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การเขา้มาและอยูใ่น
ราชอาณาจกัร



1. หนังสือเดนิทาง (PASSPORT)     หรือ

 

2. เอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทาง หรือ TRAVEL 
DOCUMENT 

3. ได้รับการตรวจลงตราจากสถานทูต/สถานกงสุลไทย  
หรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา

ผู้ที0จะเดนิทางเข้าราชอาณาจักรไทย จะต้องมี



ประเภทของหนังสือเดนิทาง
มี 6 ประเภท ดงันี;

1. หนงัสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport)
2. หนงัสือเดินทางราชการ (Official Passport)
3. หนงัสือเดินทางกึ�งราชการ (Public Affairs 

Passport)
4. หนงัสือเดินทางธรรมดา (Ordinary 

Passport)
5. หนงัสือเดินทางสหประชาชาต ิ(United 

Nation Passport)
6. หนงัสือเดินทางหมู่ (Collective Passport)



Visa/การตรวจลงตรา (Visa/วีซ่า)

ทําเป็นรอยตราประทบั หรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์

** มีขอ้ยกเวน้สําหรบับางประเทศที	ไดท้ําความตกลงไม่ตอ้งขอวีซ่าระหว่างกนัก็
ได ้หรือบางประเทศอาจยกเวน้โดยการอนุญาตใหค้นบางสญัชาติเดินทางเขา้ไป
ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่าเลยก็ได้



- สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

- ด่านตรวจคนเขา้เมือง ณ ช่องทางอนุญาต 
  (Visa on Arrival)



ประเภทVISA

จํานวนครั;ง
รหัส VISA

VISA แผ่นปะ

หมายเลขหนังสือเดนิทาง
วนัหมดอายุ VISA จํานวนบุตรที0ตดิตาม



แบบตราประทบั  (ตรายาง)

วนัที0ออก Visa

ประเภท Visa

 วนัหมดอายุ Visa

จํานวนครั;ง

หมายเลข Visa



วนัเดินทางเข้า

รหัส Visa

ชื0อด่าน



ลาํดบั ประเภทวีซ่า รหสั จํานวนวนัอนุญาต
1 Diplomatic DIP 90 วนั

2 Official OFF 90 วนั

3 Transit TS 30 วนั

4 Tourist Visa TR 60 วนั

5 Courtesy Visa CY 90 วนั

6 Visa on Arrival TR-15 15 วนั



ลาํดบั ประเภทวีซ่า รหสั จํานวนวนั

อนุญาต
7 Special Entry Visa SE 90 วนั

8 Non-immigrant Visa Non-(รหัส) 90 วนั

9 Non-immigrant Visa Non- L-A 2 ปี

10 ACMECS Single Visa ASV 60 วนั

11 Privilege Entry Visa PE 1 ปี



ลาํดบั ประเภทวีซ่า รหสั เหตุผล
1 Education ED การศึกษา

2 Religion R การเผยแผ่ศาสนา

3 Business B ประกอบธุรกจิและทาํงาน

4 Mass Media M สื0อมวลชน

5 Other O อื0นๆ เช่น ครอบครัวไทย, ใช้ชีวติบั;นปลาย



การขออยู่ต่อใน
ราชอาณาจกัร

- คนต่างชาติไดร้ับการประทบัตราอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที#ตรวจคนเขา้
เมืองตามช่องทางด่าน ตม.ต่างๆ (ตราขาเขา้สี#เหลี#ยมเลก็ๆ) ใหเ้ดินทางเขา้มา
และอยูใ่นไทย 
- ระยะเวลาต่างกนัไปในแต่ละประเภทวีซ่า 
- หากระยะเวลาอนุญาตดงักล่าวจะสิ/นสุดลง และมีเหตุผลความจาํเป็น 
- ใหย้ื#นคาํขออยูต่่อตามแบบ ตม.7 และเสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท 
พร้อมเอกสารประกอบคาํขอ



