บทที่ 4
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
(Application for Extension of Stay)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
หลังจากที่คนต่างชาติได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือ งตามช่องทางด่า น
ตรวจคนเข้า เมือ งต่า งๆ ประทับ ตราอนุญ าต (ตราสี่ เ หลี่ ย มเล็ ก ๆ) ให้ เ ดิ น ทางเข้ า มาและอยู่ ใ น
ราชอาณาจัก รไทย ซึ่งในตราประทับ จะระบุวันที่ เดินทางเข้า และวั นที่อนุ ญาตให้ อยู่ในประเทศไทย
ระยะเวลากี่วัน นั้น เป็น ไปตามประเภทวีซ่า (ประเภทการตรวจลงตรา) หรือการยกเว้นวีซ่าตาม
กฎหมาย เช่น ๑๕ วัน ๓๐ วัน , ๖๐ วัน , ๙๐ วัน หรือ ๑ ปี ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากระยะเวลา
การอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดลง คนต่างชาติต้องการอยู่ในประเทศไทยต่อไปอีกได้หรือไม่ และจะทา
อย่างไร
การอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดระยะเวลาอนุญาตนั้น เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีระวาง
โทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น ๒ ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ๒๐,๐๐๐ บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ อาจถู ก จั บ กุ ม และ
ด าเนิ น คดี ต ามกระบวนการของกฎหมาย เว้น แต่ เป็น กรณีผู ้ก ระท าผิด เข้า มอบตัว หรื อ มาตาม
หมายเรี ย กพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถท าการเปรี ย บเที ย บปรั บ ตามจ านวนวั น ที่ ค นต่ า งด้ า วอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเกินกาหนดอนุญาตได้วันละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หากคนต่ า งชาติ ต้ อ งการอยู่ ต่ อ ไปอี ก จะท าได้ อ ย่ า งไร ตามพ.ร.บ.คนเข้ า เมื อ ง พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ กรณีคนต่างชาติ มีเหตุจาเป็น ให้อธิบดีตาม พ.ร.บ.นี้ (ในที่นี้
คือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ) เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี โดยคน
ต่ า งชาติ ต้ อ งยื่ น ค าขอตามแบบ ตม.๗ และเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ ก ฎหมายก าหนด (๑,๙๐๐
บ า ท ) พ ร ้อ ม ก ับ เ ต ร ีย ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ค า ข อ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น เ ห ตุ
จา เ ป็ น นั้ น ๆ เ นื่ อ ง จ า ก เ ห ตุ ผ ล ค ว า มจา เ ป็ น นั้ น มี ห ล า ก ห ล า ยและคนต่างชาตินั้นมีจานวนมาก
พานักอยู่ในหลายท้องที่ของประเทศไทย
การที่อธิบ ดีฯ จะพิจ ารณาอนุญ าตเป็น รายๆ ก็จ ะเป็น การไม่ส ะดวกทั้งคนต่างชาติ และผู้
พิจารณาอนุ ญ าต อธิบดีฯ จึงได้มอบอานาจให้พนักงานเจ้าหน้า ที่ต รวจคนเข้ า เมือ งพิจ ารณาอนุญ าต
โดยวางกรอบกาหนดเหตุจาเป็นต่างๆ ตามคาสั่ง ตร.ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การพิจ ารณากรณีค นต่า งด้า วขออนุญ าตอยู่ ในราชอาณาจัก รเป็นการชั่วคราวและเอกสารที่ ต้องใช้
ประกอบเหตุผลความจาเป็นนั้นๆ ตามคาสั่ง สตม.ที่ ๓๐๕/๒๕๕๑ เรื่องรายการเอกสารประกอบการ
พิจ ารณากรณีคนต่ า งด้า วขออยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวไว้ ให้ พ นั กงานเจ้า หน ้า ที่ถื อ เป็ น
แนวทางปฏิบัติและพิจารณาอนุญาตแทนอธิบดีได้ตามเหตุผลความจาเป็นดังนี้
๑. การเข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจหรือทำงาน คือ กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ
๒. การอยู่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวง กรม
๓. อยูเ่ พื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
๔. เพื่อการท่องเที่ยว
๕. เพื่อการลงทุน
๖. เพื่อเป็นครูหรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ
๗. เพื่อเป็นครูหรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน

