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ระเบียบสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

 
 

ตามที่ได้มีระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตรา
และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา  
(NON-IMMIGRANT  VISA),  การตรวจลงตรา  ณ  ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง  (VISA  ON  
ARRIVAL),  การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวที่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ 
ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA) และการเปลี่ยนประเภทการตรวจ 
ลงตราไว้แล้ว  นั้น 

เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ปรับปรุงโครงสร้างสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองใหม่  ประกอบกับเป็นการสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปล่ียนประเภทการตรวจลงตราให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามระเบียบ  ก.ต.ช.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ 
ผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ประกอบความในข้อ  ๑๑  วรรคท้ายแห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจ
การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง   
ในการประชุม  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปล่ียนประเภทการตรวจลงตราไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การตรวจลงตรา 
  ๑.๑ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น 

การตรวจลงตรา 
   ๑.๑.๑ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวให้กับคนต่างด้าวที่ได้ รับ 

การยกเว้นการตรวจลงตรา  หมายถึง  การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
ให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราที่มิใช่ผู้ถือหนังสือเดินทางประเภททูตหรือประเภทราชการ  
ซึ่งประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามข้อ  ๕   
แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจ  การยกเว้น  และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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   ๑.๑.๒ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้น 
การตรวจลงตรา  หากมีความประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว  ให้ย่ืนคําขอ
พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนด  เพื่อประกอบการพิจารณา  
และชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   ๑.๑.๓ การย่ืนคําขอรับการตรวจลงตราตามข้อ  ๑.๑.๒  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับ 
การตรวจลงตราด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  ย่ืนคําขอก่อนการอนุญาตส้ินสุดไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  คือ 

    ๑.๑.๓.๑ เพื่อการธุรกิจเฉพาะกรณีคนต่างด้าวยังไม่มีผลการตรวจสอบ  
การขอรับใบอนุญาตทํางานที่สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน  แล้วนําผลการตรวจสอบ
มาแสดง 

    ๑.๑.๓.๒ กรณีการให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย
เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรแต่ในสูติบัตรหรือหลักฐานการเกิดของบุตรชื่อหรือชื่อสกุลของบิดา 
หรือมารดาไม่ตรงกับชื่อหรือชื่อสกุลของบิดาและมารดาในทะเบียนสมรส 

   ๑.๑.๔ ให้กองกํากับการ  ๑  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  หรือหน่วยงาน 
ที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายมีหน้าที่และรับผิดชอบดําเนินการรับคําขอรับ 
การตรวจลงตราเสนอผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาส่ังการ
ภายใน  ๑๕  วันทําการ 

   ๑.๑.๕ ในกรณีที่คนต่างด้าวย่ืนคําขอรับการตรวจลงตรา  ก่อนการอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามที่กําหนดในข้อ  ๑.๑.๓  แล้ว  และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
มีความเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นได้ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง   
ให้คนต่างด้าวผู้นั้นย่ืนคําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  พร้อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วย 

   ๑.๑.๖ เม่ือผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาอนุญาตให้ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวแก่คนต่างด้าวที่ ย่ืนคําขอแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑.๑.๔  ปฏิบัติดังนี้ 

    ๑.๑.๖.๑ ประทับตราหรือติดแผ่นปะ  “NON-IMMIGRANT  VISA”  
ตามท่ีกําหนดในข้อ  ๑.๑.๗  ลงในหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
และให้ผู้ดํารงตําแหน่งสารวัตรข้ึนไปในสังกัดกองกํากับการ  ๑  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑   
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  หรือผู้ที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
พนักงานเจ้าหน้าที่  (IMMIGRATION  OFFICER)  ในตราหรือแผ่นปะและประทับตราประจําส่วนราชการพร้อม
กับลงวันเดือนปีที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
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    ๑.๑.๖.๒ ทําเครื่องหมายขีดคร่อมส่วนบนของตราหรือแผ่นปะ   
“NON - IMMIGRANT  VISA”  ตามที่กําหนดในข้อ  ๑.๑.๗  และประทับคําว่า  “USED”  ไว้ในช่องที่ขีดคร่อม
พร้อมกับลงวันเดือนปีที่ได้รับอนุญาตไว้ใต้เคร่ืองหมายขีดคร่อมนั้น 

