
 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
Guide for the citizens 

 

ตรวจคนเข้ำเมอืงจังหวัดเลย 
Loei immigration 

 
ตำม พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 

On Act to facilitate granting permission 

ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

The government of BE 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเพ่ือกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก 
Guide for the citizens : To obtain permission to re-entry into the kingdom  
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 50 นาที 
All processing time period: 50 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
Document Checking 

1) รับค าขอ ตม.8/ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง, 
ค าขอ ตม.8 และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

TM.8 Receive/Check the validity of the 
passport,TM.8 and other documents concerned. 

2) บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

Data record in the computer system. 

18 นาที 

18 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ  

Consideration 

1) จัดเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

Collecting and issue the fee receipts. 

2)  ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง   เท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร 

Permited stamp in the passport or certificate of 
indentity  period which the alien is allowed to stay 
in the kingdom. 

15 นาที 

15 minutes 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1) ผู้มีอ านาจพิจารณาตรวจสอบและลงนามอนุญาตในตรา
ประทับในหนังสือเดินทาง 

The authority check and sign on the permission 
stamp in the  passport. 

2) คืนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อม
ใบเสร็จรับเงินให้แก่คนต่างด้าว 
Return passport or certificate of identity with 
receipt to the alien. 

17 นาที 

17 minutes 

  

- 

 

 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.16)  
Guide for the citizens: To obtain a certificate of residen (TM.16) 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ  
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท าการ  
All processing time period: 3 Days 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าร้อง (ตม.18)    

The alien reach application form (TM.18)   
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

The officer check the accuracy of documents 
3)รับค าร้องลงสมุดคุม/บันทึกข้อมูลในระบบ 

Warden received a request to book/Save record in 
the computer system 

40 นาที 

40 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

ประมวลเรื่องเสนอผู้มีอ านาจ พิจารณาอนุญาต 

Proposals authoruzed processing appreval 

1 วันท าการ 

1 Day 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1)เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน  

Collecting and issue the fee receipts. 
2) เจ้าหน้าที่ ลงนามในใบส าคัญถิ่นที่อยู่ และประทับตราส่วน
ราชการ  

The office sign in the residence book and stamp 
government seal 

3) หน่วยงานมีหนังสือถึงนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อออกใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว  
The agency has written to the local registrar to 
issue a certificate of alien registration  

4) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) พร้อมหนังสือถึงนาย
ทะเบียนท้องถิ่นแก่คนต่างด้าว 
Supply volummes residence certificate (TM.16)with 
a letter to the local registrar to alien. 

45 นาที 

45 minutes 

- 

 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม 
Guide for the citizens: The application for the certificate of residence (TM.17) Volume change case 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท าการ 
All processing time period: 4 Days 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าร้อง (ตม.20)   

The alien reach application form (TM.20)   
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

Ther office check the accury of documents. 
3) รับค าร้องลงสมุดคุม/บันทึกข้อมูลในระบบ 

Warden received a request to book/Save record in 
the computer system. 

40 นาที 

40 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

The officer proposals authorized processing appoval 

2 วันท าการ 

2 Days 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน   
Collecting and issue the fee receipts. 

2) เจ้าหน้าที่ ลงนามในใบส าคัญถิ่นที่อยู่ และประทับตรา           
ส่วนราชการ 

The office sign in the residence book and stamp 
government seal. 

3) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) 

Return residence book (TM.17) 

35 นาที 

35 minutes 

- 

 

 
 
 
 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.17) กรณีสูญหำย  
Guide for the citizens: The application for the certificate of residence if lost. 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 22 วันท าการ 
All processing time period: 22 Days 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าร้อง (ตม.20)   
The alien reach application form (TM.20)   

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
The office check the accury of documents. 

3) ค าร้องลงสมุดคุม/บันทึกข้อมูลในระบบ  
Warden received a request to book/Save record in 
the computer system.  

3) สอบปากค าคนต่างด้าว 
Alien interrogation. 