๘. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
๙. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
๑๐. เพื่อฝึกสอนหรือค้นคว้าวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
๑๑. กรณีเ ป็น ครอบครัว ของคนต่า งด้า วที ่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้อ ยู ่ใ น ราชอาณาจั ก รเป็ น การ
ชั่ ว คราวเพื่ อ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาตามข้ อ ๘ หรื อ ๙ (เฉพาะบิ ด า มารดา คู่ ส มรส บุ ต ร บุ ต รบุ ญ
ธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)
๑๒. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
๑๓. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ
๑๔. เพื่อเผยแผ่ศาสนา
๑๕. เ พื่ อ เ ป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ การพยาบาล หรื อสาขา
วิชาชีพต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย
๑๖. เพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องจักร อากาศยานหรือเรือเดินทะเล
๑๗. เพื่อ เป็น นัก แสดง นัก ร้อ ง นัก ดนตรีประจาโรงแรมหรือประจาบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
บันเทิงในประเทศไทย
๑๘. กรณี เ ป็ น ครอบครั ว ของผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย (เฉพาะบิ ด า มารดา คู่ ส มรส บุ ต ร บุ ต รบุ ญ
ธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)
๑๙. กรณี เ ป็ น ครอบครั ว ของผู้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณา จั ก ร (เฉพาะบิ ด า มารดาคู่
สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)
๒๐. กรณีเ ป็น ครอบครัว ของคนต่า งด้า วที ่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้อ ยู ่ใ น ราชอาณาจั ก รเป็ น การ
ชั่วคราวตามข้อ ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔,๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๑, ๒๒, ๒๖, ๒๙ หรือครอบครัวผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ฯ เพื่ อการลงทุ น หรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุ น ภายใต้บังคับกฎหมายว่ าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน (ม.๓๔ (๗)) (เฉพาะบิด า มารดาคู่ส มรส บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่
สมรส)
๒๑. เพื่อปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนต่า งประเทศ มูล นิธิ สมาคม
หอการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒๒. เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (อายุ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
๒๓. เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลาเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทยหรือของผู้ที่มีบิดา มารดา
เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย
๒๔. เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย
๒๕. เพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย
๒๖. เพื่อการดาเนินคดี หรือดาเนินกระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี
๒๗. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ หรื อรั ฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒๘. กรณี มี เ หตุ จ าเป็ น โดยสถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ให้ ก ารรั บ รองและร้ อ งขอเพื่ อ พิ สู จ น์
สัญชาติ

๒๙. เพื่อ เป็น นัก แสดง นัก ร้อง นัก ดนตรี ผู้ค วบคุม การแสดงตลอดจนผู้มีหน้า ที่เกี่ยวกับ
การแสดงเพื่อการบันเทิงหรือมหรสพโดยมาเปิดแสดงเป็นครั้งคราว
๓๐. กรณี เ ป็ น ผู้ ค วบคุ ม พาหนะและคนประจ าพาหนะที่ เ ข้ า มายั ง ท่า สถานีห รือ ท้อ งที ่ใ น
ราชอาณาจักรและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้
ส่วนประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) และระยะเวลาการอนุ ญาตให้อยู่ต่อไปอีก ขึ้นอยู่กับแต่ละ
เหตุผลความจาเป็น ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ สั่ง ณ วัน ที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตามการ
กาหนดเหตุผลความจำเป็นนั้นไม่สามารถกาหนดได้ครบทุกความจาเป็น แต่หากมีความจาเป็นที่ไม่ได้
กำหนดไว้พิจารณาว่ามีความจาเป็น จริงก็สามารถเสนอให้ อธิบดีฯ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ระยะเวลา
การอนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีก พนักงาน
เจ้า หน้า ที ่จ ะประทับ ตราอนุญ าตลงในหนัง สือ เดิน ทาง ซึ ่ง จะระบุว ัน ที ่ ที่ อ นุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรถึงเมือ่ ใด ลงในตราประทับดังกล่าว พร้อมกับลงลายมือชื่อและวันที่ประทับกากับไว้
หากคนต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าว
จะสิ้นสุดลง อันเป็นไปตามมาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่ แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าประสงค์จะยื่นคาร้องขอทา Re-entry Permit เพื่อสงวนสิทธิ ในการเดินทางกลับเข้ ามา
อีก โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะทา Re-entry Permit ลงในหนัง สือ เดิน ทางและสามารถกลับ เข้า
มาได้อีก โดยจะอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่ระยะเวลาขออนุญาตนั้นเหลืออยู่

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีที่คนต่างด้าว (Extention Visa)
ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา, TR, NON-IMMIGRANT
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตรวจลงตราและการอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจาก
บัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าดู
6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง
7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
1,900 บาท