ตม.จว.นครราชสีมา

ตม.จว.อาํนาจเจริญ

ตม.จว.สกลนคร

ตม.จว.อุดรธานี

ตม.จว.ขอนแก่น

ด่าน ตม.กาบเชิง



ตราประทบัขาเข้า

ชื0อด่าน

วนัที0เดินทางเข้า

รหัสประเภท VISA

วนัอนุญาตสิ;นสุด
รหัสประจําตราประทบั



แบบฟอร์ม ตม.7



� เพื	อประกอบธุรกิจหรือทํางาน

� ปฏิบตัิงานเกี	ยวกบัการลงทุนที	ไดร้บัความเห็นชอบ
จาก กระทรวง ทบวง กรม

� ปฏิบตัิงานในส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื	นของรฐั

� ท่องเที	ยว

� ลงทุน



� เป็นครู อาจารย ์หรือผูเ้ชี	ยวชาญในสถานศึกษาของรฐั

� เป็นครู อาจารย ์หรือผูเ้ชี	ยวชาญในสถานศึกษาของ
เอกชน

� ศึกษาในสถานศึกษาของรฐั

� ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน

� ฝึกสอนหรือคน้ควา้วิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาหรือ
สถาบนัวิจยั



� เป็นครอบครวัของคนต่างดา้วที	ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชั 	วคราวเพื	อการศึกษาใน
สถานศึกษา (เฉพาะบดิา มารดา คู่สมรส บุตร บุตร    
บุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)

� ปฏิบตัิหนา้ที	สื	อมวลชน

� ศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบตัิศาสนกิจ

� เผยแผ่ศาสนา



� เป็นช่างฝีมือหรือผูเ้ชี	ยวชาญดา้นการแพทย ์การพยาบาล 
หรือสาขาวิชาชีพต่างๆเพื	อถ่ายทอดความรูใ้หก้บัคนไทย

� ติดตั=งหรือซ่อมแซมเครื	องจกัร อากาศยาน หรือเรือเดิน
ทะเล

� เป็นนกัแสดง นกัรอ้ง นกัดนตรีประจําโรงแรม หรือบริษทัที	
ประกอบธุรกิจบนัเทิงในไทย

� เป็นครอบครวัของผูม้ีสญัชาติไทย (บดิา มารดา คู่สมรส 
บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)



� เป็นครอบครวัของผูม้ีถิ	นที	อยู่ในราชอาณาจกัร (บดิา
มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)

� เป็นครอบครวัของคนต่างดา้วที	ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชั 	วคราว 

� ปฏิบตัิงานในองคก์ารกุศลสาธารณะ องคก์ารเอกชน
ต่างประเทศ  มูลนธิิ สมาคม หอการคา้ต่างประเทศ สภา
หอการคา้หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

� ใชช้ีวิตบั=นปลาย (อายุ 50 ปีบริบูรณข์ึ= นไป)



� เยี�ยมญาติหรือหรือกลับภมูิลาํเนาเดิมของผู้เคยมีสญัชาติไทย 
หรือบิดามารดาเป็นคนสญัชาติไทยหรือเคยมีสญัชาติไทย

� เยี�ยมคู่สมรสหรือเยี�ยมบุตรซึ�งมีสญัชาติไทย

� เพื�อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื. นหรือเพื�อดูแลผู้ป่วย

� เพื�อการดาํเนินคดี 

� ปฏบิัติหน้าที�หรือภารกจิให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกจิ/
หน่วยงานอื�นของรัฐ หรือสถานทูต/กงสลุ/องค์การระหว่าง
ประเทศ                 ฯลฯ



07/07/57

1. แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จํานวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
2. สําเนาหนังสือเดนิทางของผู้ยื7นคาํขอ
3. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit)
4. หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานัFน โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน 

และระยะเวลาการจ้าง
5. สําเนาใบประกอบวชิาชีพครู หรือ สําเนาหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ สําเนา

หนังสือรับคาํขออนุญาตผ่อนผนัจากคุรุสภา ประทับตราสถาบันการศึกษา และรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจ (ยกเว้นครู หรือ อาจารย์ หรือ ผู้เชี7ยวชาญ ใน
ระดบัอุดมศึกษา ไม่ต้องมี) 

6. สัญญาจ้างงาน (ประทับตราสถาบันการศึกษา และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจ)

หมายเหตุ คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant  
ให้นําหลกัฐานเอกสารตัวจริงมาแสดง    และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ด้วย

ลายมอืชื7อของผู้ยื7นคาํขอ

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

กรณเีป็นครู หรือ อาจารย์ หรือ ผู้เชี0ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ



