพิมพ์นิ้วมือ
2. เจ้ำหน้ำที่ประทับอนุญำตในหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

60 นำที

กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง และลงนำม
2. รับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทำง พร้อม
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
20 นำที

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ ตม.22
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำ เป็นผู้ออกเอกสำร)
4) ใบสำคัญถิ่นที่อยูห่ รือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม สำหรับหนึ่งครั้ง
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียม สำหรับมำกกว่ำหนึ่งครั้ง
(หมายเหตุ: -)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท
ค่ำธรรมเนียม 3,800 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.22 (คำขอตรวจลงตรำประทับคนเข้ำเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่ำงด้ำวซึ่งจะเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1.ระเบียบ ตร.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจลงตรำและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำลง10 พ.ย.57
ข้อ 1.3.2, ข้อ 1.3.3.1
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอตรวจลงตรำประเภทคนนอกกำหนดจำนวนคนต่ำงด้ำวที่จะขอเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คนต่ำงด้ำวไม่ได้รับกำรตรวจลงตรำก่อนเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร หรือกลับเข้ำมำภำยในรำชอำณำจักร
เกินอำยุกำรตรวจลงตรำ
2. ต้องมีกำรเดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยในอำยุสลักหลังครั้งสุดท้ำย
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 12 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำร้อง และคำขอ ตม.22
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออก
4. เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำ
5. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบเหตุผลและควำมจำเป็นที่เดินทำงเกินกว่ำ
ระยะเวลำที่กำหนดอนุญำต
2. ประมวลเรื่องให้ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุญำต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
120 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

10 วันทำกำร

กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ยื่นใบนัด
2. ชำระค่ำธรรมเนียม
3. เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำอนุญำตในหนังสือเดินทำง
4. รับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทำง พร้อม
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำร้อง และคำขอ ตม.22
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำอยู่เป็นผู้ออก
เอกสำร)
4) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.17
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
5) รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมอนุญำต
(หมายเหตุ: (อนุญาตเฉพาะหนึ่งครั้ง))

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.22 คำขอตรวจลงตรำประทับคนเข้ำเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่ำงด้ำวซึ่งจะเข้ำมำ มีถิ่นที่อยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. ระเบียบ ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจลงตรำและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำลง 10 พ.ย.
57 ข้อ 1.3.2, ข้อ 1.3.3.1, ข้อ 1.3.5.2
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. มีกำรเดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยในอำยุสลักหลังครั้งล่ำสุด
2. ต้องมีพยำนบุคคล 1 คน ที่เคยเห็น ว่ำคนต่ำงด้ำวเคยได้รับ และใช้ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในกำรเดินทำงเข้ำออก
รำชอำณำจักร
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 6 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำขอ ตม.20
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3.เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำออก
4.เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำ และพิมพ์ลำยนิ้วมือ
5.เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำพยำน
6. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1.ตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว ใบสำคัญถิ่น
ที่อยู่ และหนังสือเดินทำง

ระยะเวลำ
120 นำที

5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
2. เปรียบเทียบลำยพิมพ์นิ้วมือกับบัญชีคุมจ่ำย
3. ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1.ยื่นใบนัด
2.ชำระค่ำธรรมเนียม
3.พิมพ์ลำยนิ้วมือ
4.รับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทำง พร้อม
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ ตม.20
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หนังสือเดินทำงของชำวต่ำงชำติที่ยื่นเรื่อง)
2) หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

60 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

3)

ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำ เป็นผู้ออกเอกสำร)

-

4)

ทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
ใบแจ้งควำมเรื่องใบสำคัญถิ่นที่อยู่สูญหำย หรือใบนัดรำยงำนตัว
จำกฝ่ำยพิธีกำรคนเข้ำเมือง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่รับแจ้งควำม เป็นผู้ออกเอกสำร)

กรมกำรปกครอง

5)

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 5 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.20 (คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 52
2. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 14 ข้อ 11 และ 12
3. คำสั่ง สตม.ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.49 ข้อ 4
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวแล้ว
2. เป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่เคยเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรมำก่อน
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำขอ ตม.18
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำออก
4. เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำ และพิมพ์ลำยนิ้วมือ
5. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว ใบสำคัญ
ถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทำง
2. เปรียบเทียบลำยพิมพ์นิ้วมือ กับบัญชีลูกเรือ บัญชีรูปพรรณ
คนต่ำงด้ำว
3. ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
120 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

13 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ยื่นใบนัด
2. ชำระค่ำธรรมเนียม
3. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ลำยนิ้วมือ
4. รับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.15 และหนังสือเดินทำงพร้อม
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ ตม.18
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำ เป็นผู้ออกเอกสำร)
4) ทะเบียนบ้ำน (ทร.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
5)

รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 5 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 19,000 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอ ตม.18 (คำร้องขอรับใบสำคัญที่อยู่)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 50(2)
2. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 14 ข้อ 5, 9 และ 10
3. คำสั่ง ตร.ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.49 ข้อ 3
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรสลักหลังแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรและกลับเข้ำมำอีก
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คนต่ำงด้ำวมีควำมประสงค์เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร
2. กรณีเคยมีกำรทำสลักหลังแจ้งออกฯ ต้องมีกำรเดินทำง กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยในอำยุสลักหลังครั้งล่ำสุด
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: (ระยะเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทางานของแต่ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ละด่าน))
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 140 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำขอ ตม.13
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3.เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออก
4.ชำระค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
2)

กำรพิจำรณำ
1. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ลำยนิ้วมือ และตรวจสอบลำยพิมพ์นิ้วมือ
2. เจ้ำหน้ำที่ประทับอนุญำตในหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

60 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. เจ้ำหน้ำที่ประทับอนุญำตในหนังสือเดินทำง
2. รับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และหนังสือเดินทำง พร้อม
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
20 นำที

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ ตม.13
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สถำนีตำรวจที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิลำเนำ เป็นผู้ออกเอกสำร)
4) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.13 (คำขอหลักฐำนกำรแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรเพื่อกลับเข้ำมำอีก)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 50(1)
2. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 15
3. คำสั่ง ตร.ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.49 ข้อ 2
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน
พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : งำนตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรในหลักฐำนทะเบียนคนต่ำงด้ำว
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรในหลักฐำนทะเบียนคนต่ำงด้ำว จะดำเนินกำรในกรณีที่พบว่ำข้อมูลหลักฐำน
ทะเบียนคนต่ำงด้ำวไม่ถูกต้องตรงกัน หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสัญชำติเป็นอีกสัญชำติหนึ่ง
2) คนต่ำงด้ำวต้องมำยื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บ ริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
งานทะเบียนคนต่างด้าว กองกากับการ 1 กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) ยื่นคำร้อง และหนังสือเดินทำงพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3) ค้นหำปลำยขั้วใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
4) เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำ
5) รับใบนัดและหนังสือเดินทำง
2) กำรพิจำรณำ
1) ตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว กับปลำยขั้ว
สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวและหนังสือเดินทำง
2) ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อขออนุมัติแจ้ง
นำยทะบียนท้องที่ที่รับผิดชอบแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำงด้ำว
3) กำรฟังผล
1) ยื่นใบนัดและหนังสือเดินทำง
2) รับใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวและหนังสือเดินทำง

ระยะเวลำ
120 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองกำกับกำร 1
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

5 วันทำกำร
(ถัดจำกวันที่ยื่น
คำร้อง)

กองกำกับกำร 1
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

10 นำที

กองกำกับกำร 1
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำร้อง
2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
4) ใบสำคัญแสดงรูปพรรณ
5) หนังสือเดินทำง พร้อมคำแปลภำษำไทยและสำเนำ
(กระทรวงกำรต่ำงประเทศรับรองคำแปลภำษำไทย)
6) รูปถ่ำย ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 2 รูป
7) รำยกำรเอกสำรที่จะแก้ไข อำทิ
- ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำ
- หนังสือรับรอง พร้อมคำแปลภำษำไทยและสำเนำ
(หนังสือรับรองออกโดยสถำนฑูตหรือสถำนกงสุล, กระทรวง
กำรต่ำงประเทศรับรองคำแปลภำษำไทย)
- สูติบัตร พร้อมสำเนำ
- ใบอนุญำตทำงำน พร้อมสำเนำ
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) กองกากับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.กำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2493 ม.14
2. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 55 บทที่ 6

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสิทธิตำมพระรำชบัญญัติกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ ผู้ชำนำญกำร ซึ่งได้รับสิทธิ ตำมมำตรำ 45 แห่ง พ.ร.บ.กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 รวมถึงคู่สมรส และบุคคลที่อยู่ในอุปกำระ ของบุคคลดังกล่ำว
2) มีหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ และมีสภำพสมบูรณ์
3) ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigrant Visa)
4) ให้มำยื่นคำขออนุญำตเพื่ออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ก่อนวันอนุญำตเดิมสิ้นสุด ไม่เกินกว่ำ 45 วัน
5) กรณีตรวจพบว่ำคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรเกินกำหนดระยะเวลำอนุญำต หรือคนต่ำงด้ำวไม่แจ้งที่พักอำศัย
กรณีอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับก่อน
6) กรณีได้รับอนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำง ให้ดำเนินกำรย้ำยตรำประทับ และขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตตำม
สิทธิ์เดิมก่อน
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
1. ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน (One Stop Service
for Visa and Work Permit ) อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 18
กรุงเทพฯ
2.ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
(EEC Labour Administration Center)
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 3 จว.ชลบุรี
3. ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลา
ทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))

หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูรำยละเอียด ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.immigration.go.th

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) ตรวจสอบเอกสำรและรับคำร้อง
1) ตรวจสอบคำขอ เอกสำร และหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เจ้ำหน้ำที่รับคำร้อง
3) ตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ำม ถ่ำยรูปและบันทึกข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ สตม. ประทับตรำอนุญำตในหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ/ลงนำม
ผู้มีอำนำจลงนำมอนุญำต
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ
15 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

5 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

กำรชำระค่ำธรรมเนียม
1) ชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จ
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกคณะกรรมกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่มีอำยุไม่เกิน 60 วัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

5 นำที

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

กำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
5) แบบ สตม.2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
2) แบบฟอร์ม สตม.2
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็น
ระยะเวลำนำน
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสิทธิตำมพระรำชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ ผู้ชำนำญกำร หรือผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งได้รับสิทธิ ตำมมำตรำ 69 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม
พ.ศ.2514 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปกำระ ของบุคคลดังกล่ำว
2) มีหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ และมีสภำพสมบูรณ์
3) ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigrant Visa)
4) ให้มำยื่นคำขออนุญำตเพื่ออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ก่อนวันอนุญำตเดิมสิ้นสุดไม่เกินกว่ำ 45 วัน
5) กรณีตรวจพบว่ำคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรเกินกำหนดระยะเวลำอนุญำต หรือคนต่ำงด้ำวไม่แจ้งที่พักอำศัย
กรณีอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับก่อน
6) กรณีได้รับอนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำง ให้ดำเนินกำรย้ำยตรำประทับ และขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตตำม
สิทธิ์เดิมก่อน
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
1.ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน (One Stop
Service for Visa and Work Permit ) อำคำรจัตุรัส
จำมจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ
2.ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
(EEC Labour Administration Center) สถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 3 จว.ชลบุรี
3. ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลา
ทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))

หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) ตรวจสอบเอกสำรและรับคำร้อง
1) ตรวจสอบคำขอ เอกสำร และหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เจ้ำหน้ำที่รับคำร้อง
3) ตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ำม ถ่ำยรูปและบันทึกข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ สตม. ประทับตรำอนุญำตในหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ/ลงนำม
ผู้มีอำนำจลงนำมอนุญำต
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรชำระค่ำธรรมเนียม
1) ชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จ
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
2)

ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

3)

แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)

ระยะเวลำ
15 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

5 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

5 นำที

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกคณะกรรมกำรปิโตรเลียม
ที่มีอำยุไม่เกิน 60 วัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) แบบ สตม.2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
2) แบบฟอร์ม สตม.2
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุด
เป็นระยะเวลำนำน
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสิทธิตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ.2520
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ ผู้ชำนำญกำร ซึ่งได้รับสิทธิ ตำมมำตรำ 24, 25 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุน
พ.ศ.2520 รวมถึงคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปกำระของบุคคลซึ่งได้รับสิทธิตำมมำตรำ 25 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมกำร
ลงทุน พ.ศ.2520
2) มีหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ และมีสภำพสมบูรณ์
3) ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigrant Visa)
4) ให้มำยื่นคำขออนุญำตเพื่ออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ก่อนวันอนุญำตเดิมสิ้นสุด ไม่เกินกว่ำ 45 วัน
5) กรณีตรวจพบว่ำคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรเกินกำหนดระยะเวลำอนุญำต หรือคนต่ำงด้ำวไม่แจ้งที่พักอำศัย
กรณีอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับก่อน
6) กรณีได้รับ อนุญำตเท่ำอำยุหนังสื อเดินทำง ให้ดำเนินกำรย้ำยตรำประทับ และขยำยระยะเวลำกำรอนุญำต
ตำมสิทธิ์เดิมก่อน
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
1. ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน (One Stop Service
for Visa and Work Permit ) อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 18
กรุงเทพฯ
2.ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
(EEC Labour Administration Center)
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 3 จว.ชลบุรี
3. ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลา
ทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))

หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) ตรวจสอบเอกสำรและรับคำร้อง
1) ตรวจสอบคำขอ เอกสำร และหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เจ้ำหน้ำที่รับคำร้อง
3) ตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ำม ถ่ำยรูปและบันทึกข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ สตม. ประทับตรำอนุญำตในหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ/ลงนำม
ผู้มีอำนำจลงนำมอนุญำต
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ
15 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

5 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

กำรชำระค่ำธรรมเนียม
1) ชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จ
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ที่มีอำยุไม่เกิน 60 วัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

5 นำที

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
5) แบบ สตม.2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
2) แบบฟอร์ม สตม.2
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุด
เป็นระยะเวลำนำน
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำคนเข้ำเมือง โดยควำมเห็นชอบจำก รมต.มหำดไทย ให้เป็น
บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
2. กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรครั้งล่ำสุดก่อนรับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) ต้องได้รับกำรตรวจลงตรำ
ประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non – Immigrant Visa)
3. ในกรณีคู่สมรสขอมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรเพื่อให้ควำมอุปกำระคู่สมรสผู้มีสัญชำติไทย ต้องนำทะเบียนสมรส
ฉบับจริงมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ และต้องให้คู่สมรสผู้มีสัญชำติไทยลงชื่อรับรองเพื่อเป็นพยำนต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นคำขอ ตม.18
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออก
4. ชำระค่ำธรรมเนียม
5. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ลำยนิ้วมือ ในเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.16
และบัญชีคุมจ่ำย
6. รับใบนัด
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบควำมถูกต้องใบสำคัญถิ่นที่อยู่
2. ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ยื่นใบนัด
2. ลงลำยมือชื่อรับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.16
และหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