8. ประทับตราอนุญาต
- กรณี ผ.30,ผผ.30,ผผ.90,Non-Immigrant,TR15 อนุญาตไม่เกิน 7 วัน
- กรณีได้รับการตรวจลงตราประเภท TR อนุญาตแรก
ไม่เกิน 30 วัน ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 7 วัน
9. คืนหนังสือเดินทาง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม. ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีทั่วไป ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตรวจลงตราและการอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจาก
บัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าดู
6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง
7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราเลื่อนการเดินทาง/อนุญาตตาม
ประเภทวีซ่า
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม. ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็นทางธุรกิจ
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.1
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตรานัดฟังผลการพิจารณา
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดสติ๊กเกอร์นัดแจ้งอยู่เกิน
90 วันครั้งต่อไป
11. ประมวลผลเสนอ ผบก.ตม.6 พิจารณาสั่งการ

หมายเหตุ ให้มีการตรวจสอบการเปิดดาเนินกิจการในรายที่มีทุนจดทะเบียนต่า

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม. ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
แบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทางาน ตามแบบของ สตม.
4. สาเนาใบอนุญาตทางาน (เฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานประกอบการให้ใช้ใบรับคาขอได้)
5. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ห้างหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
6. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
7. สาเนางบดุลและงบกาไรขาดทุนปีล่าสุด พร้อมแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ใบเสร็จรับเงิน
8. สาเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคา
ขอเดือนล่าสุด
9. สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่น คาขอปีล่าสุด พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี)
10. สาเนาแบบรายการแสดงการส่ งเงิน สมทบตามที่ ได้ ยื่น ไว้ ต่อ สานัก งานประกัน สัง คม
(สปส.1-10) เดือนล่าสุด พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงิน
11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจาเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทางาน เช่น
ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทางานแล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น
12. แผนที่แสดงสถานที่ทางานของผู้ยื่นคาขอและภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ ภายนอก
และภายในขณะเปิดทาการ
13. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สตม.กาหนด
14. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สานักงานผู้แทน) สานักงานภูมิภาค และบริษัทข้ามชาติ
(สานักงานสาขา) ไม่ต้องแสดงหลักฐานตามข้อ 6.7 และ 11
15. อัตราเงินเดือนคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามประกาศท้ายคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง
25 พ.ย. 2551

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็นจะต้องอยูป่ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการลงทุน
ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
ตามคาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.2

1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือเดินทาง,หนังสือจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือหนังสือจากกรมเชื้อเพลิงหรือ
หนังสือจากนิคมอุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้าม ตรวจสอบการอยู่ในราชอาณาจักร
โดยการอนุญาตสิ้นสุด
3. ชาระค่าปรับ (ถ้ามี), ชาระค่าธรรมเนียม
4. ประทับตราอนุญาต, ผู้มีอานาจลงนามในตราอนุญาต

หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ 7 วัน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12, ม.16, ม.35(6) และ ม.81
2. พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ม.24 และ ม.25
3. พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ม.69
4. พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ม.45
5. บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2541 ฉบับลงวันที่ 20 เม.ย. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 7 ก.พ. 2549
6. กฎกระทรวงฉบับที่ 29 (2546) ลง 18 มิ.ย. 2546
7. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็นทางธุรกิจ
เพื่อเหตุจาเป็นที่จะต้องอยูป่ ฏิบัตงิ านในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ของรัฐ ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.3
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานแสดงความจาเป็นของหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็นกรณีเป็นครูหรืออาจารย์
หรือผูเ้ ชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.6
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
4. หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลา
การจ้าง
5. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสาเนาหนังสือผ่อนผันจาก
คุ รุ สภา หรื อส าเนาหนั งสื อรั บค าขออนุ ญาตผ่ อนผั นจากคุ รุ สภา (ยกเว้ น ครู หรื ออาจารย์ หรื อผู้ เชี่ ยวชาญใน
ระดับอุดมศึกษา)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็นกรณีเป็นครูหรืออาจารย์
หรือผูเ้ ชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.7
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราเลื่อนการเดินทาง/อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
กรณีโรงเรียนในระบบ ได้แก่ โรงเรียนสามัญศึกษา English Program โรงเรียนอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนนานาชาติ
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางานที่ยังมีอายุการใช้
4. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการ
จ้าง และสาเนาหนังสือแต่งตั้งครูตามแบบที่ สช.กาหนด
6. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสาเนาหนังสือผ่อนผันจาก
คุรุสภา หรือสาเนาหนังสือรับคาขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา
กรณีโรงเรียนนอกระบบ
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
4. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตาแหน่งอัตราเงินเดือนและระยะเวลาการ
จ้าง
6. สาเนาหนังสือแต่งตั้งครูตามแบบที่ สช.กาหนด
กรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
4. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากอธิการบดีของสถานศึกษา โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและ
ระยะเวลาการจ้าง