07/07/57

1.  แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท 
2.  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูย้ื/นคาํขอ
3.  สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน
4.  สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหจ้ดัตั6งสถานศึกษาจากส่วนราชการที/เกี/ยวขอ้ง
5.  หนงัสือรับรองและขอใหอ้ยูต่่อจากสถานศึกษานั6น โดยระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และ

ระยะเวลาการจา้ง และสาํเนาหนงัสือแต่งตั6งครู  ตามแบบที/ สช. กาํหนด
6.  สาํเนาใบประกอบวชิาชีพครู หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ สาํเนาหนงัสือ

ผอ่นผนัจากคุรุสภา  หรือ สาํเนาหนงัสือรับคาํขออนุญาตผอ่นผนัจากคุรุสภา

หมายเหตุ  คนต่างดา้วตอ้งไดร้ับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant 
                   ใหน้าํหลกัฐานเอกสารตวัจริงมาแสดง  และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ดว้ยลายมือชื/อของผูย้ื/นคาํขอ

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

กรณเีป็นครู หรือ อาจารย์ หรือผู้เชี0ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน
กรณีโรงเรียนในระบบ 
ได้แก่  ร.ร.สามัญศึกษา English Program ร.ร.อาชีวศึกษาที0ใช้หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการและ ร.ร.นานาชาติ



07/07/57

1.  แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 1 รูป และ คา่ธรรมเนียม 
1,900.- บาท 

2.  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูย้ื/นคาํขอ
3.  สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน
4.  สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหจ้ดัตั6งสถานศึกษาจากส่วนราชการที/เกี/ยวขอ้ง
5.  หนงัสือรับรองและขอใหอ้ยูต่่อจากสถานศึกษานั6น โดยระบุตาํแหน่ง อตัรา

เงินเดือน และระยะเวลาการจา้ง
6. สาํเนาหนงัสือแต่งตั6งครู/ผูส้อน ตามแบบที/ สช. กาํหนด
7. สัญญาจา้ง

หมายเหตุ คนต่างดา้วตอ้งไดร้ับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant 
                  ใหน้าํหลกัฐานเอกสารตวัจริงมาแสดง    และถ่ายเอกสารพร้อมรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง ดว้ยลายมือชื/อของผูย้ื/นคาํขอ

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
กรณเีป็นครู หรือ อาจารย์ หรือผู้เชี0ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน

กรณโีรงเรียนนอกระบบ ประเภท 15(2) ได้แก่ รร.กวดวชิา รร.สอนภาษา 



07/07/57

1.  แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 1 รูป และ คา่ธรรมเนียม 
1,900.- บาท 

2.  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูย้ื/นคาํขอ
3.  สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน
4.  สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหจ้ดัตั6งสถานศึกษาจากส่วนราชการที/เกี/ยวขอ้ง
5. หนงัสือรับรองและขอใหอ้ยูต่่อจากอธิการบดีของสถาบนัการศึกษา โดยระบุ

ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และระยะเวลาการจา้ง
6. สัญญาจา้ง
หมายเหตุ คนต่างดา้วตอ้งไดร้ับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant 
                  ใหน้าํหลกัฐานเอกสารตวัจริงมาแสดง    และถา่ยเอกสารพร้อมรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง ดว้ยลายมือชื/อของผูย้ื/นคาํขอ

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

กรณเีป็นครู หรือ อาจารย์ หรือผู้เชี0ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน

กรณสีถาบันอุดมศึกษาของเอกชน



07/07/57

- เอกสารของผูย้ื/นคาํขอ ใหผู้ย้ื/นคาํขอลงนามรับรอง ทุกแผน่ทุกหนา้
- เอกสารของ ร.ร. ใหม้ีอาํนาจลงนามของ ร.ร. ลงนามรับรอง และ

ประทบัตรา ร.ร. ทุกหนา้ ทุกแผน่
- อนุญาตตามสญัญาจา้ง/ หนงัสือร้องขอจาก ร.ร./ อายใุบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ/ หรือครั6 งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
กรณเีป็นครู หรือ อาจารย์ หรือผู้เชี0ยวชาญในสถานศึกษาทั;งของรัฐและเอกชน

หมายเหตุ



07/07/57

1.     แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท 
2.      สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูย้ื#นคาํขอ
3.      สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน
4. สาํเนาคุณวฒุิการศึกษา
5. สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา ( transcript )  ที#แสดงถึงความรู้ตามตาํแหน่งหนา้ที#หรือหนงัสือ