20 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอ ตม.18
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ทะเบียนบ้ำน (ทร.14) ที่คนต่ำงด้ำวจะเพิ่มชื่อ และระบุด้วยว่ำอยู่
ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสถำนีตำรวจท้องที่ใด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 4x6 ซม. จำนวน 5 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) กรณีเพื่อกำรลงทุนรวมทั้งกำรลงทุนเป็นกรณีพิเศษ , กรณีเพื่อกำร ค่ำธรรมเนียม 191,400 บำท
ทำงำนหรือเป็นผู้เชี่ยวชำญ , กรณีเป็นหัวหน้ำครอบครัวเพื่อให้กำร
อุปกำระบุต รผู้มีสัญชำติไ ทย, กรณี เ ป็น บุตรของผู้มีถิ่น ที่อยู่ใ น
รำชอำณำจั ก รแล้ วหรื อเป็ น บุ ต รของบุ ค คลผู้ มีสั ญ ชำติ ไ ทย และ
บรรลุนิติภำวะแล้ว
(หมายเหตุ: -)
2) กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชำติไทย ,กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่ ค่ำธรรมเนียม 95,700 บำท
อยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รแล้ ว , กรณี เ ป็ น บุ ต รของผู้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชำติไทย และยังไม่
บรรลุนิติภำวะ , กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมเดิม
(นอกโควต้ำ)
(หมายเหตุ: -)
3) กรณีเป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
อนุ ญ ำตให้ เ ข้ ำ มำอยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร ตำมมำตรำ 17 แห่ ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับ
ใบส ำคั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ให้ ดู ร ำยละเอี ย ดตำมที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศในกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดไว้เป็นกำร
เฉพำะแต่ละกลุ่มของคนต่ำงด้ำว
(หมายเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้อง ตม.18 ( คำร้องขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ )
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง.1. พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 47,51
2. ระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 14 ข้อ 4
3. คำสั่ง ตร. ที่ 543/2549 ลง 15 ส.ค.49 ข้อ 8
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งที่พักอำศัยของคนต่ำงด้ำวกรณีอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ต้องแจ้งที่พักอำศัยต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมืองทุกระยะ 90 วัน
2. กรณีคนต่ำงด้ำวเดินทำงออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร
แล้ว ให้มำรำยงำนตัวแจ้งที่พักอำศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ครั้งสุดท้ำย
3. คนต่ำงด้ำวสำมำรถแจ้งที่พักอำศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจำกวันครบกำหนด หำกเกินกำหนดนัด
หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่ำงด้ำวต้องมำรำยงำนตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ โดยจะ
ถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บำท
4. กรณีแจ้งทำงไปรษณีย์ คนต่ำงด้ำวสำมำรถแจ้งที่พักอำศัยได้ ก่อน 15 วัน นับจำกวันครบกำหนด หำกเกิน
กำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่ำงด้ำวต้องมำรำยงำนตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินกำรเปรียบเทียบ
ปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บำท
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: (1. สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งแทนได้ ยกเว้น วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
กรณีแ จ้ ง เกิน กาหนดนั ด หรื อเกิน ก าหนดที่ จะต้อ งแจ้ งที่ พั ก ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
คนต่ า งด้ า วต้ อ งมารายงานตั ว ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ด าเนิ น การ
เปรียบเทียบปรับ
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการของแต่ละ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
(หมายเหตุ: แจ้งได้ก่อนวันครบกาหนด 15 วัน)
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 00:00 - 00:00 น.
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ / ที่อยู่ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th /ไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตลอด
(หมายเหตุ: (แจ้งได้ก่อนวันครบกาหนด 15 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
7 วัน))
www.immigration.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 4 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) คนต่ำงด้ำวยื่นคำร้อง ตม.47
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
(หมายเหตุ: -)
2)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
พิมพ์ใบนัดรำยงำนตัวครั้งต่อไปและคืนหนังสือเดินทำงและใบ
นัดครั้งต่อไป
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งช่องทำงไปรษณีย์)
1) ถ่ำยสำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำข้อมูลบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ
2) ถ่ำยสำเนำหน้ำตรำขำเข้ำครั้งล่ำสุด จำนวน 1 ฉบับ
คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ
3) ถ่ำยสำเนำตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ครั้งล่ำสุด
จำนวน 1 ฉบับ คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)

ระยะเวลำ
2 นำที

2 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) แบบ ตม.47
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
3)

ใบรับแจ้ง 90 วันที่ครบกำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีใบนัดครั้งก่อน)

4)

ซองเปล่ำติดแสตมป์ระบุที่อยู่ผู้รับ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งช่องทำงไปรษณีย์)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ตม.47 (แบบกำรแจ้งอยู่เกินกว่ำ 90 วัน ของบุคคลต่ำงด้ำว)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
- สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งที่พักอำศัยของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถำน หรือผู้จัดกำร
โรงแรม ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำนหรือผู้จัดกำรโรงแรม ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง ซึ่ง
ตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้ำน เคหสถำน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลำที่คนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย
2. กรณีกำรแจ้งด้วยตนเอง ต้องยื่นแบบกำรแจ้ง ณ ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่เคหะสถำนหรือโรงแรม
ตั้งอยู่
3. กำรรับคืนหลักฐำนกำรแจ้ง
3.1 กรณีกำรแจ้งด้วยตนเอง เมื่อยื่นแบบเสร็จ เจ้ำหน้ำที่รับแจ้งจะคืนหลักฐำนรับแจ้งหลังดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
3.2 กรณีแจ้งทำงไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่จะคืนหลักฐำนกำรรับแจ้งทำงจดหมำยติดแสตมป์ที่ผู้ยื่นแบบกำรแจ้งได้ส่ง
มำพร้อมแบบฟอร์มกำรแจ้ง
3.3 กรณีแจ้งทำงระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็ปไซด์ www.immigration.go.th ผู้แจ้งจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่ำนสำหรับเข้ำใช้ระบบ ทำง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจำกนั้นให้ login เข้ำระบบแจ้งที่พัก และ
บันทึกข้อมูลคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัยในระบบได้ด้วยตนเอง
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้แจ้งที่ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่
ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (1. สามารถมอบหมายผู้อื่นแจ้งแทนได้
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการของแต่ละ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
(หมายเหตุ: (1. ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดคนต่างด้าวแจ้งที่ กาหนด) ตั้งแต่เวลา 00:00 - 00:00 น.
พักอาศัยให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการของแต่ละ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ / ที่อยู่ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th /ไปรษณีย์

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: ( ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต))
www.immigration.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24
ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
(หมายเหตุ: (เฉพาะการแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น
แจ้ง และการแจ้งทางไปรษณีย์))
2)

ระยะเวลำ
5 นำที

กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรรับแจ้ง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบ ตม.30 พร้อมใบแนบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
2)

หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมำยผู้อื่นแจ้งและกำรแจ้ง
ช่องทำงไปรษณีย์)
1) ถ่ำยสำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำข้อมูลบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ
2) ถ่ำยสำเนำหน้ำตรำขำเข้ำครั้งล่ำสุด จำนวน 1 ฉบับ
คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ
3) ถ่ำยสำเนำตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ครั้งล่ำสุด
จำนวน 1 ฉบับ คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)

5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) ซองเปล่ำติดแสตมป์ระบุที่อยู่ผู้รับ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งทำงไปรษณีย์เท่ำนั้น)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบแจ้ง ตม.30 (แบบกำรแจ้งรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย สำหรับเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองเคหะ
สถำน)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
- สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเยี่ยมผู้ต้องกักรอกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร ตำม มำตรำ 54 แห่ง
พ.ร.บ.
คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ต้องกักแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ผู้ต้องกักทั่วไป เข้ำเยี่ยมรอบแรกได้ในช่วงเวลำ 09.45-10.30 น. และรอบสองได้ในช่วงเวลำ 11.1512.00 น.
1.2 ผู้ต้องกักสำคัญ เข้ำเยี่ยมได้ในช่วงเวลำ 12.00-13.00 น.
1.3 กำรเยี่ยมกรณีพิเศษ เช่น สถำนทูต, ทนำยควำม ฯลฯ เข้ำเยี่ยมได้ในช่วงเวลำ 13.00-15.30 น.
2. เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรเข้ำเยี่ยมผู้ต้องกัก
2.1 คำร้องขอเข้ำเยี่ยมผู้ต้องกัก ตำมแบบที่กำหนด
2.2 บัตรประจำตัวประชำชนหรือเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือ
2.3 หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง ปรำกฏภำพถ่ำยและหน้ำวีซ่ำที่ยังเหลือวันอนุญำต
ให้อยู่ในประเทศไทยหรือ
2.4 บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (กรณีเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว) ซึ่งได้รับอนุญำตให้พำนักอำศัย
และทำงำนในพื้นที่ กทม. และยังไม่สิ้นสุดกำรอนุญำต
3. ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรเยี่ยมผู้ต้องกัก
3.1 กรอกข้อมูลแบบคำร้องขอเข้ำเยี่ยมให้เรียบร้อยและชัดเจน โดยกรอกเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
(ตัวพิมพ์ใหญ่-BLOCK LETTER)
3.2 ยื่นเรื่องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องกัก ดังนี้
3.2.1 หมำยเลขประจำตัวผู้ต้องกัก (IDC NO. ถ้ำทรำบ)
3.2.2 ชื่อ นำมสกุล สัญชำติ เพศ และอำยุผู้ต้องกัก
3.2.3 วันที่ผู้ต้องกักถูกส่งตัวมำยังสถำนกักตัวคนต่ำงด้ำว
3.2.4 หน่วยงำนที่ส่งตัวผู้ต้องกักมำยังสถำนกักตัวคนต่ำงด้ำว
3.2.5 เหตุผลควำมจำเป็นและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เข้ำเยี่ยมกับผู้ต้องกัก โดยต้องเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้
1) บุคคลที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของทำงรำชกำรไทย สถำนทูต องค์กรสำธำรณกุศล ทนำยควำม
ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร
2) บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบิดำมำรดำ บุตร หรือคู่สมรส หรือญำติพี่น้องของผู้ต้องกัก
3) จำนวนผู้เข้ำเยี่ยม 1 คน จะสำมำรถเข้ำเยี่ยมผู้ต้องกักได้เพียง 1 คน เท่ำนั้น
4. เงื่อนไขในกำรเข้ำเยี่ยมผู้ต้องกัก
4.1 ผู้เข้ำเยี่ยมผู้ต้องกักจะต้องได้รับอนุมัติจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนถึงจะเข้ำเยี่ยมได้
4.2 ผู้เข้ำเยี่ยมจะต้องปฏิบัติตำมคำแนะนำและระเบียบที่ทำงรำชกำรกำหนด
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
เวลา 08:30 - 16:30 น.
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) รับคำร้องและตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
(หมายเหตุ: -)
2) ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องกัก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูล
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวน

8 นำที

กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวน

2 นำที

กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หำกยื่นโดยใช้เอกสำรนี้ ไม่ต้องใช้เอกสำรตำมข้อ 2 และ 3
บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (กรณีเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว) ซึง่
ได้รับอนุญำตให้พำนักอำศัยและทำงำนในพื้นที่ กทม. และยังไม่สิ้นสุด
กำรอนุญำต)
2)

3)

บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หำกยื่นโดยใช้เอกสำรนี้ ไม่ต้องใช้เอกสำรตำมข้อ 1 และ3)
หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรที่ใช้แทนหนังสือเดินทำง ปรำกฏ
ภำพถ่ำยและหน้ำวีซ่ำที่ยังเหลือวันอนุญำตให้อยุ่ในประเทศไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หำกยื่นโดยใช้เอกสำรนี้ ไม่ต้องใช้เอกสำรตำมข้อ 1และ 2)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรกงสุล

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ซึ่งได้รับอนุญำตให้อำศัย
และทำงำนในพื้นที่ กทม. และยัง
ไม่สิ้นสุดกำรอนุญำต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ:

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรดำเนินกำรตรวจลงตรำและเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) เหตุผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
2) เหตุผลกรณีมีเหตุจำเป็นทำงธุรกิจ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่ขอคนไทยทำได้หรือไม่ และงำนที่คนต่ำงด้ำวขอทำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว
2. คนต่ำงด้ำวต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในกำรทำงำนตำมที่ขออนุญำตและสอดคล้อง
กับธุรกิจของนำยจ้ำง และมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ
3. เป็นกำรนำเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำหรือเป็นกิจกำรที่นำเงินเข้ำมำใช้จ่ำยในประเทศหรือเป็นกำรสร้ำง
งำนแก่คนไทย หรือเป็นกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำถ่ำยทอดให้แก่คนไทย
3) เหตุผลกรณีเพื่อกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. มีหลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท
2. มีหลักฐำนกำรลงทุนโดยกำรซื้อ หรือเช่ำระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ห้องชุดในอำคำรชุดจำกหน่วยงำน
หรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในรำคำซื้อหรือเช่ำไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท หรือ
3. มีหลักฐำนกำรลงทุนโดยกำรฝำกเงินประจำกับธนำคำรที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคน
สัญชำติไทยเกินกว่ำร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท หรือ
4. มีหลักฐำนกำรลงทุนโดยกำรซื้อพันธบัตรของทำงรำชกำรหรือของรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท
หรือ
5. มีหลักฐำนกำรลงทุนรวมกันตำม (2),(3) หรือ (4) ไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท
4) เหตุผลกำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำได้รับกำรรับรองและร้องขอจำกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5) เหตุผลกำรลงทุนภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
6) เหตุผลกำรศึกษำ
6.1 ครูหรืออำจำรย์
6.1.1 สถำบันระดับอุดมศึกษำของรัฐ
6.1.2 สถำบันระดับอุดมศึกษำของเอกชน
6.1.3 โรงเรียนนำนำชำติ
6.1.4 โรงเรียนของรัฐ
6.1.5 โรงเรียนของเอกชน
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ

6.2 นักเรียนหรือนักศึกษำ
6.2.1 สถำบันระดับอุดมศึกษำของรัฐ
6.2.2 สถำบันระดับอุดมศึกษำของเอกชน
6.2.3 โรงเรียนนำนำชำติ
6.2.4 โรงเรียนของรัฐ
6.2.5 โรงเรียนของเอกชน
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
7) เหตุผลกำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชน
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
8) เหตุผลกำรเผยแพร่ศำสนำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
8.1 กรณีศึกษำพระพุทธศำสนำหรือปฏิบัติศำสนกิจ (ศำสนำพุทธ)
8.2 กรณีเผยแพร่ศำสนำ (ทุกศำสนำ)
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
9) เหตุผลกำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์หรือฝึกสอนในสถำบันค้นคว้ำหรือสถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักร
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
10) เหตุผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนช่ำงฝีมือหรือผู้เชี่ยวชำญ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
11) เหตุ ผ ลกรณี เ ป็ น ครอบครั ว ของคนต่ ำ งด้ ำ วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รเป็ น กำรชั่ ว ครำว
ตำม พ.ร.บ. คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 มำตรำ 34 (1), (2) , (5), (6), (7) ,(10), (11), (12), (13) และ (14)
(เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. มีหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
2. กรณีคู่สมรสต้องมีควำมสัมพันธ์กันทั้งทำงนิตินัย และพฤตินัย หรือ
3. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสขออยู่ในควำมอุปกำระ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ
คู่สมรสนั้น ต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อำศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอำยุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือ
4. กรณีบิดำหรือมำรดำ บิดำหรือมำรดำต้องมีอำยุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
12) เหตุผลกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม
หรือบุตรของคู่สมรส) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. มีหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
2. กรณีคู่สมรสต้องมีควำมสัมพันธ์กันทั้งทำงนิตินัย และพฤตินัย หรือ
3. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสขออยู่ในควำมอุปกำระ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่
สมรสนั้นต้องยังไม่สมรส และอยู่อำศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอำยุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือ
4. กรณีบิดำหรือมำรดำ บิดำหรือมำรดำนั้นต้องมีอำยุตั้งแต่ 50 ปีบบริบูรณ์ขึ้นไป

13) เหตุผลกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชำติไทย (เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส บุ ตร บุตรบุญธรรม หรือบุตร
ของคู่สมรส) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. มีหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
2. กรณีคู่สมรสต้องมีควำมสัมพันธ์กันทั้งทำง นิตินัยและพฤตินัย หรือ
3. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อำศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น
และต้องมีอำยุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
14) เหตุผลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในวิสำหกิจ หรือองค์กำรกุศลสำธำรณะ องค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศ มูลนิธิ
สมำคมหอกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยหรือสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ
15) เหตุผลเป็นผู้สูงอำยุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลำย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
จะต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องมีเงินฝำกธนำคำรหรือรำยได้ตำมที่ สตม. กำหนด
16) เหตุผลกำรเข้ำมำเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬำตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำร หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ดังนี้
เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬำไทยตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำร
17) เหตุผลกรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอำชีพ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
พิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลและควำมจำเป็นที่ขอ และได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทนักท่องเที่ยว
(Tourist Visa ) หมำยเหตุ “มำทดสอบฝีเท้ำฟุตบอล” หรือ Football player Trial
18) เหตุผลกรณีผ้ทู ี่ประสงค์เข้ำมำพำนักระยะยำวในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ (Non-O-X) หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. มีอำยุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของประเทศที่ตนมีสัญชำติ ต่อไปนี้ (1) ญี่ปุ่น
(2) เครือรัฐออสเตรเลีย (3) รำชอำณำจักรเดนมำร์ก (4) สำธำรณรัฐฟินแลนด์ (5) สำธำรณรัฐฝรั่งเศส (6) สหพันธ์
สำธำรณรั ฐ เยอรมนี (7) สำธำรณรั ฐ อิ ต ำลี (8) รำชอำณำจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ (9) รำชอำณำจั ก รนอร์ เ วย์
(10) รำชอำณำจั ก รสวี เ ดน (11) สมำพั น ธรั ฐ สวิ ส (12) สหรำชอำณำจั ก รบริ เ ตนใหญ่ แ ละไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ
(13) แคนำดำ (14) สหรัฐอเมริกำ
3. มีเงินฝำกประจำในธนำคำรพำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือมีเงินฝำกประจำในธนำคำรพำณิชย์
ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีรำยได้ประจำต่อปี ดังนี้
(ก) มีเงินฝำกประจำเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำอัตรำแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท หรือ
(ข) มีเงินฝำกประจำเป็นมูลค่ำเทียบอัตรำแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่ำ 1,800,000บำท และมีรำยได้
ประจำต่อปีไม่น้อยกว่ำ 1,200,000 บำท และจะต้องมีเงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท ภำยในกำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี
ผู้ได้รับอนุญำตต้องคงเงินในบัญชีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี เมื่อครบกำหนดให้ถอนได้ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
รำชอำณำจักรเท่ำนั้น เช่นกำรรักษำพยำบำล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยำนพำหนะ และกำรศึกษำบุตร
ทั้งนี้จะต้องมีเงินฝำกเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 1,500,000 บำท

4. มีเอกสำรหรือหลักฐำนรับรองควำมประพฤติหรือหนังสือรับรองประวัติอำชญำกรรมจำกประเทศที่คน
ต่ำงด้ำวถือสัญชำติ และหำกคนต่ำงด้ำวมีถิ่นพำนักถำวรในประเทศอื่น ต้องมีเอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวจำก
ประเทศนั้น ๆ ด้วย
5. มีกรมธรรม์ประกันสุขภำพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลำที่พำนักในรำชอำณำจักรโดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัย
สำหรับค่ำรักษำพยำบำทในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
6. กรณี คู่สมรสของคนต่ำงด้ำวต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ 2, 3, 4 และ 5
7. กรณี บุตรของคนต่ำงด้ำวที่ชอบด้วยกฎหมำย อำยุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ ตำมข้อ.5
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) คนต่ำงด้ำวยื่นแบบคำขอ และหนังสือเดินทำงพร้อม
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ สตม. และ
ตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ำม
4) ชำระค่ำธรรมเนียม
5) รับหนังสือเดินทำงพร้อมใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
ไม่เกิน 60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่ำเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรตรวจลงตรำและเปลี่ยนประเภท
กำรตรวจลงตรำ
2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหำพยำนหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรฟังผล
1) ยื่นหนังสือเดินทำงพร้อมใบเสร็จรับเงิน
2) เจ้ำหน้ำตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ำมในระบบสำรสนเทศ
สตม. ประทับตรำอนุญำต และลงนำมในหนังสือเดินทำง
3) รับหนังสือเดินทำงและใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
13 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ไม่เกิน 60 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

2)

แบบคำขอ ตม.86/ตม.87
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

3)

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม.
ฉบับจริง 1 ใบ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
1) เหตุผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หนั ง สื อ รั บ รองกำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำหรื อ เปลี่ ย นประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

4)

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) เหตุผลกรณีมีเหตุจำเป็นทำงธุรกิจ
1. หนังสือรับรองกำรจ้ำงงำน และหนังสือชี้แจงควำมจำเป็น ในกำร
จ้ำงคนต่ำงด้ำว
2. สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบี ย นบริ ษั ท หรื อ กำรจดทะเบี ย นห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นฉบั บ
นำยทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
3. ใบทะเบี ย นภำษีมูล ค่ำเพิ่ม และส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้ นฉบับ
นำยทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน (ถ้ำมี)
4. ส ำเนำหลั กฐำนกำรศึกษำและหลักฐำนกำรผ่ ำนงำนหรือหนังสื อ
รั บ รองวุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำและประสบกำรณ์ ท ำงำนตำมแบบที่ สตม.
กำหนด (สตม.4)
5. แบบหนังสือรับรองกำรจ้ำงตำมแบบที่ สตม. กำหนด
6. งบกำรเงินและรำยกำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมใบเสร็จรับเงิน
ปีล่ำสุด (ถ้ำไม่มีให้ชี้แจง)
7. ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สำนักงำนผู้แทน) สำนักงำนภูมิภำค
และบริษัทข้ำมชำติ (สำนักงำนสำขำ) ไม่ต้องแสดงเอกสำรตำมข้อ 3
และข้อ 6
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
3) เหตุผลเพื่อกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท
1. ส ำเนำหลั ก ฐำนกำรโอนเงิ น จำกต่ ำงประเทศเข้ ำ สู่ ป ระเทศไทย
จำกธนำคำร
2.ส ำเนำสั ญ ญำซื้ อ ขำยห้ อ งชุ ด และส ำเนำกำรจดทะเบี ย นแสดง
กำรเป็น เจ้ ำของห้ องชุดจำกส่ ว นรำชกำรหรือหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง
(เฉพำะกรณีซื้อห้องชุด) หรือสำเนำสัญญำเช่ำระยะยำว หรือ
3. หนังสือรับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำรและสำเนำหลักฐำนกำร
ฝำกเงิน (เฉพำะกรณีลงทุนโดยกำรฝำกเงิน) หรือ
4. สำเนำพันธบั ตร (เฉพำะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทำงรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) เหตุผลกำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรม
ที่เกี่ยวข้อง
หนั ง สื อ รั บ รองกำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำหรื อ เปลี่ ย นประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
5) เหตุผลกำรลงทุนภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน
หนั ง สื อ รั บ รองกำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำหรื อ เปลี่ ย นประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
6) เหตุผลกรณีกำรศึกษำ
6.1 ครูหรืออำจำรย์
6.1.1 สถำบันระดับอุดมศึกษำของรัฐ
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกระดับคณบดีขึ้นไป
2. แบบหนังสือรับรองกำรจ้ำง
6.1.2 สถำบันระดับอุดมศึกษำของเอกชน
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกระดับอธิกำรบดี
2. แบบหนังสือรับรองกำรจ้ำง
3. สัญญำว่ำจ้ำง
4. คุณวุฒิกำรศึกษำของผู้ยื่นคำขอ
5. ใบออนุญำตจัดตั้งสถำบันศึกษำและอนุมัติให้แต่งตั้ง
เป็นอธิกำรบดี
6.1.3 โรงเรียนนำนำชำติ
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกโรงเรียนนำนำชำติ
2. แบบหนังสือรับรองกำรจ้ำง
3. สัญญำว่ำจ้ำง
4. ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนศึกษำ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
5. ใบอนุญำตให้เป็นผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
6. คุณวุฒิกำรศึกษำของผู้ยื่นคำขอ
6.1.4 โรงเรียนของรัฐ
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับ
ดูแล
2. แบบหนังสือรับรองกำรจ้ำง
6.1.5 โรงเรียนของเอกชน
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับ
ดูแล
2. แบบหนังสือรับรองกำรจ้ำง
3. คุณวุฒิกำรศึกษำของผู้ยื่นคำขอ
4. ใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน
5. ใบอนุญำตให้เป็นผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
6. สัญญำว่ำจ้ำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
6.2 นักเรียนหรือนักศึกษำ
6.2.1 สถำบันระดับอุดมศึกษำของรัฐ
หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกระดับคณบดีขึ้นไป
6.2.2 สถำบันระดับอุดมศึกษำของเอกชน
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกระดับอธิกำรบดีขึ้นไป
2. ใบอนุญำตจัดตั้งสถำบันศึกษำและอนุมัติให้แต่งตั้ง
เป็นอธิกำรบดี
6.2.3 โรงเรียนนำนำชำติ
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกโรงเรียนนำนำชำติ
2. ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนศึกษำ
3. ใบอนุญำตให้เป็นผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6.2.4 โรงเรียนของรัฐ
หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับ
ดูแล
6.2.5 โรงเรียนของเอกชน
1. หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยน
ประเภทกำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับ
ดูแล
2. ใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน
3. ใบอนุญำตให้เป็นผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
7) เหตุผลกำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชน
หนั ง สื อ รั บ รองกำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำหรื อ เปลี่ ย นประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
8) เหตุผลกำรเผยแพร่ศำสนำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง
ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
8.1 กรณีศึกษำพระพุทธศำสนำหรือปฏิบัติศำสนกิจ (ศำสนำพุทธ)
หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยนประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส ำนั ก พระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ หรื อ ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีหรือมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย หรือ
มหำมงกุฎรำชวิทยำลัย
8.2 กรณีเผยแพร่ศำสนำ (ทุกศำสนำ)
หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยนประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกกรมกำรศำสนำหรือสำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
9) เหตุผลกำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์หรือฝึกสอนในสถำบัน
ค้นคว้ำหรือสถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักร
หนั ง สื อ รั บ รองกำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำหรื อ เปลี่ ย นประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
10) เหตุผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนช่ำงฝีมือหรือผู้เชี่ยวชำญ
หนั ง สื อ รั บ รองกำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำหรื อ เปลี่ ย นประเภท
กำรตรวจลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
11) เหตุ ผ ลกรณี เ ป็ น ครอบครั ว ของคนต่ ำ งด้ ำ วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำม พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง
พ.ศ.2522 มำตรำ 34 (1), (2) , (5), (6), (7) ,(10), (11), (12),
(13) และ (14) (เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม
หรือบุตรของคู่สมรส)
1. สำเนำหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำว ที่ผู้ยื่นคำขอต้องกำร
มำพำนักอยู่ด้วย
2. สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำทะเบียนบ้ำน
หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับ รองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐำนอื่นจำก
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีผู้ยื่นคำร้องติดตำมคนต่ำงด้ำวเพื่อกำรทำงธุรกิจให้แสดง
ใบอนุญำตทำงำนหรือใบรับคำขอของคนต่ำงด้ำวผู้ที่ยื่นคำขอต้องกำร
มำพำนักอยู่ด้วย พร้อมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม
วัตถุประสงค์, ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม, บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
12) เหตุ ผลกรณี เ ป็น ครอบครั วของผู้มีถิ่น ที่อยู่ใ นรำชอำณำจักร
(เฉพำะบิด ำ มำรดำ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรื อบุตรของคู่
สมรส)
1. สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำทะเบียน
บ้ำน หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับ รองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐำนอื่น
จำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำเนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ของผู้มีถิ่นที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
13) เหตุ ผลกรณี เป็น ครอบครัวของผู้มีสัญชำติไทย (เฉพำะบิดำ
มำรดำ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)
1. สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำทะเบียน
บ้ำน หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับ รองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐำนอื่น
จำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำเนำหลักฐำนกำรมีสัญชำติไทยของคู่สมรส บิดำมำรดำ บุตร
หรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
หลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
14) เหตุ ผ ลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นวิ ส ำหกิ จ หรื อ องค์ ก ำรกุ ศ ล
สำธำรณะ องค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศ มูลนิธิ สมำคมหอกำรค้ำ
ระหว่ ำ งประเทศ สภำหอกำรค้ ำ แห่ ง ประเทศไทยหรื อ สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยนประเภทกำรตรวจ
ลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
15) เหตุผลเป็นผู้สูงอำยุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลำย
1. หนังสือรับรองยอดเงินฝำกจำกธนำคำรในประเทศไทย พร้อม
สำเนำบัญชีเงินฝำกประจำออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่ำ 800,000 บำท หรือ
2. หนังสือรับรองจำกสถำนทูต หรือสถำนกงสุลเพื่อแสดงว่ำเป็น
ผู้มีเงินได้ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 65,000 บำท หรือ
3. หลั กฐำนเงิน ฝำกตำมข้ อ 1 และหลั ก ฐำนเงิ น ได้ ตำมข้ อ 2
(จำนวน 1 ปี) รวมกันไม่น้อยกว่ำ 800,000 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
16) เหตุผลกำรเข้ำมำเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬำตำมควำมต้องกำร
ของทำงรำชกำร
หนังสือรับรองกำรขอรับกำรตรวจลงตรำหรือเปลี่ยนประเภทกำรตรวจ
ลงตรำจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
17) เหตุผลกรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอำชีพ
1. หนังสือรับรองคนต่ำงด้ำวเข้ำทำงำนตำมแบบของสำนักงำน
ตรวจคนเข้ำเมือง
2. สำเนำใบอนุญำตทำงำน(เฉพำะกรณีเปลี่ยนสถำนประกอบกำร
ให้ใช้ใบรับคำขอได้)
3.หลักฐำนกำรจดทะเบียนขององค์กร เช่น หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนบริษัทฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือนหรือสำเนำ
ใบอนุญำตให้จัดตั้งองค์กรจำกทำงรำชกำร หรือสำเนำใบอนุญำตให้
เข้ำมำดำเนินกำรจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน
6 เดือน (เฉพำะกรณีบริษัท)
5.หนังสือรับรองจำกบริษัท สมำคม สโมสร หรือ องค์กรยืนยัน
กำรจ้ำงผู้ยื่นคำขอ
6.สัญญำกำรจ้ำงงำน
7. หนังสือรับรองจำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
8. สำเนำหลักฐำนกำรรับรอง ภำษำอังกฤษระบุกำรเป็นนักกีฬำ
ของบริษัท สมำคม สโมสรฟุตบอล ที่ผู้ยื่นคำขอเล่นอยู่ /เคยเล่น ผ่ำน
กำรรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ของประเทศนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำ ก่อน
เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่น ต้องแปลเป็น
ภำษำไทย และให้กรมกำรกงสุลรับรอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
18) เหตุผลกรณีผ้ทู ี่ประสงค์เข้ำมำพำนักระยะยำวในรำชอำณำจักร
เป็นกรณีพิเศษ (Non-O-X)
1. แบบคำขอ ตม.89
2. หลักฐำนแสดงกำรมีเงินได้หรือหนังสือรับรองเงินฝำกประจำ
ในธนำคำรพำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำ 3,000,000
บำท
3. เอกสำรหรือหลักฐำนรับรองควำมประพฤติหรือหนังสือรับรอง
ประวัติอำชญำกรรมจำกประเทศที่คนต่ำงด้ำวถือสัญชำติ และหำกคน
ต่ำงด้ำวมีถิ่นพำนักถำวรในประเทศอื่น ต้องมีเอกสำรหรือหลักฐำน
ดังกล่ำวจำกประเทศนั้น ๆ ด้วย (เฉพำะเอกสำรฉบับจริงเท่ำนั้น)
4. มีกรมธรรม์ประกันสุขภำพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลำที่
พำนักในรำชอำณำจักรโดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยสำหรับค่ำรักษำ
พยำบำทในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท กรณีผู้ป่วยในไม่
น้อยกว่ำ 400,000 บำท
5. แบบ สตม.5
6. กรณีคู่สมรสและบุตร ให้แสดงสำเนำเอกสำรควำมสัมพันธ์ เช่น
หลักฐำนกำรสมรส หลักฐำนสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรอง
บุตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐำนอื่น
จำกหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) กรณีกำรตรวจลงตรำและเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ
(หมายเหตุ: -)
2)