    ๑.๑.๖.๓ บันทึกหมายเหตุ  “ผู้นี้ได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราว  ตามคําสั่ง  .............ลงวันที่.......................”  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอนุญาต  
ตามข้อ  ๑.๑.๖.๑  เป็นผู้ลงนามกํากับไว้พร้อมกับบันทึก  วัน  เดือน  ปี  ที่ได้หมายเหตุไว้เป็นหลักฐาน 

   ๑.๑.๗ ตราที่จะใช้ประทับหรือแผ่นปะที่ติดในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวให้ใช้รูปแบบตามแบบที่กําหนดนี้  และให้เรียก  “NON-IMMIGRANT  VISA”  
ซึ่งกําหนดให้มีขนาดยาว  ๗  เซนติเมตร  และกว้าง  ๕.๕  เซนติเมตร  และตรา  “STAY  PERMIT”   
ให้มีขนาดกว้าง  ๒  เซนติเมตรและยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  ตามลําดับ 

   

  NON - IMMIGRANT  VISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAY  PERMIT 
 

 
 
 

 
   ๑.๑.๘ แบบคําขอรับการตรวจลงตรา  (APPLICATION  FOR  VISA)  ให้ใช้ตามแบบ  

ตม.๘๗  ท้ายระเบียบนี้ 

 
IMMIGRATION  BUREAU 

THAILAND 
NO…………../………………....... 
Category……………………………………………….. 
This  visa  must  be utilized 
On the  date  of  its  issuance                                                  
(Signed)…………………………………………………       

Immigration  officer 
Date……………….. 

IMMIGRATION  BUREAU    
SUB DIV.1   IMM DIV.1 

ADMITTED.………………………................................ 
UNTIL…...…………………………………………….. 
SIGNED……………………………………………….. 
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  ๑.๒ การตรวจลงตรา  ณ  ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง  (VISA  ON  ARRIVAL) 
   ๑.๒.๑ การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว  ในกรณีที่เป็นการเดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกินสิบห้าวัน  หากผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้มีสัญชาติ
ของประเทศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และมีสัญชาติของประเทศที่ออก
หนังสือเดินทาง  หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  และมีตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางซึ่งชําระ 
ค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว  สําหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรดังกล่าวจะย่ืน
ขอรับการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ณ  ช่องทางอนุญาตของ 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได้ 

   ๑.๒.๒ คนต่างด้าวที่ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราดังกล่าว  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

    ๑.๒.๒.๑ มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี  และมีสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง 

    ๑.๒.๒.๒ ต้อ ง มีหนั งสื อ เดิ นทางอันถู กต้ อ งและ ยั งสม บูรณ์อ ยู่ 
และหนังสือเดินทางนั้นต้องมีอายุใช้งานก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

    ๑.๒.๒.๓ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน  ๑๕  วัน 
    ๑.๒.๒.๔ มีตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางซึ่งชําระค่าโดยสารครบถ้วน

สําหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาไม่เกิน  ๑๕  วันนับแต่วันที่เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักร 

    ๑.๒.๒.๕ ต้องแจ้งที่พักอาศัยในราชอาณาจักรตามความเป็นจริง 
และสามารถตรวจสอบได้ 

    ๑.๒.๒.๖ รูปถ่ายขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  จํานวน  ๑  รูป  ถ่ายมาแล้ว  
ไม่เกิน  ๖  เดือน 

    ๑.๒.๒.๗ ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง 

   ๑.๒.๓ กําหนดจํานวนเงินสําหรับคนต่างด้าวที่มาขอรับการตรวจลงตรา 
    ๑.๒.๓.๑ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา  ณ  ช่องทางอนุญาต