รับรองประสบการณ์การทาํงานที#แสดงถึงความรู้ความสามารถตามตาํแหน่งหนา้ที#จากหน่วยงาน
ที#เกี#ยวขอ้ง

6. สาํเนาแบบยื#นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที#จ่าย ที#มีชื#อคนต่างดา้วผูย้ื#นคาํขอเดือนล่าสุด พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน (รับรองสาํเนาโดยสรรพากรจงัหวดั)

7. หนงัสือรับรองคนต่างดา้วที#แสดงถึงเหตุผลความจาํเห็นในการที#จะตอ้งขออยูต่่อจากสถานศึกษา
8. รายละเอียดจาํนวนครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยแยกเป็นครู อาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษาสญัชาติไทย และคนต่างดา้ว
9. สญัญาจา้ง ( ประทบัตราโรงเรียนและรับรองโดยผูอ้าํนวยการโรงเรียน)
10. สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหจ้ดัตั/งสถานศึกษา ( ประทบัตราโรงเรียนและรับรองโดย

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน)
11. หนงัสือรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช. ) 

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
กรณเีป็นบุคลากรทางการศึกษา



07/07/57

เอกสารประกอบการยื7นคาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรประเภทส่วนราชการรับรอง

กรณีเพื0อศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐ

1.  แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท 
2.  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูย้ื/นคาํขอ
3.  หนงัสือรับรองและขอใหอ้ยูต่่อจากสถานศึกษานั6น โดยใหป้รากฏรายละเอียดเกี/ยวกบัจาํนวนปีการศึกษา ระดบัหลกัสูตรและ
     ผลการศึกษาของผูย้ื/นคาํขอ

1.  แบบคาํขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท 
2.  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูย้ื/นคาํขอ
3.  สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหจ้ดัตั6งสถานศึกษาจากส่วนราชการที/เกี/ยวขอ้ง
4.  หนงัสือรับรองและขอใหอ้ยูต่่อจากสถานศึกษานั6น โดยใหป้รากฏรายละเอียดเกี/ยวกบัจาํนวนปีการศึกษา ระดบัหลกัสูตรและ
     ผลการศึกษาของผูย้ื/นคาํขอ
5.  หนงัสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดบักรมหรือเทียบเท่า หรือจาก ผูว้า่ราชการจงัหวดัที/รับผดิชอบสถานศึกษานั6น 
     (ยกเวน้ กรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและกรณีศึกษาในระดบัอุดมศึกษา)

หมายเหตุ ใหน้าํหลกัฐานเอกสารตวัจริงมาแสดง    และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ดว้ยลายมือชื/อของผูย้ื/นคาํขอ

กรณีเพื0อศึกษา ในสถานศึกษาของเอกชน 



การตรวจลงตรา 
การเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา
ในอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที�
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง



การเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา

การขอเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA) 

หมายถึง

การเปลี�ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง   หรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทาง จาก
ประเภทนักท่องเที�ยว  (TOURIST VISA)   หรือประเภทคนเดิน
ทางผ่านราชอาณาจกัร  (TRANSIT VISA) แลว้แต่กรณี เป็น
ประเภทคนอยูช่ั �วคราว (NON-IMMIGRANT)



การตรวจลงตรา
� การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั �วคราว  ใหก้ับคนต่างดา้วที�
ไดร้บัยกเวน้การตรวจลงตรา 

หมายถึง  
การตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือ
เดินทางใหแ้ก่คนต่างดา้วที�ไดร้ับการยกเวน้การตรวจลงตรา 
ตาม    ขอ้13 แห่งกฎกระทรวง กาํหนด หลักเกณฑ ์วิธีการ
และเงื�อนไขในการตรวจ ยกเวน้ และการเปลี�ยนประเภทการ
ตรวจลงตรา



การตรวจลงตราและเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา

1. การตรวจลงตรา

ประเภทยกเวน้การตรวจลงตรา
ผ.30 และ ผผ.90 NonNonNonNon----Immigrant VisaImmigrant VisaImmigrant VisaImmigrant Visa