กรณีกำรตรวจลงตรำผู้ทปี่ ระสงค์เข้ำมำพำนักระยะยำวใน
รำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ (Non-O-X)
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บำท
ค่ำธรรมเนียม 10,000 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้อง ตม.86 หรือ ตม.87 หรือ ตม.89
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรตรวจ กำรยกเว้นและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลง
ตรำ พ.ศ.2545 ลง 16 ส.ค.2545
2. . กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรตรวจ กำรยกเว้นและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลง
ตรำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 (กรณีเอเปค)
3. ประกำศ มท. ลง 26 พ.ค.60 เรื่องกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวกเข้ำมำอยู่ในรำขอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ำมำพำนักระยะยำว
4. ระเบียบ สตม. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวีธีกำรในกำรตรวจลงตรำและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ
ลง 22 ต.ค.2557

5. คำสั่ง สตม.ที่ 49/2558 ลง 17 มี.ค.58 เรื่อง กำรตรวจลงตรำและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำให้กับคน
ต่ำงด้ำว ที่เดินเข้ำมำในรำชอำณำจักร
6. คำสั่ง สตม.ที่ 50/2558 ลง 17 มี.ค.58 เรื่อง มอบหมำยหน่วยงำนรับคำขอและพิจำรณำสั่งกำรและกำหนด
แนวทำงในกำรตรวจลงตรำและเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ
7. คำสั่ง สตม. ที่ 70/2560 ลง 31 พ.ค.60 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ทำงำน
(แบบ สตม.4 )
8. คำสั่ง สตม.ที่ 127/2561 ลง 18 ก.ค.61 เรื่อง มอบหมำยหน่วยงำนรับคำขอและพิจำรณำสั่งกำรและกำหนด
แนวทำงในกำรตรวจลงตรำและเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ (เพิ่มเติม)
9.คำสั่ง สตม.ที่ 116/2560 ลง 8 ส.ค.60 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวกเข้ำมำอยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ำมพำนักระยะยำว ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
10. คำสั่ง สตม.ที่ 20/2561 ลง 1 ก.พ.61 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวกเข้ำมำอยู่ใน
รำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหำรระดับสูง และผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเบื้องต้น
11. หนังสือ สตม.ด่วนที่สุด ที่ 0029.173/ว2394 ลง 26 ก.ค.61 เรื่อง แนวทำงกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และกรณี
กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวตรวจลงตรำและเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ
12. หนังสือ สตม.ที่ 0029.161/ว350 ลง 4 ก.พ.64 เรื่อง กำชับกำรปฏิบัติกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวอยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
13. หนังสือ สตม.ด่วนที่สุด ที่ 0029.161/ว701 ลง 10 มี.ค.64 เรื่อง กำชับกำรปฏิบัติกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวอยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
14. หนือสือ สตม. ด่วนที่สุด ที่ 0029.161/ว1438 ลง 21 พ.ค.64 เรื่อง กำชับกำรปฏิบัติกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำว
อยู่ในรำขอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.1 กรณีมีเหตุจำเป็นทำงธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงำนในบริษัท หรือ ห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวปฏิบัติงำนในบริษัท หรือ ห้ำงหุ้นส่วน ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขต
พื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ
21 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

30 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรั บทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำ มเข้ำ มำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนบริษัท หรือกำรจดทะเบียนห้ำง
หุ้นส่วน ฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
3) สำเนำงบดุลและงบกำไรขำดทุนปีล่ำสุด พร้อมแบบรำยกำร
เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลและใบเสร็จรับเงิน และแบบนำส่งงบ
กำรเงิน (สบช.3 หรือ สบช.3/1)
4) สำเนำแบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ที่มีชื่อ
พนักงำนและชื่อคนต่ำงด้ำวผู้ยื่นคำขอเดือนล่ำสุดพร้อม
สำเนำใบเสร็จรับเงิน (ภ.ง.ด.1)
5) สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของคนต่ำงด้ำว
ผู้ยื่นคำขอปีล่ำสุดพร้อมสำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี) (ภ.ง.ด.90
หรือ ภ.ง.ด.1)
6) แบบแสดงรำยกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.30 หรือ ภพ.36)
เดือนล่ำสุดพร้อมสำเนำใบเสร็จรับเงิน
7) แบบแสดงรำยกำรเสียภำษีธุรกิจเฉพำะ (ภ.ธ.40) เดือนล่ำสุด
พร้อมสำเนำใบเสร็จรับเงิน
8) สำเนำแบบรำยกำรแสดงกำรส่งสมทบตำมที่ได้ยื่นไว้ต่อ
สำนักงำนประกันสังคม (สปส.1-10) เดือนล่ำสุด พร้อมสำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
9) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงว่ำธุรกิจมีควำมจำเป็นต้องว่ำจ้ำง
คนต่ำงด้ำวทำงำน เช่น ประกำศรับสมัครคนไทยเข้ำทำงำน
แล้วไม่มีผู้สมัครเป็นต้น
10) แผนที่แสดงสถำนที่ทำงำนของผู้ยื่นคำขอและภำพถ่ำยสถำนที่
ประกอบกำรภำยนอกและภำยในขณะเปิดทำกำร
11) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของสำนักงำน
ตรวจคนเข้ำเมืองกำหนด
ก. หนังสือรับรองคนต่ำงด้ำวเข้ำทำงำนตำมแบบของ
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (แบบ สตม.1)
ข. แบบรับทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว (สตม.2)
12) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรต่ำงๆ กรณีธุรกิจนั้นกฎหมำย
กำหนดให้ต้องมีใบอนุญำต เช่นโรงแรม โรงงำน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
นำเที่ยว ร้ำนอำหำร ค้ำของเก่ำ สถำนรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น
13) หมำยเหตุ ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สำนักงำนผู้แทน)
สำนักงำนภูมิภำค และบริษัทข้ำมชำติ (สำนักงำนสำขำ)
ไม่ต้องแสดงเอกสำรตำมข้อ 2, 3 และ 9

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจั ก รเป็ น กำรชั่ ว ครำว ตำมค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ที่ 327/2557 ลง 30 มิ . ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.2 กรณีมี เหตุ จ ำเป็ นจะต้องอยู่ปฏิ บัติงำนเกี่ ยวกับ กำรลงทุน ที่ได้ รับควำมเห็ นชอบจำก
กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวอยู่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องในเขต
พื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำน
ตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

40 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.3 กรณีมีเหตุจำเป็น จะต้องอยู่ปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวอยู่ปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อ
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.4 กรณีเพื่อกำรท่องเที่ยว
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่
ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.t
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

40 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.5 กรณีเพื่อกำรลงทุน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่
ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) ก. กำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท
1. สำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินจำกต่ำงประเทศ เข้ำสู่ประเทศไทยจำก
ธนำคำร
2. สำเนำสัญญำซื้อขำยห้องชุด และสำเนำกำรจดทะเบียนแสดงกำร
เป็นเจ้ำของห้องชุด จำกส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(เฉพำะกรณีซื้อห้องชุด) หรือ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ
3.
4.
ข.
1.
2.
3.
4.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือรับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำร และสำเนำหลักฐำนกำร
ฝำกเงิน (เฉพำะกรณีลงทุนโดยกำรฝำกเงิน) หรือ
สำเนำพันธบัตร (เฉพำะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทำงรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจ)
กำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท
สำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินจำกต่ำงประเทศ เข้ำสู่ประเทศไทยจำก
ธนำคำร
สำเนำสัญญำซื้อขำยห้องชุด และสำเนำกำรจดทะเบียนแสดงกำร
เป็นเจ้ำของห้องชุด จำกส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(เฉพำะกรณีซื้อห้องชุด) หรือสำเนำสัญญำเช่ำระยะยำว หรือ
หนังสือรับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำรและสำเนำหลักฐำนกำร
ฝำกเงิน (เฉพำะกรณีลงทุนโดยกำรฝำกเงิน) หรือ
สำเนำพันธบัตร (เฉพำะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทำงรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ-

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.6 กรณีเป็นครู หรืออำจำรย์ หรือผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชำญ หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำของรัฐ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำน ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำร
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจำกสถำนศึกษำนั้น โดย
ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน และระยะเวลำกำรจ้ำง
2) สำเนำใบประกอบวิชำชีพครู หรือสำเนำหนังสือรับรองสิทธิ
จำกคุรุสภำหรือสำเนำหนังสือผ่อนผันจำกคุรุสภำ หรือสำเนำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือรับคำขออนุญำตผ่อนผันจำกคุรุสภำ(ยกเว้นครู หรือ
อำจำรย์ หรือผู้เชี่ยวชำญในระดับอุดมศึกษำ) หรือบุคคลที่
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพควบคุม
ตำมประกำศคณะกรรมกำรคุรุสภำ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.7 กรณีเป็นครู หรืออำจำรย์ หรือผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชำญ หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำของเอกชน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำน ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) 2.7.1 กรณีเป็นครู หรืออำจำรย์หรือผู้เชี่ยวชำญ
(1) โรงเรียนในระบบ ได้แก่ โรงเรียนสำมัญศึกษำ English
Program โรงเรียนอำชีวศึกษำ ที่ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษำกำร
และโรงเรียนนำนำชำติ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำใบรับคำขอกรณีเปลี่ยนสถำนศึกษำและใบอนุญำต
ทำงำนยังมีอำยุใช้ได้อยู่
สำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนศึกษำ
หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจำกสถำนศึกษำนั้น โดย
ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน และระยะเวลำกำรจ้ำง
สำเนำหนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอน ตำมแบบที่ สช.กำหนด
สำเนำใบประกอบวิชำชีพครู หรือสำเนำหนังสือรับรองสิทธิ
จำกคุรุสภำหรือสำเนำหนังสือผ่อนผันจำกคุรุสภำ หรือสำเนำ
หนังสือรับคำขออนุญำตผ่อนผันจำกคุรุสภำ (ยกเว้นผู้สอน
หรือบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพควบคุมตำมประกำศคณะกรรมกำรคุรุสภำ)
(2) โรงเรียนนอกระบบ
สำเนำใบรับคำขอกรณีเปลี่ยนสถำนศึกษำและใบอนุญำต
ทำงำนยังมีอำยุใช้ได้อยู่
สำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนศึกษำจำกส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจำกสถำนศึกษำนั้น โดย
ระบุตำแหน่งอัตรำเงินเดือน และระยะเวลำกำรจ้ำง
สำเนำหนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอน ตำมแบบที่ สช.กำหนด

(3) กรณีสถำบันอุดมศึกษำของเอกชน
1. สำเนำใบรับคำขอกรณีเปลี่ยนสถำนศึกษำและใบอนุญำต
ทำงำนยังมีอำยุใช้ได้อยู่
2. สำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนศึกษำจำกส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
3. หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจำกอธิกำรบดีของ
สถำบันกำรศึกษำ โดยระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน และ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
2.7.2 กรณีเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. สำเนำใบรับคำขอกรณีเปลี่ยนสถำนศึกษำและใบอนุญำต
ทำงำนยังมีอำยุใช้ได้อยู่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ
2.
3.

4.
5.

6.
7.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำวุฒิกำรศึกษำ
สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ที่แสดงถึง
ควำมรู้ตำมตำแหน่งหน้ำที่หรือหนังสือรับรองประสบกำรณ์
กำรทำงำนที่แสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถตำมตำแหน่งหน้ำที่
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนศึกษำจำกส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกหัวหน้ำสถำนศึกษำนั้น
โดย ระบุตำแหน่งอัตรำเงินเดือน ระยะเวลำกำรจ้ำง และ
ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องขออยู่ต่อในรำชอำณำจักร
พร้อมรำยละเอียด จำนวนครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของสถำนศึกษำ โดยแยกเป็นครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสัญชำติไทยและคนต่ำงด้ำว
สัญญำจ้ำง
หนังสือรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำเอกชน
(สช.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.8 กรณีเพื่อศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวศึกษำในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกสถำนศึกษำนั้น โดยให้
ปรำกฏรำยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีกำรศึกษำ ระดับ
หลักสูตร
2) กรณีขออนุญำตอยู่ต่อปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้มีผลกำรศึกษำของ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ปีที่ผ่ำนมำ และจำนวนชั่วโมงที่เข้ำเรียน

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.9 กรณีเพื่อศึกษำในสถำนศึกษำของเอกชน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวศึกษำในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนศึกษำจำกส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
2) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกสถำนศึกษำนั้น โดยให้
ปรำกฏรำยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีกำรศึกษำ ระดับ
หลักสูตร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) กรณีขออนุญำตอยู่ต่อครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้มีผลกำรศึกษำ
ของปีที่ผ่ำนมำ และจำนวนชั่วโมงที่เข้ำเรียน
4) หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
หรือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่รับผิดชอบสถำนศึกษำนั้น
(ยกเว้นกรณีศึกษำในโรงเรียนนำนำชำติและกรณีศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ)
5) สำเนำหลักสูตรกำรเรียนและตำรำงเรียน (เฉพำะกรณี
โรงเรียนนอกระบบ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.10 กรณีเพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้ำวิจัยในสถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักรหรือสถำบันวิจัย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกหัวหน้ำสถำบันกำรค้นคว้ำ
หรือสถำบันวิจัยนั้น
2) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกหัวหน้ำสถำบันกำรศึกษำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ในรำชอำณำจักรนั้น (กรณีฝึกสอน)
3) เฉพำะกรณีตำมหลักเกณฑ์ข้อ 4 กรณีค้นคว้ำวิจัยใน
สถำบันกำรศึกษำวิจัยของเอกชนหรือฝึกสอนใน
สถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักรของเอกชน ให้แนบหนังสือ
รับรองและขอให้อยู่ต่อจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.11 กรณีเป็นครอบครัว (เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส (ชำย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือ
บุตรของคู่สมรส) ของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำร ชั่วครำวเพื่อศึกษำในสถำนศึกษำ
ตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.8 หรือ 2.9 ของ คำสั่งนี้
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำว(คนหลัก) ศึกษำในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใด
ไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
2)

ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

3)

แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน

4)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1) สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ
หลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เฉพำะกรณีตำมหลักเกณฑ์ข้อ(5)กรณีบิดำหรือมำรดำต้องมี
เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยในนำมบิดำ
หรือมำรดำคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลำย้อนหลัง 3 เดือน
ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท เฉพำะในปีแรกให้แสดงบัญชีเงิน
ฝำก โดยมีเงินจำนวนดังกล่ำว ฝำกอยู่ในบัญชีมำแล้วไม่น้อย
กว่ ำ 30 วั น ณ วั น ที่ ยื่ น ขอตำมเหตุ ผ ลนี้ ให้ แ นบหนั ง สื อ
รับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำรในประเทศไทยและสำเนำ
บัญชีธนำคำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.12 กรณีปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำร
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกกรมประชำสัมพันธ์ หรือกรม
สำรนิเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.13 กรณีศึกษำพระพุทธศำสนำ หรือปฏิบัติศำสนกิจ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวศึกษำในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หนังสือรับรองจำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ หรือ
สำนักนำยกรัฐมนตรี หรือมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย หรือ
มหำมกุฎรำชวิทยำลัย หรือสถำบันกำรศึกษำของสงฆ์อื่นๆ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) หนังสือรับรองจำกเจ้ำอำวำสวัดที่ผู้ยื่นคำขอกำลังศึกษำหรือ
ปฏิบัติศำสนำกิจ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.14 กรณีเผยแพร่ศำสนำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวศึกษำในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หนังสือรับรองจำกกรมกำรศำสนำ หรือสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
2) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกองค์กรศำสนำนั้นๆ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.15 กรณีเป็นช่ำงฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์ กำรพยำบำล หรือสำขำ วิชำชีพ
ต่ำงๆ เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับคนไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำร
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรอง และขอให้อยู่ต่อจำกองค์กร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.16 กรณีเพื่อติดตั้ง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรอำกำศยำน หรือเรือเดินทะเล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำร
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรอง และขอให้อยู่ต่อจำกองค์กร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.17 กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ประจำโรงแรม หรือประจำบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
บันเทิงในประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำหนังสือสัญญำว่ำจ้ำงผู้ยื่นคำขอทำงำนเป็นนักแสดง
นักร้อง หรือนักดนตรี
2) สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนบริษัท หรือกำรจดทะเบียนห้ำง
หุ้นส่วนฉบับนำยทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) เฉพำะกรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิง ให้แนบสำเนำบัญชี
รำยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน
6 เดือน
4) สำเนำแบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ที่มีชื่อคนต่ำง
ด้ำวผู้ยื่นคำขอ เดือนล่ำสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
5) สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ของคนต่ำง
ด้ำวผู้ยื่นคำขอปีล่ำสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.18 กรณีเป็นครอบครัว (เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส (ชำย – หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม
หรือ บุตรของคู่สมรส) ของผู้มีสัญชำติไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่ที่บริษัท หรือ ห้ำงหุ้นส่วน
นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

2)

กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

21 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

30 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ
หลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) สำเนำหลักฐำนกำรมีสัญชำติไทยของคู่สมรส บิดำ มำรดำ
บุตร หรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หรือหลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3) เฉพำะกรณีตำมหลักเกณฑ์ข้อ (5) กรณีบิดำ หรือมำรดำ บิดำ
หรือมำรดำนั้นต้องมีรำยได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่ำเดือนละ
40,000 บำท หรือต้องมีเงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
เพื่อไว้ใช้จ่ำยในรอบ 1 ปีและหลักเกณฑ์ข้อ (6) กรณีสมรส
กับหญิงไทยฝ่ำยสำมีซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวต้องมีรำยได้เฉลี่ยทั้งปี
ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 40,000 บำท หรือเงินฝำกในธนำคำรใน
ประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลำย้อนหลัง 2 เดือน
ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำทเพื่อไว้ใช้จ่ำยในรอบปี
ให้แนบหนังสือรับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำรในประเทศ
ไทย และสำเนำบัญชีธนำคำร หรือให้แนบเอกสำรแสดงกำรมี
รำยได้ของบิดำ มำรดำ หรือสำมีซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวเฉลี่ยทั้งปี
ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 40,000 บำท เช่น หลักฐำนกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแบบใดแบบหนึ่ง
พร้อมใบเสร็จรับเงิน หลักฐำนกำรมีเงินบำนำญ หลักฐำน
รับรองกำรได้รับดอกเบี้ยเงินฝำก หรือกำรมีเงินได้อื่นจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และให้บันทึกถ้อยคำรับรองกำรเป็นคู่
สมรสของคนต่ำงด้ำว หรือกำรเป็นบิดำ หรือมำรดำของบุตรผู้
มีสัญชำติไทย หำกผู้ให้ถ้อยคำรับรองมีเหตุจำเป็น หรือเหตุ
สุดวิสัยไม่อยู่ในสถำนะที่สำมำรถให้กำรรับรองได้ ให้บันทึก
สอบปำกคำของบุคคลที่น่ำเชื่อถือ อำทิเช่น บุคคลใน
ครอบครัว เป็นต้น

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.19 กรณีเป็นครอบครัว (เฉพำะบิดำ มำรดำ คู่สมรส (ชำย – หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือ
บุตรของคู่สมรส) ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงพักอำศัยในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำร
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

2)

ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

กรมกำรจัดหำงำน

3)

แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

4)

หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ
5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ
หลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสที่มีอำยุเกิน 20
ปีบริบูรณ์ เจ็บป่วยหรือพิกำร และไม่สำมำรถดำรงชีพได้โดย
ลำพัง ต้องอยู่ในควำมอุปกำระของบิดำ หรือมำรดำให้มี
ใบรับรอง และขอให้อยู่ต่อจำกแพทย์ประจำโรงพยำบำล
หรือจำกสถำบันทำงกำรแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐมำแสดง
3) สำเนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำง
ด้ำวของผู้มีถิ่นที่อยู่

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ-

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.20 กรณีเป็ น ครอบครัว ของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้ อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำร
ชั่วครำวตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.5 , 2.6 , 2.7 , 2.10 , 2.12 , 2.13 , 2.14 , 2.15 , 2.16 , 2.17 ,
2.21 , 2.22 , 2.26 , 2.27 , 2.29 , 2.32 ของคำสั่งนี้ หรือมำตรำ 34(1) (2) และ (7) รวมทั้งครอบครัวของคนต่ำง
ด้ำวผู้ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว โดยมีอักษร “A” (เอ) ต่อท้ำยรหัสกำกับตำมวัตถุประสงค์ที่เดิน
ทำงเข้ำมำ (เฉพำะบิดำมำรดำ คู่สมรส (ชำย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) ยกเว้นกำรตรวจลง
ตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว Non-Immigration รหัส L-A
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำว(คนหลัก) ยื่นขออยู่ต่อที่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำก
พื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักร
2) สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐำนกำรสมรส
สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ
หลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสที่มีอำยุเกิน 20
ปีบริบูรณ์ เจ็บป่วยหรือพิกำรและไม่สำมำรถดำรงชีพได้โดย
ลำพัง ต้องอยู่ในควำมอุปกำระของบิดำหรือมำรดำให้มี
ใบรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจำกแพทย์ประจำโรงพยำบำล
หรือจำกสถำบันทำงกำรแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐมำแสดง
4) กรณีเป็นครอบครัวของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.27 ต้อง
มีหนังสือรับรองและร้องขอจำกส่วนรำชกำรระดับกรม หรือ
เทียบเท่ำ หรือหัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือจำกส่วนรำชกำรตำรวจระดับกอง
บังคับกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป หรือจำกส่วนรำชกำรทหำร
ระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำร
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ ซึ่งมีชั้น
ยศ พลตรี พลเรือตรี พลอำกำศตรีขึ้นไปในส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง หรือจำกสถำนทูตหรือสถำนกงสุล หรือจำก
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
5) กรณีเป็นครอบครัวของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.32 ต้อง
มีหนังสือรับรองและร้องขอจำกหัวหน้ำองค์กรซึ่งเป็นนำยจ้ำง
ของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำร
ชั่วครำว ตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.32 และหนังสือรับรองจำก
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้ อ 2.21 กรณี มี เ หตุ จ ำเป็ น จะต้ อ งอยู่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในองค์ ก ำรกุ ศ ลสำธำรณะ องค์ ก ำรเอกชน
ต่ำงประเทศ มูลนิธิ สมำคม หอกำรค้ำต่ำงประเทศ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย หรือสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กรณีมูลนิธิ และสมำคม ยกเว้นนักกีฬำอำชีพ)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

21 วันทำกำร

กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

30 นำที

กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 1 และ
กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง 3 - 6

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำใบอนุญำตให้จัดตั้งองค์กรจำกทำงรำชกำร หรือสำเนำ
ใบอนุญำตให้เข้ำมำดำเนินกำรจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกองค์กรนั้น
3) บัญชีคนต่ำงด้ำวที่ทำงำนในองค์กร
4) เฉพำะกรณีหลักเกณฑ์ตำมข้อ (3) ได้รับกำรรับรองและร้อง
ขอจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
หรือ หัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นของรัฐซึ่ง
เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นให้แนบหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
หัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นของรัฐซึ่ง
เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท
(หมายเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.22 กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หลักฐำนแสดงกำรมีเงินได้ เช่น เงินบำนำญ หรือกำรได้รับ
ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล เป็นต้น และ / หรือ
2) หนังสือรับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ตั้งอยู่ใน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ประเทศไทย และสำเนำบัญชีธนำคำร
3) เฉพำะคนต่ำงด้ำวตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ (6) เฉพำะคน
ต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว (NonImmigration Visa) รหัส O-A ต้องซื้อประกันสุขภำพของ
ไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลำที่พำนักในรำชอำณำจักร โดยมี
จำนวนเงินเอำประกันภัยส ำหรับค่ำรักษำพยำบำลในกรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่ำ
400,000 บำท ต้องมีหลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมแบบที่
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติ โดยสำมำรถตรวจสอบผ่ำน
เว็ปไซต์ longstay.tgia.org
4) เฉพำะกรณีตำมหลั กเกณฑ์ข้อ (7) กรณีคนต่ำงด้ำวซึ่งเดิน
ทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรก่อนวันที่ 21 ตุลำคม 2541 และ
ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รเพื่ อ ใช้ ชี วิ ต บั้ น ปลำย
ต่ อ เนื่ อ งตลอดมำ ให้ แ สดงเอกสำรเช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ 1-2
ข้ำงต้น

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.23 กรณีกลับภูมิลำเนำเดิมของผู้เคยมีสัญชำติไทย หรือของผู้ที่มีบิดำหรือมำรดำเป็นบุคคล
สัญชำติไทยหรือเคยมีสัญชำติไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สำเนำเอกสำรแสดงว่ำเดิมเคยมีสัญชำติไทย หรือแสดงว่ำบิดำ หรือ
มำรดำ มีสัญชำติไทย หรือเคยมีสัญชำติไทย (กรณีหลักฐำนแสดงกำร
มีสัญชำติไทยมีข้อมูลไม่ตรงกับหนังสือเดินทำงให้ใช้หนังสือรับรองจำก
สถำนทูต หรือสถำนกงสุล หรือหลักฐำนเอกสำรที่ยืนยันว่ำเป็นบุคคล
เดียวกัน เช่น บันทึกสอบปำกคำของบุคคลที่น่ำเชื่อถือ)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่ง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.24 กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส (ชำย-หญิง) หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชำติไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) 1) สำเนำทะเบียนบ้ำน
2) สำเนำบัตรประชำชนของผู้มีสัญชำติไทย
3) สำเนำทะเบียนสมรส หรือสำเนำสูติบัตร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.25 กรณีเพื่อรับกำรรักษำพยำบำล หรือกำรพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวรับกำรรักษำในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มี
ที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

ระยะเวลำ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) กรณีเพื่อรับกำรรักษำพยำบำล หรือกำรพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย
1) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกแพทย์ประจำโรงพยำบำล
หรือจำกสถำบันทำงกำรแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทำกำร
ตรวจรักษำ
2) เฉพำะกรณีดูแลผู้ป่วยให้แนบหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อ
จำกแพทย์ประจำโรงพยำบำลหรือจำกสถำบันทำงกำรแพทย์

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ที่อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทำกำรตรวจรักษำ และเอกสำรแสดง
ควำมสัมพันธ์ (กรณีผู้ดูแลซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือน) เช่น
หลักฐำนกำรสมรส สำเนำสูติบัตร หลักฐำนกำรจดทะเบียน
รับรองบุตร เป็นต้น โดยได้รับกำรรับรองจำกสถำนทูต หรือ
สถำนกงสุล
กรณีคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อ
รับกำรรักษำพยำบำลและผู้ติดตำมได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจ
ลงตรำและอยู่ในรำชอำณำจักรได้ไม่เกิน 90 วัน สำหรับคนชำติ
รำชอำณำจักรบำห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่ำนโอมำน รัฐกำตำร์
รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และ
ประเทศอื่นตำมที่ประกำศกฎกระทรวงมหำดไทยกำหนด
1) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกสถำนพยำบำลในประเทศ
ไทยตำมประกำศรำยชื่อที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดที่ทำกำร
ตรวจรักษำ หรือจำกกระทรวงสำธำรณสุข
2) ผู้รับกำรรักษำกำรพยำบำล ให้แนบเอกสำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลที่ออกโดยสถำนพยำบำลในประเทศไทยตำม
ประกำศรำยชื่อที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดที่ได้รับกำร
ตรวจสอบโดยกระทรวงสำธำรณสุข หรือออกโดยกระทรวง
สำธำรณสุข ได้แก่ เอกสำรกำรนัดหมำยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
เอกสำรกำรรับรองกำรรักษำของแพทย์ เอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับ
กำรรักษำพยำบำล หรือเอกสำรทำงกำรแพทย์ประเภทอื่น
3) ผู้ดูแลผู้ป่วย กรณีบิดำ มำรดำ คู่สมรส (ชำย-หญิง) บุตร บุตร
บุญธรรม ให้แนบเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น
สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ทะเบียนสมรส สำเนำสูติบัตร สำเนำใบรับรองบุตร หรือหนังสือ
รับรองจำกผู้รับกำรรักษำพยำบำลในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน
สมรส สำหรับกรณีบุคคลอื่นนอกเหนือจำก บิดำ มำรดำ คู่สมรส
บุตร หรือบุตรบุญธรรม ให้แนบสัญญำว่ำจ้ำงหรือหนังสือรับรอง
จำกผู้รับกำรรักษำพยำบำล โดยทั้งสองกรณีต้องแนบเอกสำร
แสดงรำยชื่อผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งผู้รับกำรรักษำพยำบำลลงลำยมือชื่อ
รับรองเอกสำร
ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นรับรองโดยสถำนทูต หรือหน่วยงำน
รำชกำรของประเทศในกลุ่มประสมำชิกคณะมนตรีควำมร่วมมือรัฐอ่ำว
อำหรับ (GCC : Gulf Cooperation Council) (ตำมแบบฟอร์ม
เอกสำรหนั งสือรั บรองควำมเป็นญำติและผู้ ติดตำมของผู้รับบริกำร
รักษำพยำบำล (Affidavit of Support) โดยแปลเป็นภำษำไทย หรือ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ภำษำอังกฤษ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.26 กรณีเพื่อกำรดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนพิจำรณำอันเกี่ยวกับคดี
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่
ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