 40 นาที  

40 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอ านาจ พิจารณาอนุญาต 

The officer proposals authorized processing appoval 

20 วันท าการ 

20 Days 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
Collecting and issue the fee receipts. 

2) เจ้าหน้าที่ ลงนามในใบส าคัญถิ่นที่อยู่ และประทับตรา             
ส่วนราชการ 
The office sign in the residence book and stamp 
government seal 

3) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) 
Return residence book (TM.17) 

35 นาที 

35 minutes 

- 

 

 
 
 
 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรสลักหลังแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรและกลับเขำ้มำอีก  
Guide for the citizens: Endorsement out of the kingdom and back again 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 180 นาที  
All processing time period: 180 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence  

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าขอ (ตม.13)   

The alien reach application form (TM.13)   
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

The officer check all documents. 
3) บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

Save record in the computer system 
4) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 

Collecting and issue the fee receipts. 

40 นาที 

40 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ  

Consideration 

1) ลงรายการสลักหลังและ ตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือ 
Post endorsement and fingerprinting is the 
monitoring 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดวันอนุญาต
ของสลักหลังแจ้งออก 
The office accury the date of the granting of 
endorsing the report out 

120 นาที 

120 minutes 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1) ผู้มีอ านาจลงนามในสลักหลังแจ้งออก 
Authority sign an endorsement out 

2) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่คืน 
Return certificate of residence 
 

20 นาที 

20 minutes 

- 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรตรวจลงตรำประเภทคนเข้ำเมืองนอกก ำหนดจ ำนวนคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำมีถิ่น
ท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี (Non-Quota Immigrant Visa) 
Guide for the citizens: The visa outside people determine how many aliens who come 
to reside in the kingdom annually (Non-Quota Immigrant Visa) 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :  180 นาที 
All processing time period: 180 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าขอ (ตม.22) 
The alien reach application form (TM.22)   

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
The officer check all documents 

3) บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
Save record in the computer system 

4) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
Collecting and issue the fee receipts. 

40 นาที 

40 minutes 

- 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Consideration 

1) ลงรายการตรวจลงตรา และตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือ 
Post endorsement and fingerprinting is the 
monitoring 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดวันอนุญาต
ของการตรวจลงตรา 
The officer accury the date of the permited of the 
visa 

120 นาที 

120 minutes 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1) ผู้มีอ านาจ ลงนามในตรวจลงตรา  

The authority signed the visa  
2) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่คืน 

Return residence book 

20 นาที 

20 minutes 

- 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ำมำอีก  
Guide for the citizens: Delisting endorsement out and back in again 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :  3 วันท าการ 
All processing time period: 3 Days 
 

ล ำดับ 

Sequence  

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าร้องขอถอนสลักหลัง 

The alien reach application form delisting 
endorement 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

The officer check all documents. 

3) รับค าร้องลงบัญชีคุมถอนสลักหลัง  
Warden received a request to delisting 
endorsement book  

4) สอบปากค าคนต่างด้าว 
Alien interogation 

20 นาที 

20 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

1) ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอ านาจ พิจารณาอนุญาต  

The officer proposals authorized processing 
appreval 

2) ลงสมุดคุมถอนสลัก หลังฯ/ถอนสลักหลังฯ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
Tigers pull out endorsing the book/Endorsement 
out data from the system. 

1 วันท าการ 

1 day 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ  

Signature/Board Resolution 

1) ผู้มีอ านาจ ลงนามในตราถอนสลักหลังแจ้งออก 

Authority signed the seal removal endorsement out 
2) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่คืน 

Return residence book 

10 นาที 

10 minutes 

- 

 

 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอตรวจลงตรำประเภทนอกก ำหนดจ ำนวนคนต่ำงด้ำวท่ีจะขอเข้ำมำมีถิ่นท่ีอยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง 
Guide for the citizens: The visa outside people determine how many aliens who come 
to reside in the kingdom last year (Non-Quota Immigrant Visa)   
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 22 วันท าการ 
All processing time period: 22 Days 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าขอ (ตม.22)  
The alien reach application form (TM.22)   

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
The officer check all documents 

3) ลงสมุดคุม / บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์  
Warden received al request to book/Save record in 
the computer system. 