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีศกึ ษาในสถานศึกษาของรัฐ
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.8
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนปี
การศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคาขอ

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีศกึ ษาในสถานศึกษาของเอกชน
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.9
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35 และ ม.37
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนปี
การศึกษา ระดับหลักสูตรและผลการศึกษาของผู้ยื่นคาขอ
5. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ
สถานศึกษานั้น (ยกเว้น กรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีฝกึ สอนหรือค้นคว้าใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.10
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35 และ ม.37
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากคณบดีสถาบันอุดมศึกษา หรือจากหัวหน้าสถาบันวิจัยนั้นๆ
4. เฉพาะกรณีฝึกสอนหรือค้นคว้าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของเอกชน ให้แนบหนังสือ
รับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าว
ที่ได้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาในสถานศึกษา ตามข้อ 2.8 และ 2.9
(เฉพาะเป็นบิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร,บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรส)
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.11
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราเลื่อนการเดินทาง/อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่เพื่อการศึกษา
4. สาเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สาเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียน
รับรองบุตร สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรนรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เฉพาะกรณีเป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยในนามของบิดาหรือมารดา คง
อยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 500,000 บ. หากเป็นปีแรกให้แสดงบัญชีเงินฝากคงอยู่ไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยให้แนบหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยและสาเนาบัญชีธนาคาร

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีศกึ ษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.13
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราเลื่อนการเดินทาง/อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35 และ ม.37
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หนังสือรับรองจากสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสานักนายกรัฐมนตรีหรือมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย หรือมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาของสงฆ์อื่นๆ
4. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่ผู้ยื่นคาขอกาลังศึกษาหรือปฏิบัติศาสนกิจ

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีเผยแพร่ศาสนา
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.14
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราเลื่อนการเดินทาง/อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

.

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หนังสือรับรองจากกรมศาสนาหรือสานักพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรศาสนานั้น

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี
โรงแรมหรือประจาบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย
ซึ่งมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้วไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.17
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราเลื่อนการเดินทาง/อนุญาตครั้งละไม่เกิน 120 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35 และ ม.37
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางานที่มีอายุการใช้
4. สาเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างผู้ยื่นคาขอทางานเป็น นักแสดง นักร้อง หรือนักดนตรี
5. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรอง การจดทะเบียนบริษัทหรือการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
6. เฉพาะกรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงฯ ให้แนบสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
7. ส าเนาแบบยื่ นรายการภาษี เงิ นได้ หั ก ณ ที่ จ่ าย ที่ มี ชื่ อคนต่ างด้ าวผู้ ยื่ นค าขอเดื อนล่ าสุ ดพร้ อม
ใบเสร็จรับเงิน
8. สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคาขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
(ถ้ามี)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็น กรณีเป็นครอบครัวของผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
(เฉพาะเป็นบิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร,บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรส)
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.18
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู
6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง
7. บันทึกถ้อยคารับรอง(คู่สมรส/บุตร บุคคลสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี)

8. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
9. ประทับตรานัดฟังผลการพิจารณา
10. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
11. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

12. ประมวลเสนอ ผบก.ตม.6 เพื่อพิจารณาสั่งการ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สาเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียน
รับรองบุตร สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. สาเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทยของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรหรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีบุตร บุตรบุญธรรม
หรือบุตรของคู่สมรส ขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรสนั้น ต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่
อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องอายุไม่เกิน 20 ปี)
5. เฉพาะกรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปี ไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บ.
หรือมีเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 400,000 บ.โดยให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองการมีเงินฝากจาก
ธนาคารในประเทศไทยและสาเนาบัญชีธนาคาร หรือให้แนบเอกสารแสดงการมีรายได้ของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนต่าง
ด้าว เช่ น หลั กฐานการยื่ นแบบแสงดรายการเสี ยภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาแบบใดแบบหนึ่ ง พร้ อมใบเสร็ จรับเงิ น
หลักฐานการมีเงินบานาญ หลักฐานการรับรองการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือหลักฐานการมีเงินได้อื่นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. เฉพาะกรณีสมรสกับหญิงไทย ฝ่ายสามีซึ่งเป็นคนต่างด้าว ต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ
40,000 บ. หรื อมีเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชี ตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่ า
400,000 บ. โดยให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยและสาเนาบัญชีธนาคาร
หรือให้แนบเอกสารแสดงการมีรายได้ของสามีซึ่งเป็นคนต่างด้าว เช่น หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแบบใดแบบหนึ่ง พร้อมใบเสร็จรังเงิน หลักฐานการมีเงินบานาญ หลักฐานการรับรองการได้รับดอกเบี้ย
เงินฝาก หรือหลักฐานการมีเงินได้อื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ให้บันทึกถ้อยคารับรองการเป็นคู่สมรสของคนต่างด้าว หรือการเป็นบิดาหรือมารดาของบุตรผู้มีสัญชาติ
ไทย
หมายเหตุ