21 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองจำกพนักงำนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดี หรือหนังสือ
หรือเอกสำรทำงรำชกำรที่ยืนยันว่ำเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินคดี

30 นำที

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หรือดำเนินกระบวนกำรพิจำรณำอันเกี่ยวกับคดี

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.27 กรณีปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจให้แก่ส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของ
รัฐ หรือสถำนทูต หรือสถำนกงสุล หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ

ขั้นตอน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)

2)

กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกส่วนรำชกำรระดับกรมหรือ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

21 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

30 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
เทียบเท่ำ หรือหัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นของรัฐที่
เกี่ยวข้อง หรือจำกส่วนรำชกำรตำรวจระดับกองบังคับกำร หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือจำกส่วนรำชกำรทหำรระดับผู้บังคับหน่วยใน
สังกัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ ซึ่งชั้นยศ พลตรี พลเรือตรี
พลอำกำศตรีขึ้นไป ในส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง หรือจำกสถำนทูตหรือ
สถำนกงสุลหรือจำกองค์กำรระหว่ำงประเทศ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.28 กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถำนทูต หรือสถำนกงสุล ให้กำรรับรองและร้องขอ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่
ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

21 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

30 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เฉพำะกรณีฝึกงำน
3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรั บทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำ มเข้ำ มำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกสถำนทูต หรือสถำนกงสุล

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ประจำประเทศไทย

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.29 กรณีเพื่อพิสูจน์สัญชำติ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่
ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.30 กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมกำรแสดงตลอดจนผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแสดงเพื่อกำรบันเทิง หรือมหรสพ โดยมำเปิดกำรแสดงเป็นครั้งครำว
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

ลำดับ

ขั้นตอน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)

2)

กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) หลักฐำนกำรได้รับอนุญำตจำกกระทรวงแรงงำน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

21 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

30 นำที

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.31 กรณีเป็นผู้ควบคุมพำหนะและคนประจำพำหนะที่เข้ำมำยังท่ำ สถำนี หรือท้องที่ใน
รำชอำณำจักร และยังไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรได้
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนให้กับบริษัทที่ตั้งในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่นั้น หำก
พื้นที่ใด
ไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจำกองค์กรหรือหน่วยงำนรำชกำร
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อ ในรำชอำณำจั ก รของบุ ค คลต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ข้อ 2.32 กรณีเป็นนักกีฬำอำชีพ หรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้ำนกีฬำอำชีพ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวทำงำนในบริษัทสมำคม สโมสรฟุตบอล ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำ
เมืองในเขตที่ที่บริษัท หรือ ห้ำงหุ้นส่วนนั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคน
เข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร 90 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
4) ประทับตรำนัดฟังผล เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ยื่นหนังสือเดินทำงฉบับจริง
2) ประทับตรำฟังผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
3) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

21 วันทำกำร

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

30 นำที

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1) สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
รับรองกำรจดทะเบียนบริษัทฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน
6 เดื อ น หรื อ ส ำเนำใบอนุ ญ ำตให้ จั ด ตั้ ง องค์ ก รจำกทำง
รำชกำรหรือสำเนำใบอนุญำตให้เข้ำมำดำเนินกำรจำกส่ว น
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
2) สำเนำบัญชีรำยชื่อ ผู้ถือหุ้นฉบับนำยทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖
เดือน (เฉพำะกรณีบริษัท)
3) หนังสือรับรองจำกบริษัท สมำคม สโมสร หรือ องค์กรยืนยัน
กำรจ้ำงผู้ยื่นคำขอ
4) สัญญำกำรจ้ำงงำน
5) หนังสือรับรองจำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
6) สำเนำหลักฐำนกำรรับรองภำษำอังกฤษระบุกำรเป็นนักกีฬำ
ของบริษัท สมำคม/สโมสรฟุตบอล ที่ผู้ยื่นคำขอเล่นอยู่/เคย
เล่น ผ่ำนกำรรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบกำร
ยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
7) สำเนำหนังสือรับรองว่ำไม่มีประวัติอำชญำกรรม/ยำเสพติด
จำกประเทศที่คนต่ำงด้ำวพำนักอยู่ที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับ
กำรตรวจลงตรำก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
8) สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของคนต่ำง
ด้ำวผู้ยื่นคำขอปีล่ำสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี) (ภ.ง.ด.90
หรือ ภ.ง.ด.91)
9) แผนที่แสดงสถำนที่ทำงำนของผู้ยื่นคำขอ และภำพถ่ำย
สถำนที่ประกอบกำร ภำยนอกและภำยในขณะเปิดทำกำร
10) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองกำหนด
ก. หนังสือรับรองคนต่ำงด้ำวเข้ำทำงำนตำมแบบของ
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (แบบ สตม.1)
ข. แบบรับทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว (สตม.2)
11) บัญชีรำยชื่อคนต่ำงด้ำวที่ทำงำนในองค์กร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(1) บุ ค คลในคณะผู้ แ ทนทำงทู ต ซึ่ ง รั ฐ บำลต่ ำ งประเทศส่ ง เข้ ำ มำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ น
รำชอำณำจักรหรือซึ่งเดินทำงผ่ำนรำชอำณำจักร เพื่อไปปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศอื่น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (1) บุคคลใน
คณะผู้แทนทำงทูตซึ่งรัฐบำลต่ำงประเทศส่งเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ใน รำชอำณำจักรหรือซึ่งเดินทำงผ่ำนรำชอำณำจักร
เพื่อไปปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศอื่น
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บ ริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

40 นำที
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ

ขั้นตอน

(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือจำกส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ/ส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(2) พนักงำนฝ่ำยกงสุลและลูกจ้ำงฝ่ำยกงสุลซึ่งรัฐบำลต่ำงประเทศส่งเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่
ในรำชอำณำจักร หรือซึ่งเดินทำงผ่ำนรำชอำณำจักรเพื่อไปปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศอื่น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (2) พนักงำน
ฝ่ำยกงสุลและลูกจ้ำงฝ่ำยกงสุลซึ่งรัฐบำลต่ำงประเทศส่งเข้ำมำปฏิบัติ หน้ำที่ในรำชอำณำจักร หรือซึ่งเดินทำงผ่ำน
รำชอำณำจักรเพื่อไปปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศอื่น
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

40 นำที
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
รตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(3) บุคคลซึ่งรัฐบำลต่ำงประเทศโดยควำมเห็นชอบของรัฐบำลไทยให้เข้ำมำปฏิบัติ หน้ำที่หรือ
ภำรกิจในรำชอำณำจักร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (3) บุคคลซึ่ง
รัฐบำลต่ำงประเทศโดยควำมเห็นชอบของรัฐบำลไทยให้เข้ำมำปฏิบัติ หน้ำที่หรือภำรกิจในรำชอำณำจักร
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

40 นำที
กองบังคับกำร

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือจำกส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ/ส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(4) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในรำชอำณำจักร เพื่อรัฐบำลไทยตำมควำม ตกลงที่
รัฐบำลไทยได้ทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (4) บุคคลซึ่ง
ปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในรำชอำณำจักร เพื่อรัฐบำลไทยตำมควำม ตกลงที่รัฐบำลไทยได้ทำไว้กับรัฐบำล
ต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ

ขั้นตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
40 นำที
2) กำรพิจำรณำ
กองบังคับกำร
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กองบังคับกำร
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือจำกส่วนรำชกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ/ส่วน
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) บันทึกควำมตกลงที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562
คู่มือ สำหรั บประชำชน : กำรขออยู่ ต่ อในรำชอำณำจักรของบุค คลต่ำ งด้ ำ วซึ่ งอยู่ ใ นฐำนะตำมมำตรำ 15
แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(5) หัวหน้ำสำนักงำนขององค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศที่มีกฎหมำย คุ้มครอง
กำรดำเนินงำนในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบำลไทยได้ให้ควำมเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึง พนักงำนหรือผู้เชี่ยวชำญ
หรือบุคคลอื่นซึ่งองค์กำรหรือทบวงกำรเช่นว่ำนั้น แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ ปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจใน
รำชอำณำจักร เพื่อองค์กำรหรือทบวงกำรดังกล่ำว หรือเพื่อรัฐบำลไทย ตำมควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ทำไว้กับ
องค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศนั้น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (5) หัวหน้ำ
สำนักงำนขององค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศที่มีกฎหมำย คุ้มครองกำรดำเนินงำนในประเทศไทย หรือซึ่ง
รัฐบำลไทยได้ให้ควำมเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึง พนักงำนหรือผู้เชี่ยวชำญหรือบุคคลอื่นซึ่งองค์กำรหรือทบวง
กำรเช่นว่ำนั้น แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ ปฏิบัติหน้ำที่หรื อภำรกิจในรำชอำณำจักร เพื่อองค์กำรหรือทบวงกำร
ดังกล่ำว หรือเพื่อรัฐบำลไทย ตำมควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ทำไว้กับองค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศนั้น
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือจำกส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

40 นำที
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ/ส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(6) คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่
ในฐำนะตำมมำตรำ 15 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (6) คู่สมรส
หรือบุตร ซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 (1) (2)
(3) (4) หรือ (5) แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ

ขั้นตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รับผิดชอบ
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
40 นำที
2) กำรพิจำรณำ
กองบังคับกำร
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กองบังคับกำร
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือจำกส่วนรำชกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ/ส่วน
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

ลำดับ
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
กรุงเทพมหานคร 10210))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
(7) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทำงจำกต่ำงประเทศเพื่อมำทำงำนประจำเป็นปกติ ณ ที่พัก
อำศัยของบุคคลตำมมำตรำ 15 (1) แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่ำ
เทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทำงทูต ตำมควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือกับองค์กำร
หรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งอยู่ในฐำนะตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กรณี (7) คนรับใช้
ส่วนตัวซึ่งเดินทำงจำกต่ำงประเทศเพื่อมำทำงำนประจำเป็นปกติ ณ ที่พักอำศัยของบุคคลตำมมำตรำ 15 (1) แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่ำเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทำงทูต ตำม
ควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือกับองค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศ
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) หนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

40 นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178

ลำดับ
2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

สวนพลู กทม. 10120))
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

หมำยเหตุ-

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ (Thailand
Elite Card)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งมีคุณสมบัติตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 17 ต.ค.2546 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำว
บำงจำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) บัตรเอกสิทธิ์พิเศษ (Thailand Elite Card)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
60นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับบัตรสมำชิกพิเศษ (Thailand
Privilege Card)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวซึ่งมีคุณสมบัติตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 22 ก.พ.2556 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำว
บำงจำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) บัตรสมำชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ

60นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตพิเศษเพื่อกำรเข้ำประเทศ
ประเภท (ข)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ ณ สำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป พร้อมด้วย
ครอบครัว
2) ได้รับใบอนุญำตพิเศษเพื่อกำรเข้ำประเทศ ประเภท (ข) และได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำวสำหรับ
ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลำ 3 ปี
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

ลำดับ
2)

ขั้นตอน
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ใบอนุญำตพิเศษเพื่อกำรเข้ำประเทศ ประเภท (ข)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คนต่ำงด้ำวรับรองสำเนำ)
2) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

60นำที

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
(หมายเหตุ: (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่งได้รับ อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำว กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว กรณีเพื่อกำรท่องเที่ยว ประเภทท่องเที่ยวพิเศษ
(Special Tourist Visa : STV VISA)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำม
1. ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 29 ก.ย. 2563 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนบำงจำพวกอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษ
2. ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 30 ต.ค. 2563 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนบำงจำพวกอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษ
3. ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 9 ธ.ค. 2563 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนบำงจำพวกอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ 2) (กรณีเดินทำงเข้ำทำงอำกำศ)
4. ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 9 ธ.ค. 2563 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนบำงจำพวกอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ 2) (กรณีเดินทำงเข้ำมำโดยเรือสำรำญและกีฬำ (เรือยอร์ช))
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ
4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
1. กรณีเดินทำงเข้ำทำงอำกำศ

1.1 หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำโรงแรมที่พักที่เป็นสถำนที่กักกัน
โรคแห่ ง รั ฐ ทำงเลื อ กหรื อ สถำนกั ก กั น ในโรงพยำบำล
ทำงเลือกในรำชอำณำจักร
1.2 หลักฐำนสถำนที่พักอำศัยหลังออกจำกสถำนกักกัน เช่น
หลั กฐำนกำรช ำระเงินค่ำโรงแรม หรือหลั กฐำนสำเนำ
โฉนดห้องชุดของที่พักอำศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของคนต่ำงด้ำวหรือครอบครัวคนต่ำงด้ำว หรือ
หลักฐำนกำรเช่ำที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้ำนพัก
หรือหลักฐำนกำรชำระเงินกำรซื้อหรือเช่ำซื้อที่พักอำศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมที่คนต่ำงด้ำวสำมำรถซื้อได้ตำม
กฎหมำย
1.3 หลักฐำนกรมธรรม์ประกันสุ ขภำพและอุบัติเหตุของไทย
คุ้มครองตลอดระยะเวลำที่พำนักในรำชอำณำจักรโดยมี
จ ำนวนเงิน ประกันภัยส ำหรับค่ำรักษำพยำบำล กรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท และกรณีผู้ป่วยใน
ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
2. กรณีเดินทำงเข้ำมำโดยเรือสำรำญและกีฬำ (เรือยอร์ช) ใน

รำชอำณำจักร
2.1 ยอมรับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำง
รำชกำรกำหนด และยินยอมกักตัวภำยในเรือไม่น้อยกว่ำ
14 วัน
2.2 มีหลักฐำนกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อท่องเที่ยวโดย
เรือสำรำญและกีฬำ (เรือยอร์ช) โดยแสดงกำรเป็นผู้
ควบคุมยำนพำหนะ หรือเจ้ำหน้ำที่ประจำพำหนะ หรือ
ผู้โดยสำร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2.3 มีหลักฐำนกรมธรรม์ประกันสุขภำพที่คุ้มครองกำรตรวจ
รักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus disease 2019 (COVID-19)) ในวงเงิน
100,000 USD ตลอดช่ ว งเวลำที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย
รวมถึ ง กำรท ำประกั น สุ ข ภำพและอุ บั ติ เ หตุ ข องไทย
คุ้มครองตลอดระยะเวลำที่พำนักในรำชอำณำจักรโดยมี
จ ำนวนเงิน ประกันภัยส ำหรับค่ำรักษำพยำบำล กรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท และกรณีผู้ป่วยใน
ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
2.4 หลักฐำนกำรชำระเงินล่วงหน้ำในกำรเช่ำจองสถำนที่จอด
เรือ
2.5 ปฏิบัติตำมประกำศกรมเจ้ำท่ำ ว่ำด้วยแนวปฏิบัติสำหรับ
เรือสำรำญและกีฬำ (เรือยอร์ช) ที่เข้ำมำในน่ำนน้ำไทย