4) สอบปากค าคนต่างด้าว 

Alien interogation 

70 นาที 

70 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

ประมวลเรื่องให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

The officer proposals authorized processing appreval 

20 วันท าการ 

20 Days 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

ด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอก
ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
รายปี (Non-Quota Immigrant Visa) 

Action steps the visa outside people determine how 
many aliens who come to reside in the kingdom 
annually (Non-Quota Immigrant Visa) 

180 นาที 

180 minutes 

- 

 

 

 



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอแก้ไขรำยกำรตำ่งๆ ในใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่หรือใบแทนใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ 
Guide for the citizens:  Modifications of the items in a certificate of residence or                 
the substitute certificate of residence 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ  
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 17 วันท าการ 
All processing time period: 17 Days 
 
ล ำดับ 

Sequence 
ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นค าร้องขอแก้ไขรายการในใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
Alien applying for editing entries in the certificate of 
residence  

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
The officer check all documents. 

3) รับค าร้องลงบัญชีคุม 
The officer proposals authorized processing 
appreval 

4) สอบปากค าคนต่างด้าว 
Alien interogation 

45 นาที 

45 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ  

Consideration 

1) ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอ านาจ พิจารณาอนุญาต 
The officer proposals authorized processing 

appreval 

2) แก้ไขรายการที่เปลี่ยนแปลงและหมายเหตุในใบส าคัญถิ่นที่อยู่
หรือใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 

Edit the list and note the changes in the certificate 
of residence of a replacement certificate of 
residence. 

3)หมายเหตุในหลักฐานสมุดควบคุมการจ่ายใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือ
ใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 

Remarks in controlled book about a certificate of 
residence or the substitute certificate of residence 

4) ส่งรายการแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์ 
Edited record in the computer 

15 วันท าการ 

15 Days 

- 

 



ล ำดับ 

Sequence 
ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

1) ผู้มีอ านาจ ลงนามในหมายเหตุ  
Authority singed the note 

2)  จ่ายใบส าคัญถิ่นที่อยู่คืน 
Return residence book 

 

10 นาที 

10 minutes 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งท่ีพักอำศัยของคนต่ำงด้ำวกรณีอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน 
Guide for the citizens:  Notification of residence of foreingers in the kingdom stay over 
90 days 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 นาท ี
All processing time period: 4 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence 

 ขั้นตอน  

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

Document Checking 

1) คนต่างด้าวยื่นค าร้อง ตม.47 
The alien reach application form (TM.47)   

 
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
The officer check and save record in the computer 
system. 
 

2 นาที 

2 minutes 

- 

 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไปและคืนหนังสือเดินทางและ           
ใบนัดครั้งต่อไป 

Print the report to the next meeting and return the 
passport and appointment times. 

 

 2 นาที  

2 minutes 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งท่ีพักอำศัยของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถำน หรือ
ผู้จัดกำรโรงแรม ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย 

Guide for the citizens: A resident of the owener’s house or occupant of the dwelling or 
hotel manager.The alien has been residing. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :  15 นาที 
All processing time period: 15 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence  

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

Document Checking 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

The officer check all documents 

 

10 นาที 

10 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับแจ้ง 

Authorities notified poeration 

 

5 นาที 

5 minutes 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสิทธิตำมพระรำชบัญญัติ
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 

Guide for the citizens: The application for stay of foreigners in the kingdom granted by 
indstrial estate authority of thailand Act BE 2522 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 นาที 
All processing time period: 40 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับค าร้อง ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
ค าร้องและบันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ายภาพ 

The officer reach application form  check and 
consideration all documents and save record and 
take a photo in the computer system 

25 นาที 

25 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

ผู้มีอ านาจลงนาม ตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณา
เอกสารค าร้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด แล้วลงนาม            
ในหนังสือเดินทาง 

The authority signed check all about documents and 
consideration according to the law and signed in the 
passport 

10 นาที 

10 minutes 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

Signature/Board Resolution 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม และรับหนังสือเดินทางคืน 