ของด่านตรวจคนเข้าเมือง  (VISA  ON  ARRIVAL)  ในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมประเภทนักท่องเที่ยว
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหน่ึงคร้ัง 

    ๑.๒.๓.๒ กําหนดจํานวนเงินติดตัวในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ประเภทการตรวจลงตรา  ณ  ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง  (VISA  ON  ARRIVAL)  ต้องมีเงิน
หรือเอกสารบรรดาที่จะพึงจ่ายเป็นเงินตราได้เป็นมูลค่าเทียบอัตราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า  
๑๐,๐๐๐  บาท  ในกรณีเข้ามาเป็นครอบครัว  ครอบครัวหนึ่งไม่น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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   ๑.๒.๔ ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑.๒.๒  ขอรับการตรวจลงตราต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ณ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่กําหนดไว้  โดยยื่นคํา
ขอรับการตรวจลงตรา  APPLICATION  FOR  VISA  ON  ARRIVAL  ตามแบบ  ตม.๘๘  ที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

   ๑.๒.๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในการตรวจลงตราตามที่กําหนด 

   ๑.๒.๖ ให้ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตบันทึกผลการพิจารณาในคําขอ
ของคนต่างด้าวไว้เป็นหลักฐานตามข้อ  ๑.๒.๗ 

    ในกรณีที่อนุญาตตามคําขอให้ประทับตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑.๒.๗  
ลงในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวดังกล่าวนั้นโดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๑.๒.๕  ลงลายมือชื่อ
ในตราประทับประจําตําแหน่ง  หากไม่มีให้ใช้ตราประจําส่วนราชการและลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

   ๑.๒.๗ ตราที่จะประทับในหนังสือเดินทางตามข้อ  ๑.๒.๖  ให้ใช้ตราที่กําหนด
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นการภายในของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ให้เรียกตรานี้ว่า  
“ตรา  VISA  ON  ARRIVAL” 

VISA  ON  ARRIVAL 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOYMENT  PROHIBITED 
 

  ๑.๓ การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว  ซึ่งจะเข้ามามี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี  (NON-QUOTA  IMMIGRANT  VISA)  ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางย่ืน
คําขอรับการตรวจลงตรา  ดังนี้ 

                   
NO…………../…………….... 
     Category…… “TR-15”…………….. 
Seen at ……………………………………….. 
On………………………………………………… 
Good for single Entry to Thailand 

…………………………. 
Immigration  officer 
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   ๑.๓.๑ สถานที่ย่ืนคําขอรับการตรวจลงตรา 

    ๑.๓.๑.๑ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  ให้ย่ืนคําขอท่ีงาน  ๒  

กองกํากับการ  ๑  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑ 

    ๑.๓.๑.๒ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓ - ๖  ให้ย่ืนคําขอที่ตรวจ

คนเข้าเมืองจังหวัด 

   ๑.๓.๒ แบบพิมพ์  และหลักฐานการขอรับการตรวจลงตรา 

    ๑.๓.๒.๑ แบบพิมพ์คําขอรับการตรวจลงตราให้ใช้แบบพิมพ์คําขอตามแบบ  

ตม.๒๒  ท้ายระเบียบนี้ 

    ๑.๓.๒.๒ หลักฐานการขอรับการตรวจลงตรา  ผู้ขอรับการตรวจลงตรา

จะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จะต้องมีใบสําคัญถิ่นที่อยู่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังทําหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร

เพื่อกลับเข้ามาอีกตามมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เรียบร้อยแล้ว   

และสลักหลังแจ้งออกยังมีอายุใช้ได้อยู่ 

   ๑.๓.๓ ผู้มีอํานาจอนุญาต 

    ๑.๓.๓.๑ กรณีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคน 

เข้าเมือง  ๑  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งสารวัตรขึ้นไป  ในสังกัดกองกํากับการ  ๑  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  

หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  หรือผู้ที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ

อนุญาตและให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองสารวัตรขึ้นไปในสังกัดเป็นผู้ลงนามใน  NON-QUOTA  IMMIGRANT  VISA  

และให้ประทับตราตําแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นสําคัญ  กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจํา

ส่วนราชการนั้นแทน 

    ๑.๓.๓.๒ กรณีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคน 

เข้าเมือง  ๓ - ๖  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งสารวัตรขึ้นไปในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  กองบังคับการตรวจคน

เข้าเมือง  ๓ - ๖  หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้ที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายเป็น

ผู้มีอํานาจอนุญาตและลงนามใน  NON-QUOTA  IMMIGRANT  VISA  แล้วให้ประทับตราประจํา

ตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ  กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 
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   ๑.๓.๔ ตราประทับหรือแผ่นปะ 

    ๑.๓.๔.๑ สําหรับ  NON-QUOTA  IMMIGRANT  VISA  ที่ใช้ประทับ
หรือแผ่นปะที่ติดในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว  ให้ใช้รูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 

NON – QUOTA  IMMIGRANT  VISA 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑.๓.๔.๒ สําหรับตราตําแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ประทับใน  

NON-QUOTA  IMMIGRANT  VISA  ให้ใช้ตราตําแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้ประทับ

ในตราสลักหลังแจ้งออก 

   ๑.๓.๕ การปฏิบัติอื่น ๆ 

    ๑.๓.๕.๑ กําหนดระยะเวลาการตรวจลงตราประเภทน้ี  ให้เท่ากับระยะเวลา

ที่ได้รับอนุญาตในรายการสลักหลังแจ้งออกครั้งสุดท้ายและไม่เกินกําหนดอายุของหนังสือเดินทาง 

    ๑.๓.๕.๒ ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดินทาง

ออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเข้ามาอีกโดยมิได้ขอรับการตรวจลงตราประเภท  NON-QUOTA  

IMMIGRANT VISA หรือขอรับการตรวจลงตราแต่กลับเข้ามาเกินอายุตรวจลงตรา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  

ผู้ตรวจพบนัดให้คนต่างด้าวไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑.๓.๓.๑  หรือข้อ  ๑.๓.๓.๒  แล้วแต่กรณี  

โดยไม่ชักช้า  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้คนต่างด้าวผู้นั้นย่ืนคําขอรับการตรวจลงตราประเภท  

NON-QUOTA  IMMIGRANT  VISA  ย้อนหลัง  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ  และเม่ือได้

ตรวจลงตราแล้วให้ขีดคร่อมโดยใช้คําว่า “USED” แล้วปล่อยตัวเป็นคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่เข้ามาในราชอาณาจักร

มีเอกสารสมบูรณ์ต่อไป 

                         
NO…………........... 
This  visa is good for …………..………….…return 
Journey (s) to Thailand. It must be  utilized 
Before  ……………………………………………………….it 
Passport  remains  valid                                 
                          ……………………………………         
                     Immigration  Officer                  
                     ………/.………/………… 
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ข้อ ๒ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
  ๒.๑ การเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา  หมายถึง  การเปล่ียนประเภทการตรวจ  

ลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้กับคนต่างด้าวจากประเภทนักท่องเที่ยว  
(TOURIST  VISA)  หรือประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร  (TRANSIT  VISA)  แล้วแต่กรณี  ให้เป็น
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (NON-IMMIGRANT  VISA) 

  ๒.๒ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยว  หรือประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร  หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภท 
การตรวจลงตรา  เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว  ให้ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ผู้บัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนด  เพื่อประกอบการพิจารณาและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  ๒.๓ การย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อการธุรกิจ  เฉพาะกรณีที่คนต่างด้าว
ยังไม่มีผลการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตทํางานที่สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน  
แล้วนําผลการตรวจสอบมาแสดง  และกรณีการให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยเฉพาะ 
ผู้ที่ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรแต่ในสูติบัตรหรือหลักฐานการเกิดของบุตร  ชื่อหรือชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา
ไม่ตรงกับชื่อหรือชื่อสกุลของบิดาและมารดาในทะเบียนสมรส  ให้ย่ืนคําขอก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