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง
กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ำมำพำนัก
ระยะยำว ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2559 ( NON – O - X)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่ำงด้ำวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลง 22 พ.ย.
2559 เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ำ
มำพำนักระยะยำว ตำมมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัย ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตที่นั้น หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำ
กำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1)เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
เจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ) บันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ประทับตรำผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำที่ลงนำม
2) คืนหนังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
4) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ระยะเวลำ

60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมกำรจัดหำงำน

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

ลำดับ

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

1. คนต่ำงด้ำวผู้ได้รับสิทธิหลัก
คุณสมบัติครบถ้วนตำม ผนวก ก
1. หลักฐำนแสดงกำรมีเงินได้หรือเงินฝำกประจำ ในธนำคำร
พำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือมีเงินฝำกประจำในธนำคำร
พำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีรำยได้ประจำต่อปี ดังนี้
(ก) มี เ งิ น ฝำกประจ ำเป็ น มู ล ค่ ำ เที ย บอั ต รำ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท หรือ
(ข) มี เ งิ น ฝำกประจ ำเป็ น มู ล ค่ ำ เที ย บอั ต รำ
แลกเปลี่ ย นเป็ น เงิน ไทยไม่ น้ อ ยกว่ำ 1,800,000 บำท และมี รำยได้
ประจำต่อปีไม่น้อยกว่ำ 1,200,000 บำท และจะต้องมีเงินฝำกไม่น้อย
กว่ำ 3,000,000 บำท ภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
(ค)เงินต้องคงในบัญชีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี เมื่อ
ครบกำหนดให้ถอนได้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำชอำณำจักรเท่ำนั้น เช่น
กำรรักษำพยำบำล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยำนพำหนะ และกำรศึกษำ
บุตรทั้งนี้จะต้องมีเงินฝำกเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่ำ 1,500,000 บำท
2. หลักฐำน หรือ หนังสือรับรองกำรมีเงินฝำกจำกธนำคำร
พำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
3. หลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินในรำชอำณำจักรเท่ำนั้นเพื่อเป็นค่ำ
รักษำพยำบำล ซื้อคอนโดมิเนียมซื้อยำนพำหนะ และกำรศึกษำบุตร
4. เอกสำรหรือหลักฐำนรับรองควำมประพฤติหรือ หนังสือ
รับรองประวัติอำชญำกรรมจำกประเทศที่ คนต่ำงด้ำวถือสัญชำติ และ
หำกคนต่ำงด้ำวมีถิ่น พำนั กถำวรในประเทศอื่น ต้องมีเอกสำร หรือ
หลักฐำนดังกล่ำวจำกประเทศนั้นๆ ด้วย
5. กรมธรรม์ประกันสุขภำพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลำ
ที่พำนักในรำชอำณำจักรโดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยสำหรับค่ำ
รักษำพยำบำลในกรณี ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท กรณี
ผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
(กรณีตรวจลงตรำไม่ต้องแสดงเอกสำรข้อ 5.)

2. คู่สมรสของคนต่ำงด้ำว
คุณสมบัติครบถ้วนตำม ผนวก ก

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1.ส ำเนำหลั ก ฐำนแสดงควำมสั มพั น ธ์ เช่ น หลั ก ฐำน กำร
สมรส หรือหลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำรหรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. สำเนำหลักฐำนแสดงกำรมีเงินได้หรือเงินฝำกประจำใน
ธนำคำรพำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือมีเงินฝำกประจำใน
ธนำคำรพำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีรำยได้ประจำต่อปี
ดังนี้
(ก) มี เ งิ น ฝำกประจ ำเป็ น มู ล ค่ ำ เที ย บอั ต รำ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท หรือ
(ข) มี เ งิ น ฝำกประจ ำเป็ น มู ล ค่ ำ เที ย บอั ต รำ
แลกเปลี่ ย นเป็ น เงิน ไทยไม่ น้ อ ยกว่ำ 1,800,000 บำท และมี รำยได้
ประจำต่อปีไม่น้อยกว่ำ 1,200,000 บำท และจะต้องมีเงินฝำกไม่น้อย
กว่ำ 3,000,000 บำท ภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
(ค)เงินต้องคงในบัญชีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี เมื่อ
ครบกำหนดให้ถอนได้ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำชอำณำจักรเท่ำนั้น เช่น
กำรรักษำพยำบำล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยำนพำหนะ และกำรศึกษำ
บุตร
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี เ งิ น ฝำกเหลื อ ในบั ญ ชี ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ
1,500,000 บำท
3. หลั กฐำนหรื อหนั งสื อรับ รองกำรมีเงิ นฝำกจำกธนำคำร
พำณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
4. หลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินในรำชอำณำจักรเท่ำนั้น เพื่อเป็น
ค่ำรักษำพยำบำล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยำนพำหนะ และกำรศึก ษำ
บุตร
5. เอกสำรหรื อหลั กฐำนรับรองควำมประพฤติ หรื อหนังสื อ
รับรองประวัติอำชญำกรรมจำกประเทศที่ คนต่ำงด้ำวถือสัญชำติ และ
หำกคนต่ ำงด้ ำวมี ถิ่ น พ ำนั กถำวรในประเทศอื่ น ต้ องมี เอกสำรหรื อ
หลักฐำนดังกล่ำวจำกประเทศนั้นๆ ด้วย
6. กรมธรรม์ประกันสุขภำพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลำ
ที่พำนักในรำชอำณำจักรโดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยสำหรับค่ำ
รักษำพยำบำลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท กรณีผู้ป่วย
ใน ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท
(กรณีตรวจลงตรำไม่ต้องแสดงเอกสำร ข้อ 4(ค) และข้อ 6)

๓. บุตรของคนต่ำงด้ำวที่ชอบด้วยกฎหมำย อำยุไม่เกิน 20
ปี บริบูรณ์
คุณสมบัติครบถ้วน ตำมผนวก ก.

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1.สำเนำเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ เช่น หลักฐำนสำเนำสูติ
บัตร กำรจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนำทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำร
จดทะเบียนรับ รองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐำนอื่นจำกส่วนรำชกำร
หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. กรมธรรม์ประกันสุขภำพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลำ
ที่พำนักในรำชอำณำจักรโดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยสำหรับค่ำ
รักษำพยำบำลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำ 40,000 บำท กรณีผู้ป่วย
ใน ไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุเอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรอนุญำตให้แรงงำนต่ำงด้ำว สัญชำติ กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ที่เข้ำมำทำงำน ตำม
บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน (MOU) อยู่ต่อในรำชอำณำจักร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) มีหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ และมีสภำพสมบูรณ์
2) ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว “NON L-A”
3) ให้มำยื่นคำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป ก่อนวันอนุญำตเดิมสิ้นสุด ทั้งนี้ คนต่ำงด้ำว
สำมำรถมำยื่นคำขอฯ ได้ก่อนวันอนุญำตเดิมสิ้นสุด 45 วัน
4) กรณีตรวจพบว่ำคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรเกินกำหนดระยะเวลำอนุญำต หรือ คนต่ำงด้ำวไม่แจ้งที่พักอำศัย
กรณีอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับก่อน
5) กรณีได้รับอนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำง ให้ดำเนินกำรย้ำยตรำประทับอนุญำต และขยำยระยะเวลำกำร
อนุญำตตำมสิทธิ์ก่อน
6) กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำดำเนินกำร ให้มีหนังสือมอบอำนำจ หรือหลักฐำนตำมระเบียบ
หมำยเหตุ : คนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่ำงด้ำวพักอำศัย
หำกพื้นที่ใดไม่มีที่ทำกำรด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้ติดต่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) ยกเว้นพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10:30 –
18:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์รับคำร้อง
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำร

ระยะเวลำ
15 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

กำรพิจำรณำ
1) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
และพิจำรณำคุณสมบัติคนต่ำงด้ำวว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
2) บันทึกข้อมูลข้ออยู่ต่อในรำชอำณำจักรลงระบบสำรสนเทศ
ของ สตม. พร้อมถ่ำยภำพ
3) รับชำระค่ำธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
4) ประทับตรำ เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจลงนำม
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1) ฟังผลกำรพิจำรณำ
2) รับเล่มคืน
(หมายเหตุ: -)

10 นำที

(หมายเหตุ: -)
2)

3)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) แบบ ตม.7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดรูปถ่ำย)
3) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดเป็นระยะเวลำนำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ใบอนุญำตทำงำน หรือใบรับคำขออนุญำตทำงำนจำกกรมกำร
จัดหำงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 1
และ
กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

กรมกำรจัดหำงำน

ลำดับ
5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนของนำยจ้ำง ได้แก่
5.1 บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
5.2 ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
และ/หรือ
5.3 หลักฐำนกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล หรือ หนังสือรับรอง
จดทะเบียนบริษัท หรือ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนำยทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ม อบอ ำนำจให้ ผู้ อื่ น มำด ำเนิ น กำรแทน ให้ จั ด ท ำ
หนังสือมอบอำนำจให้บุคคลสัญชำติไทย มำดำเนินกำรแทน โดยติด
อำกรสแตมป์ 10 บำท พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน ของผู้รับมอบ
อำนำจที่รับรองเอกสำรด้วยตนเอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1,900 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอ ตม.7 (คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป)
2) หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักร กรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุด
เป็นระยะเวลำนำน
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ –
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 08/11/2562

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรตรวจลงตรำ ณ ช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
(Visa on Arrival) ของคนต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำมำ ณ ช่องทำงอนุญำต
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง
2
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำรขอรับกำรตรวจลงตรำ ณ ช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง (Visa on Arrival) คือ กำรตรวจลง
ตรำคนต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรที่มีสัญชำติตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ณ ช่องทำงอนุญำตของด่ำน
ตรวจ คนเข้ำเมืองของสนำมบินนำนำชำติในควำมรั บผิดชอบของกองบังคับกำรตรวจคนเข้ ำเมือง 2 เพื่อกำร
ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงและมีตั๋วหรือ
เอกสำรที่ใช้เดินทำง ซึ่งชำระค่ำโดยสำรครบถ้วนแล้ว สำหรับใช้เดินทำงกลับออกนอกรำชอำณำจักรภำยใน
กำหนดเวลำไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอรับกำรตรวจลงตรำ ณ ช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
(Visa on Arrival)
1. ไม่เป็นผู้ทมี่ ีลักษณะต้องห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
2. มีสัญชำติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีสัญชำติของประเทศที่ออก
หนังสือเดินทำง
3. ต้องมีหนังสือเดินทำงอันถูกต้องและยังสมบูรณ์ รวมถึงหนังสือเดินทำงนั้นต้องมีอำยุใช้งำนก่อนหมดอำยุไม่น้อย
กว่ำ 30 วัน
4. เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน
5. มีตั๋วหรือเอกสำรที่ใช้เดินทำงซึ่งชำระค่ำโดยสำรครบถ้วน สำหรับใช้เดินทำงกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
6. มีเงินติดตัวตำมที่กฎหมำยกำหนด (จำนวน 10,000 บำท/คน หรือ 20,000 บำท/ครอบครัว) ที่จะมำใช้จ่ำย
สำหรับ กำรท่องเที่ยวในประเทศ หรือบัตรเครดิต แสดงให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
7. ต้องแจ้งที่พักอำศัยในรำชอำณำจักรตำมควำมเป็นจริง และสำมำรถตรวจสอบได้
8. รูปถ่ำยขนำด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1. ณ ช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่กำหนดไว้ ตำมเวลำท ำกำรของแต่ ล ะท่ ำ อำกำศยำนและ
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ในสั งกัดกองบังคับกำร ด่ ำ นตรวจคนเข้ ำ เมื อ งที่ ก ำหนดไว้ ต ำมประกำศ
ตรวจคนเข้ำเมือง 2
กระทรวงมหำดไทย ในสั ง กั ด กองบั ง คั บ กำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 2
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองรับคำร้อง
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
- หนังสือเดินทำง
- ใบคำร้อง ตม.88
- บัตร ตม.6
- ตั๋วเดินทำงไป – กลับไม่เกิน 15 วัน
- เอกสำรแสดงที่พัก
- บัตรที่นั่งโดยสำร
- เงินติดตัวตำมที่กฎหมำยกำหนด
- ตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีบุคคลต้องห้ำมและบัญชี
เฝ้ำดู
2) กำรพิจำรณำ
1. กำรพิจำรณำคุณสมบัติของคนต่ำงด้ำวตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
2. ออกหมำยเลขกำรตรวจลงตรำ
3. จัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำ
3) กำรประทับตรำอนุญำตให้เข้ำรำชอำณำจักร
1. ประทับตรำอนุญำตให้เข้ำรำชอำณำจักร
2. คืนหนังสือเดินทำงและใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลำ
1 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
งำนตรวจลงตรำ

1 นำที

งำนตรวจลงตรำ

1 นำที

งำนตรวจลงตรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ใบคำร้อง (แบบ ตม.88)
2) หนังสือเดินทำง
3) บัตร ตม.6

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ลำดับ
4)
5)
6)
7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
บัตรที่นั่งโดยสำร
ตั๋วเดินทำงขำกลับ (ไม่เกิน 15 วัน)
หลักฐำนกำรจองที่พักในประเทศไทย
เงินติดตัวตำมที่กฎหมำยกำหนด (จำนวน 10,000 บำท/คน หรือ
20,000บำท/ครอบครัว)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) เงินค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
2,000 บำท/คน

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2
2.1) กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2
หมายเหตุ: (เลขที่ 999 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 / โทร. 02 134 0841 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ division2.imm@gmail.com)
2.2) งำนตรวจลงตรำ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ: (เลขที่ 999 หมู่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 / โทร.
02 134 0340 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ voa.imm2@yahoo.com)
2.3) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ
หมายเหตุ : (เลขที่ 222 แขวงสนามบิ น เขตดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ 10210 / โทร. 02 535 1029 /
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dmk.immigration@gmail.com)

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2.4) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
หมายเหตุ: (เลขที่ 60 ถนนมหิดล ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 / โทร.
053 277 180 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cnxairportimm@gmail.com)
2.5) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนภูเก็ต
หมายเหตุ: (เลขที่ 222 หมู่ 6 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 / โทร. 076 327 138 /
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hktphuket.imm@hotmail.com)
2.6) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่
หมายเหตุ : (เลขที่ 99 หมู่ 3 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ ง จั ง หวั ด สงขลา 90115 / โทร.
074 251 096 หรือ 074 227 228 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hatyaiimm@hotmail.com)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : (เลขที่ 1 ถนนพิ ษ ณุ โ ลก เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ 10300 / สายด่ ว น 1111 / เว็ บ ไซต์
www.1111.go.th /)
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ใบคำร้อง ตม.88 (APPLICATION FOR VISA ON ARRIVAL)
หมำยเหตุ
- สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
- เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ควรเพิ่มควำมละเอียด
รอบคอบในกำรตรวจสอบข้อมูลบัตร ตม.๖ ของผู้โดยสำร โดยเฉพำะข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแจ้งที่อยู่
ตำมภูมิล ำเนำ/ที่พักปั จ จุ บั น หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ และข้อมูล ของญำติที่ติดต่อได้ให้ครบถ้ว น ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำมตัวเพื่อตรวจสอบอำกำรในภำยหลัง