กรณีคู่สมรสไทยปีแรก ให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการอยู่ร่วมกันประกอบการพิจารณา

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเหตุจาเป็นจะต้องอยูป่ ฏิบตั ิงานในองค์การกุศล
สาธารณะ,องค์กรเอกชนต่างประเทศ,มูลนิธิ,สมาคม,หอการค้าต่างประเทศ,
สภาหอการค้าไทยหรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.21
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตรานัดฟังผล
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป
11. ประมวลเสนอ ผบก.ตม.6 เพื่อพิจารณาสั่งการ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางานที่มีอายุการใช้
4. สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งองค์กรจากทางราชการ
5. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทางานในองค์กร กรณีขออยู่ต่อครั้งละไม่เกิน 90 วัน
6. หนังสือรับรองและร้องขอจากผู้มีอานาจหรือผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดในองค์กร กรณีขออยู่เกินครั้งละ 1 ปี
7. หนังสื อรับรองและขอให้อยู่ต่ อจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ าขึ้ นไป หรื อหัวหน้ า
รัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด
8. สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคาขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
(ถ้ามี)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อชีวิตบัน้ ปลาย
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.22
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หลักฐานแสดงการมีเงินได้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บ. เช่น บานาญหรือการได้ดอกเบี้ยหรือเงิน
ปันผล เป็นต้น
- กรณีมีบานาญ ให้แสดงเป็นหนังสือรับรองการมีบานาญจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่มีที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย
- กรณีดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ให้แสดงหลักฐานจากธนาคาร
- และ/หรือ
4. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย และสาเนาบัญชีธนาคารโดยมียอดคงเหลือใน
บัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 800,000 บ.

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลาเนาเดิมของผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
หรือผูท้ ี่มบี ดิ าหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทยหรือเคยมีสญ
ั ชาติไทย
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.23
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาเอกสารแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทยหรือแสดงว่าบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย หรือเคยมี
สัญชาติไทย (กรณีหลักฐานแสดงการมีสัญชาติไทย มีข้อมูลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานฑูต
หรือสถานกงสุล หรือหลักฐานเอกสารที่ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น บันทึกสอบปากคาของบุคคลที่น่าเชื่อถือ)

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัตหิ น้าทีห่ รือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุล
หรือองค์กรการระหว่างประเทศ
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.27
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู

6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง

7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตรานัดฟังผล
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป
11. ประมวลเสนอ
- ไม่เกิน 90 วัน เสนอ ผบก.ตม.6
- ไม่เกิน 1 ปี เสนอ ผบช.สตม.

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12(1) และ ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจหรือ
หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือจากส่วนราชการตารวจระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือจากส่วนราชการ
ทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัด กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือจากองค์การระหว่างประเทศ

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีเป็นนักร้อง นักแสดง นักดนตรี ผู้ควบคุมการแสดง
ตลอดจนผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อการบันเทิงหรือมหรสพ
โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว
ตามคาสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 ข้อ 2.30
1. คนต่างด้าวยื่นคาร้อง (ตม.7)
2. จนท.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจลงตราและการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีอยู่เกินให้เปรียบเทียบปรับ
4. ตรวจสอบแบบคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง พร้อมให้
รับทราบเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สตม.2)
5. ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวจากบัญชีบุคคลต้องห้าม
และบัญชีเฝ้าดู
6. รับคาร้องและลงสมุดคุมการรับคาร้อง
7. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

8. ประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
9. เสนอผู้มีอานาจลงนามและคืนหนังสือเดินทาง
10. กรณียื่นคาร้องปีแรก ติดใบนัดแจ้งอยู่เกิน 90 วันครั้งต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.35
2. คาสั่ง ตร.ที่ 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551
3. คาสั่ง สตม.ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
เอกสารประกอบคาร้อง
1. แบบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