  ๒.๔ ให้กองกํากับการ  ๑  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  หรือหน่วยงาน   
ที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายมีหน้าที่และรับผิดชอบดําเนินการรับคําขอเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  เสนอผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
ภายใน  ๑๕  วันทําการ 

  ๒.๕ ในกรณีที่คนต่างด้าวย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  ก่อนการอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามที่กําหนดในข้อ  ๒.๓  แล้ว  และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
มีความเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นได้ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง 
ให้คนต่างด้าวนั้นย่ืนคําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  ๒.๖ เม่ือผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
ให้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่ย่ืนคําขอแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒.๔  ปฏิบัติดังนี้ 

   ๒.๖.๑ ประทับตราหรือติดแผ่นปะ  “NON-IMMIGRANT  VISA”  ตามที่กําหนด
ในข้อ  ๒.๗  ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว  และให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
สารวัตรข้ึนไปในสังกัดกองกํากับการ  ๑  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
หรือผู้ที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายเป็นผู้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่  (IMMIGRATION  
OFFICER)  ในตราหรือแผ่นปะและประทับตราประจําส่วนราชการ  พร้อมกับลงวันเดือนปีที่ได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

   ๒.๖.๒ ทําเคร่ืองหมายขีดคร่อมส่วนบนของตราหรือแผ่นปะ  “NON-IMMIGRANT  

VISA”  ตามที่กําหนดในข้อ  ๒.๗  และประทับคําว่า  “USED”  ไว้ในช่องที่ขีดคร่อม  พร้อมกับลงวันเดือนปี

ที่ได้รับอนุญาตไว้ใต้เคร่ืองหมายขีดคร่อมนั้น 

   ๒.๖.๓ บันทึกหมายเหตุ  “ผู้นี้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  

ตามคําสั่ง.......................ลงวันที่...............................”  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอนุญาต  

ตามข้อ  ๒.๖.๑  เป็นผู้ลงนามกํากับไว้  พร้อมกับบันทึก  วันเดือนปี  ที่ได้หมายเหตุไว้เป็นหลักฐาน 

  ๒.๗ ตราที่จะใช้ประทับหรือแผ่นปะที่ติดในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน

หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวให้ใช้รูปแบบตามแบบที่กําหนดนี้  และให้เรียก  “NON-IMMIGRANT  VISA”  

ซึ่งกําหนดให้มีขนาดยาว  ๗  เซนติเมตรและกว้าง  ๕.๕  เซนติเมตร  และตรา  “STAY  PERMIT”  

ให้มีขนาดกว้าง  ๒  เซนติเมตร  และยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  ตามลําดับ 
 

  NON - IMMIGRANT  VISA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
STAY  PERMIT 

 

   
 
 

 

 
IMMIGRATION  BUREAU 

THAILAND 

NO………..../……..….............. 
Category……………………………………………….. 
This  visa  must  be utilized 
On the  date  of  its  issuance                                                   
(Signed)……………… …………………………………      

Immigration  officer 
Date……………………….. 

IMMIGRATION   BUREAU    
SUB DIV.1  IMM DIV.1 

ADMITTED.………………........................................... 
UNTIL…...………………………………………………. 
SIGNED…………………………………………………



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

  ๒.๘ แบบคําขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  (APPLICATION  FOR  CHANGE  
OF  VISA)  ให้ใช้ตามแบบ  ตม.๘๖  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๓ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจลงตรา
และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  จึงให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองออกคําสั่งเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
และวิธีการปฏิบัติสําหรับการตรวจลงตราและการเปล่ียนประเภทการตรวจลงตราให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดที่กําหนดไว้แล้ว  ซึ่งขัด  หรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลตํารวจโท  ศักดา  ชื่นภักดี 

รักษาราชการแทน  ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 