Fee paid and pick up passport 

5 นาที 

5 minutes 

- 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสิทธิ 
ตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 
Guide for the citizens: The application for stay of foreigners in the kingdom granted 
under the petroleum Act BE 2514 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 นาที 
All processing time period: 40 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

Document Checking 

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับค าร้อง ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
ค าร้อง และบันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ายภาพ 

The officer reach application form and check all 
documents  and save record with photo in the 
computer system 

 

25 นาที 

25 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ 

Consideration 

ผู้มีอ านาจลงนาม ตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณา
เอกสารค าร้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด แล้วลงนาม             
ในหนังสือเดินทาง 

The authoritied signed check all about documents 
and consideration according to the law and signed in 
the passport 

 

10 นาที 

10 minutes 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ  

Signature/Board Resolution 

ผู้ยื่นค าร้องฯ ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับหนังสือเดินทางคืน 

The alien pay fee and pick up passport 

 

5 นาที 

5 minutes 

- 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสิทธิ 
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 

Guide for the citizens: The application for stay of foreigners in the kingdom granted 
under the investment pormotion Act BE 2520 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ  
Step Period and Responsibility unit 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 นาที  
All processing time period: 40 minutes 
 
ล ำดับ 

Sequence 

ขั้นตอน 

Step 

ระยะเวลำ 

Period 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

Responsibility unit 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

Document Checking 

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับค าร้อง ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
ค าร้องและบันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ายภาพ 

The officer reach application form and check all 
documents  and save record with photo in the 
computer system 

 

25 นาที 

25 minutes 

- 

 

2) กำรพิจำรณำ  

Consideration 

ผู้มีอ านาจลงนาม ตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณา
เอกสารค าร้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด แล้วลงนาม           
ในหนังสือเดินทาง 

The authoritied signed check all about documents 
and consideration according to the law and signed in 
the passport 

 

10 นาที 

10 minutes 

- 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ  

Signature/Board Resolution 

ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินค่าธรรมเนียม และรับหนังสือเดินทางคืน 

The alien pay fee and pick up passport 

 

5 นาที 

5 minutes 

- 

 

 



 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 
ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.15) 
• กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมอืงฯ 
• ก าหนด ฉบับละ 19,000 บาท 
 

ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.16) 
 • กรณีเพือ่การลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท 
 • กรณีเพือ่การท างานหรือเป็นผู้เช่ียวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท 
 • กรณีสมรสกบับุคคลซึ่งมสีัญชาติไทย ฉบบัละ 95,700 บาท 
 • กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มสีัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท 
 • กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท 
 • กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มสีัญชาติไทย 

    - ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท 
    - บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท 

 • กรณีขอมีถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรตามเดมิ(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700.- บาท 

ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.17) 
• กรณีช ารุด หรือสญูหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900.- บาท 

การท าหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขา้มาอีก(Endosement) 
• ฉบับละ 1,900.- บาท 

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าว 
ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี  i (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA) 
• ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท 
• ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึง่ปี 3,800 บาท 

การตรวจลงตรา 
• ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท 
• ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท 
• ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) 
     - ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท 
     - ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท 
     - ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีส าหรบับุคคลซึ่งมีหนงัสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง 
         ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซิฟิก ซึง่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ประกอบธุรกิจ 
• ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท 
• ประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายป ี
  (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa) 
     - ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท 
     - ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท 

 



 

 

อุทธรณ์ตามมาตรา 22 
• (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท 

ค าขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 
• ครั้งละ 1,900 บาท 

อุทธรณ์ตามมาตรา 36 
• (กรณีถูกเพิกถอนการอนญุาต) คนละ 1,900 บาท 

ค าขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) 
  • คนหนึ่งใช้ไดครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท 
  • คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท 

ค าขออนุญาตเพ่ือมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
• คนละ 7,600 บาท 

ค าขอเพ่ือพิสูจน์สัญชาติ 
• คนละ 800 บาท 

 

หมายเหต ุ

- กฏกระทรวงฉบบัที่ 27 (พ.ศ.2546) 
- ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ.2522 
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก. 
- วันที่ 27 มิถุนายน 2546 
- มีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546 
 

 