2.การเปลี�ยนประเภทการตรวจลงตรา

Tourist VisaTourist VisaTourist VisaTourist Visa

Transit VisaTransit VisaTransit VisaTransit Visa
NonNonNonNon----Immigrant VisaImmigrant VisaImmigrant VisaImmigrant Visa



ตวัอยา่งรอยตรา 

NON-IMMIGRANT VISA

ระบุประเภทของการตรวจลงตรา/

เปลี0ยนประเภทการตรวจลงตรา



ตรา STAY PERMIT









เอกสารประกอบการยื0นขอรับหรือการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตรา
เพื0อเป็นอาจารย์  (NON-B)

1. แบบคาํร้อง ตม.86 หรือ ตม.87

2. สําเนาหนังสือเดนิทาง

3. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม.

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5. การปฏิบัติหน้าที0ครู หรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐ

5.1 หนังสือรับรองการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดใีนสถาบันอุดมศึกษา

5.2 หนังสือรับรองการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดบักรม
   ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวดั ในระดบัตํ0ากว่าอุดมศึกษา

5.3 แบบหนังสือรับรองการจ้าง, สําเนาสัญญาว่าจ้าง

5.4 คุณวุฒิการศึกษา ของผู้ยื0นคาํขอ



เอกสารประกอบการยื0นขอรับหรือการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตรา
เพื0อเป็นอาจารย์  (NON-B) (ต่อ)

6.6 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา) 

6. การปฏิบัติหน้าที0ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาเอกชน

6.1 หนังสือรับรองการขอเปลี7ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดใีน
     สถาบันอุดมศึกษา

6.2 หนังสือรับรองการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดบักรม
    ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวดัในระดบัตํ0ากว่าอุดมศึกษา

6.3 แบบหนังสือรับรองการจ้าง, สําเนาสัญญาว่าจ้าง

6.4. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื0นคาํขอ

6.5 สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั;งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา)



เอกสารประกอบการยื0นขอรับหรือการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตรา
เพื0อศึกษา (NON-ED)

1. แบบคาํร้อง ตม.86 หรือ ตม.87
2. สําเนาหนังสือเดนิทาง

3. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม.

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5. ระดบัอุดมศึกษาหรือระดบัตํ0ากว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ

1. หนังสือรับรองการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดใีนสถาบันอุดมศึกษาหรือ

2. หนังสือรับรองการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดบั
กรมในสังกดักระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวดั ในระดบัตํ0ากว่า
อุดมศึกษา
3. คุณวุฒิการศึกษา ของผู้ยื0นคาํขอ



6.5 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา) 

6. ระดบัอุดมศึกษาและตํากว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน/นานาชาติ

6.1 หนังสือรับรองการขอเปลี7ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอดุมศึกษา  
    หรือ

6.2 หนังสือรับรองการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรม
    ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวดัในระดับตํ0ากว่าอดุมศึกษา

6.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือ
     ผู้จัดการ (นานาชาติ)

6.6 คุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื0นคาํขอ 

6.4 สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั;งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา)

เอกสารประกอบการยื0นขอรับหรือการขอเปลี0ยนประเภทการตรวจลงตรา
เพื0อศึกษา (NON-ED) (ต่อ)





กฎหมาย/ระเบยีบที	เกี	ยวขอ้ง

Immigrationd Bureau

พ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 มาตรา 37 (5), มาตรา 76พ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 มาตรา 37 (5), มาตรา 76

ระเบยีบสํานกังานตํารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการตรวจคนเขา้เมือง   

(ฉบบัที	 30) พ.ศ. 2543 ลง 3 พ.ค. 2543 แกไ้ขเพิ	มเติม    

ระเบยีบสํานกังานตํารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการตรวจคนเขา้เมือง   

(ฉบบัที	 30) พ.ศ. 2543 ลง 3 พ.ค. 2543 แกไ้ขเพิ	มเติม    

ประมวลระเบยีบการตํารวจไม่เกี	ยวกบัคดี ลกัษณะที	 34 บทที	 8 ขอ้ 4ประมวลระเบยีบการตํารวจไม่เกี	ยวกบัคดี ลกัษณะที	 34 บทที	 8 ขอ้ 4

