
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตเพือ่กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอกี 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1) คนตา่งดา้วจะตอ้งมายืน่ค ารอ้งขออนุญาตดว้ยตนเอง 

2) คา่ธรรมเนยีมจะไมค่นืให ้ไมว่า่จะไดรั้บอนุญาตหรอืไมก่็ตาม 

3) คนตา่งดา้วจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลตอ้งหา้มตามมาตรา 12 แหง่ พ.ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ.2522 

4) คนตา่งดา้วตอ้งไดอ้นุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรไทยอยา่งถกูตอ้ง ตามหลักเกณฑห์รอืเงือ่นไขตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนด โดยมกีารประทับตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักร ในหนังสอืเดนิทางทีย่ังมอีายกุารใชง้านอยู ่

5) กรณีปรากฏเงือ่นไขหา้มคนตา่งดา้วเดนิทางออกนอกราชอาณาจักร คนตา่งดา้วจะตอ้งตดิตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้สร็จสิน้

กอ่นมายืน่ค าขออนุญาต 

6)ในการพจิารณาค าขออนุญาต กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงัสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้

 

ทัง้นี ้ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นวา่

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

หมายเหต ุ: คนตา่งดา้วพักอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีใ่ด ใหต้ดิตอ่ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในเขตพืน้ทีท่ีค่นตา่งดา้วพักอาศยั  

หากพืน้ทีใ่ดไมม่ทีีท่ าการดา่นตรวจคนเขา้เมอืงใหต้ดิตอ่ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ ดรูายละเอยีดไดท้ี่

เว็บไซต ์www.immigration.go.th 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 50 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1) รับค าขอ ตม.8/ ตรวจสอบความถกูตอ้งของหนังสอืเดนิทาง, 
ค าขอ ตม.8 และเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) บนัทกึขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์

18 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
1)  จัดเก็บคา่ธรรมเนยีมพรอ้มออกใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนยีม 
2)  ประทับตราอนุญาตในหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารใชแ้ทน
หนังสอืเดนิทาง   เทา่ระยะเวลาทีค่นตา่งดา้วไดรั้บอนุญาตใหอ้ยู่
ในราชอาณาจักร 

15 นาท ี - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1) ผูม้อี านาจพจิารณาตรวจสอบและลงนามอนุญาตในตรา
ประทบัในหนังสอืเดนิทาง 
2) คนืหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางพรอ้ม
ใบเสร็จรับเงนิใหแ้กค่นตา่งดา้ว 

17 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชห้นังสอืเดนิทางหรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง 
ส าหรับส าเนา โดยคนตา่งดา้วรับรองส าเนา  ดงันี ้
1) หนา้ขอ้มลูบคุคล 
2) หนา้วนัหมดอายหุนังสอืเดนิทาง 
3) หนา้แกไ้ขขอ้มลูบคุคล (ถา้ม)ี 
4) หนา้ตราประทับขาเขา้ลา่สดุ 
5) หนา้ตราอนุญาตอยูต่อ่ในราชอาณาจักร (ถา้ม)ี 
) 

2) 
 

แบบฟอรม์ค าขอ ตม.8 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตดิรปูถา่ย 4 x 6 ซม. (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)) 

- 

3) 
 

บตัรขาออก (ตม.6) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คนตา่งดา้วรับรองส าเนา) 

- 

4) 
 

เอกสารจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีปรากฎเงือ่นไขหา้มคน
ตา่งดา้วเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คนตา่งดา้วรับรองส าเนา) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม กรณีใชไ้ดค้ร ัง้เดยีวภายในระยะเวลาทีเ่หลอือยู ่  คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีม กรณีใชไ้ดห้ลายคร ัง้ภายในระยะเวลาทีเ่หลอือยู ่  คา่ธรรมเนยีม 3,800 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 
เลขที ่507 ซอยสวนพล ูถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายดว่น 1178 / 
ตู ้ปณ.1178 สวนพล ูกทม. 10120 

2) ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในพืน้ที ่
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอ ตม.8 
 

 

หมายเหต ุ

-ดรูายละเอยีดไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.immigration.go.th 
 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 

http://www.immigration.go.th/
http://www.info.go.th/