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรั บ กำรตรวจลงตรำล่ ว งหน้ ำ ทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Visa on
Arrival)
ของคนต่ ำ งด้ ำ วที่ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำ ณ ช่ อ งทำงอนุ ญ ำตตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทยในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำรขอรับกำรตรวจลงตรำล่วงหน้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ Electronic VISA ON ARRIVAL คือ กำรบริกำรคัดกรอง
และตรวจสอบเอกสำรล่วงหน้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ผู้โดยสำรที่ต้องกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร โดยต้องมี
สั ญ ชำติ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ผ่ ำ นช่ องทำงอนุ ญำตของด่ ำ นตรวจคนเข้ ำเมื องของสนำมบิ น
นำนำชำติ
ในควำมรับผิดชอบของกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2 ภำยใต้แนวคิดที่ก่อให้เกิดกำร
ตรวจลงตรำที่สะดวก รวดเร็ว ในกำรผ่ำนเข้ำรำชอำณำจักร โดยจะทำให้ลดควำมแออัดในกำรรอคิว รอรับกำร
ตรวจลงตรำ ลดกำรใช้เอกสำร และเพิ่มควำมสะดวกในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมออนไลน์ (e-Payment) เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอรับกำรตรวจลงตรำล่วงหน้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa on
Arrival)
1. ไม่เป็นผู้ทมี่ ีลักษณะต้องห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
2. มีสัญชำติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีสัญชำติของประเทศที่ออก
หนังสือเดินทำง
3. ต้องมีหนังสือเดินทำงอันถูกต้องและยังสมบูรณ์ รวมถึงหนังสือเดินทำงนั้นต้องมีอำยุใช้งำนก่อนหมดอำยุไม่น้อย
กว่ำ 30 วัน
4. เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน
5. มีตั๋วหรือเอกสำรที่ใช้เดินทำงซึ่งชำระค่ำโดยสำรครบถ้วน สำหรับใช้เดินทำงกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
6. มีเงินติดตัวตำมที่กฎหมำยกำหนด (จำนวน 10,000 บำท/คน หรือ 20,000 บำท/ครอบครัว) ที่จะมำใช้จ่ำย
สำหรับ กำรท่องเที่ยวในประเทศ หรือบัตรเครดิต แสดงให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
7. ต้องแจ้งที่พักอำศัยในรำชอำณำจักรตำมควำมเป็นจริง และสำมำรถตรวจสอบได้
8. รูปถ่ำยขนำด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
ช่ อ งทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Thailand E-Visa On Arrival
ณ ช่องทำงอนุ ญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่กำหนดไว้
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ในสั งกัดกองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 2
หมำยเหตุ : 1. www.evisathailand.com
2. thailandevoa.vfsevisa.com

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
ตำมเวลำท ำกำรของแต่ ล ะท่ ำ อำกำศยำนและ
ด่ ำ นตรวจคนเข้ ำ เมื อ งที่ ก ำหนดไว้ ต ำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย ในสั ง กั ด กองบั ง คั บ กำร
ตรวจคนเข้ำเมือง 2

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองรับคำร้อง
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำร
- หนังสือเดินทำง
- บัตร ตม.6
- บัตรที่นั่งโดยสำร
- เอกสำร Pre-Approved Code
2) กำรประทับตรำอนุญำตให้เข้ำรำชอำณำจักร
1. ออกหมำยเลขกำรตรวจลงตรำ
2. ประทับตรำอนุญำตให้เข้ำรำชอำณำจักร
3. คืนหนังสือเดินทำง

ระยะเวลำ
1 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
งำนตรวจลงตรำ

1 นำที

งำนตรวจลงตรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ใบคำร้อง (แบบ ตม.88) E-VOA
เอกสำร Pre-Approved Code
หนังสือเดินทำง
บัตร ตม.6
บัตรที่นั่งโดยสำร
เงินติดตัวตำมที่กฎหมำยกำหนด (จำนวน 10,000 บำท/คน หรือ
20,000บำท/ครอบครัว)

ค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) เงินค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำ
2) ค่ำบริกำร (เอกชน)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
2,000 บำท/คน
600 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
หมายเหตุ : (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 / สายด่ว น 1178 /
ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120)
2) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2
2.1) กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2
หมายเหตุ: (เลขที่ 999 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 / โทร. 02 134 0841 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ division2.imm@gmail.com)
2.2) งำนตรวจลงตรำ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ: (เลขที่ 999 หมู่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 / โทร.
02 134 0340 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ voa.imm2@yahoo.com)
2.3) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ
หมายเหตุ : (เลขที่ 222 แขวงสนามบิ น เขตดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ 10210 / โทร. 02 535 1029 /
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dmk.immigration@gmail.com)
2.4) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
หมายเหตุ: (เลขที่ 60 ถนนมหิดล ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 / โทร.
053 277 180 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cnxairportimm@gmail.com)
2.5) ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนภูเก็ต
หมายเหตุ: (เลขที่ 222 หมู่ 6 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 / โทร. 076 327 138 /
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hktphuket.imm@hotmail.com)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : (เลขที่ 1 ถนนพิ ษ ณุ โ ลก เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ 10300 / สายด่ ว น 1111 / เว็ บ ไซต์
www.1111.go.th /)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ใบคำร้อง ตม.88 (APPLICATION FOR ELECTRONICS VISA ON ARRIVAL : E-VOA)
หมำยเหตุ
- สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
- เพื่อเป็นกำรเฝ้ ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ควรเพิ่มควำม
ละเอียดรอบคอบในกำรตรวจสอบข้อมูลบัตร ตม.๖ ของผู้โดยสำร โดยเฉพำะข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแจ้งที่
อยู่
ตำมภูมิลำเนำ/ที่พักปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ และข้อมูลของญำติที่ติดต่อได้ให้ครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวเพื่อตรวจสอบอำกำรในภำยหลัง

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรให้ประกันตัว คนต่ำงด้ำวที่รอกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร ตำม มำตรำ 54
แห่ง พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คนต่ำงด้ำวที่นำยประกันสำมำรถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้มีเงื่อนไข ดังนี้
1.1.กำรขอประกันตัวเพื่อไปติดต่อทำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
1.2.กำรขอประกันตัวผู้ได้รับสถำนภำพเป็นผู้ลี้ภัย (UNHCR)
1.3.กำรขอประกันตัวเนื่องจำกมีอำกำรเจ็บป่วยหรือต้องอยู่ในควำมดูแลของแพทย์
1.4.กำรขอประกั น ตั ว เนื่ อ งจำกมี พ ฤติ ก ำรณ์ พิ เ ศษหรื อ เหตุ จ ำเป็ น อื่ น เช่ น มี ค ำสั่ ง ศำลหรื อ ค ำสั่ ง
เจ้ำพนักงำนผู้มีอำนำจตำมกฏหมำยกำหนดเงื่อนไขห้ ำมเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรไว้ในระหว่ำงดำเนินคดี
ตำมกระบวนกำรยุติธรรม หรือมีเหตุจลำจล ภัยสงครำม หรือภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น
2. คนต่ำงด้ำวที่นำยประกันไม่สำมำรถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้มีเงื่อนไข ดังนี้
2.1.ได้รับโทษควำมคำพิพำกษำของศำลไทย ตำม พ.ร.บ.ยำเสพติด
2.2.กฏหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
2.3.ควำมผิดเกี่ยวับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรตำมประมวลกฏหมำยอำญำ
2.4.ควำมผิดอื่นใดที่เป็นที่สนใจของประชำชนหรือเป็นผู้ต้องกักสำคัญ ผู้ต้องกักที่ถูกอำยัดตัว
3. ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรยื่นประกันตัวคนต่ำงด้ำว ดังนี้
3.1.ยื่ น เอกสำรคำร้ องขอประกันตัว ของนำยประกันและตรวจสอบว่ำเอกสำรครบและถูกต้องหรือไม่
3.2.ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ
3.3.ผกก.3 บก.สส.สตม. พิจำรณำว่ำเข้ำหลักเกฑณ์กำรประกันตัวหรือไม่
3.4.เสนอ ผบก.สส.สตม. หำกไม่อนุญำตให้ ประกันตัว ทำกำรแจ้งนำยประกันให้ยื่นคำร้ องขอคืนเงิน
ประกันตัว
3.5.อนุมัติและอนุญำตให้ประกันตัวคนต่ำงด้ำว
4. กรอบระยะเวลำกำรอนุญำตและเงื่อนไขกำรประกันตัวคนต่ำงด้ำว ดังนี้
4.1. กำรขอประกัน ตัวเพื่อไปติดต่อทำหนังสื อเดินทำง หรือเอกสำรใช้แทนหนังสื อเดินทำงโดยได้รับ
อนุญำตได้ครั้งเดียว ไม่เกิน 15 วัน หรือพิจำรณำเป็นครำวๆไป
4.2. กำรขอประกันตัวผู้ได้รับสถำนภำพเป็นผู้ลี้ภัย (UNHCR) โดยอนุญำตได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน
4.3. กำรขอประกันตัวเนื่องจำกมีอำกำรเจ็บป่วยหรือต้องอยู่ในควำมดูแลของแพทย์ โดยอนุญำตได้ไม่เกิน
ครั้งละ 30 วัน
4.4. กำรขอประกั น ตั ว เนื่ อ งจำกมี พ ฤติ ก ำรณ์ พิ เ ศษหรื อ เหตุ จ ำเป็ น อื่ น เช่ น มี ค ำสั่ ง ศำลหรื อ ค ำสั่ ง
เจ้ำพนักงำนผู้มีอำนำจตำมกฏหมำยกำหนดเงื่อนไขห้ำมเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรไว้ในระหว่ำงดำเนินคดี
ตำมกระบวนกำรยุ ติ ธ รรม หรื อ มี เ หตุ จ ลำจล ภั ย สงครำม หรื อ ภั ย พิ บั ติ ต่ ำ งๆเป็ น ต้ น โดยอนุ ญ ำตได้ ไ ม่ เ กิ น
ครั้งละ 30 วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช่กรณีที่คนต่ำงด้ำวใช้เป็นช่อทำงที่จะประวิงเวลำไม่กลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
5.กำรรำยงำนตัวของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรประกันตัว

โดยให้คนต่ำงด้ำวต้องพักอำศัยตำมที่อยู่ที่ได้แจ้งและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนุญำต และต้องมำรำยงำนตัวกับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คู่สัญญำตำมวัน เวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำกำหนด ณ ที่ทำกำรของกองกำกับกำร 3 กองบังคับกำร
สืบสวนสอบสวน สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือที่ทำกำรของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในสังกัดกองบังคับกำรตรวจ
คนเข้ำเมือง 2 หรื อที่ท ำกำรของตรวจคนเข้ำ เมืองจัง หวัดในสั งกัดกองบังคับ กำรตรวจคนเข้ ำเมือง 3-6 หรื อ
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ขึ้นกำรบังคับบัญชำต่อกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3-6 โดยตรงแล้วแต่
กรณี เ ท่ ำ นั้ น ทั้ ง นี้ โดยคนต่ ำ งด้ ำ วผู้ ไ ด้ รั บ กำรประกั น ตั ว ไม่ อ ำจใช้ ชี วิ ต อย่ ำ งอิ ส ระเหมื อ นกั บ คนต่ ำ งด้ ำวอื่ น
ที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร กล่ำวคือ ต้องพักอำศัยภำยในอำณำบริเวรที่พักอำศัยซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ระบุและกำหนดในสัญญำประกันเท่ำนั้น
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาทาการ
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง))
เวลา 08:30 - 16:30 น.
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 24 ชั่วโมง
ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

15 นำที

กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวน

1)

ยื่นคำร้องพร้อมยื่นเอกสำรตรวจสอบ
(หมายเหตุ: -)

2)

กำรพิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องกัก
(หมายเหตุ: -)

ภำยใน 24 ชั่วโมง

กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวน

3)

อนุมัติอนุญำตให้ประกันตัว
(หมายเหตุ: -)

ภำยใน 24 ชั่วโมง

กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

1)

บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (หำกยื่นโดยใช้เอกสำรนี้ ไม่ต้องใช้เอกสำรตำมข้อ 2 และ 3
บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (กรณีเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว) ซึง่
ได้รับอนุญำตให้พำนักอำศัยและทำงำนในพื้นที่ กทม. และยังไม่สิ้นสุด
กำรอนุญำต)

กรมกำรปกครอง

2)

คำร้องขอประกันตัวผู้ต้องกัก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

-

3)

สัญญำประกันตัวผู้ต้องกัก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

-

4)

เอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องและแต่กรณีที่ขอยื่นประกันตัว เช่น
4.1.เอกสำรรับรองสถำนะจำก UNHCR
4.2.ใบรับรองแพทย์หรือควำมเห็นแพทย์
4.3.คำสั่งศำลหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอำนำจตำมกฏหมำย

-

5)

เอกสำรประจำตัวคนต่ำงด้ำว เช่น
5.1 สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ต้องกัก
5.2 บัตรประจำตัว UNHCR
หรือ เอกสำรอื่นๆ ที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ร้องขอเพื่อใช้ประกอบกำร
ขอประกันตัว

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

1)

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมายเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 1178 / ตู้ ปณ.1178
สวนพลู กทม. 10120))

2)

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในพื้นที่
(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอตรวจสอบข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออกรำชอำณำจักร ตำม มำตรำ 25
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรยื่นขอตรวจสอบข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1. ยื่นขอด้วยตัวเอง
1.2. มอบอำนำจให้ผู้อื่นยื่นขอแทน
2. เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรยื่นขอตรวจสอบข้อมูล
2.1. กรณียื่นด้วยตัวเอง
2.1.1. แบบคำร้องขอคัดสำเนำข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออกรำชอำณำจักร ตำมแบบที่กำหนด
2.1.2. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง หรือ หนังสือเดินทำงตัวจริง
2.2. กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นยื่นขอแทน
2.2.1. แบบคำร้องขอคัดสำเนำข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออกรำชอำณำจักร ตำมแบบที่กำหนด
2.2.2. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนำจ
2.2.3. หนังสือมอบอำนำจ ลงลำยมือชื่อของผู้มอบอำนำจ ผู้รับมอบอำนำจ และพยำน
พร้อมติดอำกรแสตมป์ จำนวน 10 บำท
3. ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรยื่นขอตรวจสอบข้อมูล
3.1. กรอกแบบคำร้องขอคัดสำเนำข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ-ออกรำชอำณำจักร
3.2. ยื่นเรื่องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
3.3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สืบค้นข้อมูลระบบสำรสนเทศสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
3.4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทำหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบข้อมูล
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
กรุงเทพมหำนคร
ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้ำเมือง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ภำคกลำง
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 4 กำหนด)
ภำคเหนือ
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 5
ภำคใต้
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 6
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 23 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) รับคำร้องและตรวจสอบเอกสำร
2)

สืบค้นข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

ระยะเวลำ
3 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยงำนเทคโนโลยี

15 นำที

ฝ่ำยงำนเทคโนโลยี

ลำดับ
ขั้นตอน
3) ทำหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบข้อมูล

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยงำนเทคโนโลยี

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สำทรใต้ เขตสำทร กทม. 10120 / สำยด่วน 1178 /
ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120))
หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th