คําสั 	ง สตม. ที155/2554  ลง 23 ก.ย. 2554 เรื	อง วิธีปฏิบตัิ

การแจง้ที	พกัอาศยัของคนต่างดา้วเมื	ออยู่ในราชอาณาจกัรเกิน 90 วนั

คําสั 	ง สตม. ที155/2554  ลง 23 ก.ย. 2554 เรื	อง วิธีปฏิบตัิ

การแจง้ที	พกัอาศยัของคนต่างดา้วเมื	ออยู่ในราชอาณาจกัรเกิน 90 วนั

1

3

2

4



         คนต่างดา้ว ซึ	งไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร เป็น
การชั 	วคราวแลว้ ถา้อยู่ในราชอาณาจกัรเกิน 90 วนั คนต่างดา้ว
คนนั= น  มีหน้าที	ต้องรายงานตัวแจ้ง ที	อาศัยต่อพนักงาน 
สํานกังาน   ตรวจคนเขา้เมือง ทุก 90 วนั โดยแจง้ก่อน 15 วนั

กฎหมาย/ระเบยีบที	เกี	ยวขอ้ง

Immigration Bureau



Immigration Bureau

เอกสารประกอบการแจง้

หนงัสือเดินทาง

แบบฟอรม์การแจง้ที	พกัอาศยั (ตม.47)

ใบรบัแจง้การอยู่เกิน 90 วนั 
(กรณีที	ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ)

1

2

3



ตวัอย่าง
การกรอกแบบฟอรม์
 การแจง้อยู่เกิน 90 วนั 
ของบุคคลต่างดา้ว

(ตม.47)



ตวัอย่างเอกสารรบัแจง้การอยู่เกิน 90 วนั 
ของบุคคลต่างดา้ว

Immigration Bureau



ตวัอย่างใบนดัรายงานตวั 90 วนัครั=งแรก
(กรณีเดินทางเขา้มาดว้ยวีซ่า Non- Immigrant ครั=งแรก)

Immigration Bureau



วิธีการแจง้

การแจง้ที	พกัอาศยัทุก 90 วนั สามารถทําไดด้งันี=
แจง้ดว้ยตนเอง ที	 
งานบริการคนต่างดา้ว ตม.จว.อุบลราชธานี อ.พบิูลมงัสาหาร 
จว.อุบลราชธานี 
โทร. 045-441108 หรือ

1

แจง้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน มาที	 
งานบริการคนต่างดา้ว ตม.จว.อุบลราชธานี 26 ถ.สถติยน์ิมานกาล 
ต.พบิูล อ.พบิูลมงัสาหาร จว.อุบลฯ 34000 พรอ้มจ่าหนา้ซองติด
แสตมป์ 10 บาทถงึตนเอง 

3

Immigration Bureau

ใหผู้อ้ื	นดําเนนิการแทน ที	 
งานบริการคนต่างดา้ว ตม.จว.อุบลราชธานี  หรือ

2



Immigration Bureau

ขั=นตอนการแจง้

- กรณทีี0พบว่าเกนิกาํหนดที0จะต้องแจ้งฯ ดําเนินการ 
        เปรียบเทยีบปรับ 2,000 บาท 

1. เจา้หนา้ที	ตรวจสอบเอกสาร

2. ดาํเนนิการรบัแจง้

3. ออกใบรบัแจง้ พรอ้มประทบัตรานดัแจง้ฯ 90 วนั 
    ครั=งต่อไป



Immigration Bureau

2

3
การแจ้งที	พกัอาศยั ไม่ใช่การอนุญาตใหอ้ยู่ต่อ     
ในราชอาณาจกัร

ขอ้ควรทราบ

ก ร ณี เ กิ น กํ า ห นด ที	 ต้อ ง แ จ้ ง  ต้อ ง ถู ก
ดําเนนิการเปรียบเทียบปรบั 2,000 บาท

1
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรครั= งแรก ถือว่า
เป็นการแจง้อยู่เกิน 90 วนัครั=งแรก โดยอนุโลม



Immigration Bureau

4

กรณีคนต่างดา้วเดินทางออกนอกราชอาณาจักร   
ก่อนครบกําหนดแจ้ง 90 วัน ครั= งต่อไป เมื	อ
เดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจักรใหม่ใหถ้ือว่า
ครบกําหนด 90 วนั นบัแต่วนัเดินทางเขา้มาครั=ง
สุดทา้ย

ขอ้ควรทราบ



Immigration Bureau


