
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การเยีย่มผูต้อ้งกกัรอการสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร  

ตาม มาตรา 54 แหง่ พ.ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ.2522 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูต้อ้งกกัแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

   1.1 ผูต้อ้งกกัทั่วไป เขา้เยีย่มไดใ้นชว่งเวลา 10.30-11.30 น. 

   1.2 ผูต้อ้งกกัส าคญั เขา้เยีย่มไดใ้นชว่งเวลา 12.00-12.30 น. 

2. เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเขา้เยีย่มผูต้อ้งกกัพรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

   2.1 ค ารอ้งขอเขา้เยีย่มผูต้อ้งกกั ตามแบบทีก่ าหนด 

   2.2 บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืเอกสารทีท่างราชการออกให ้หรอื 

   2.3 หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง ปรากฏภาพถา่ยและหนา้วซีา่ทีย่ังเหลอืวนัอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ประเทศไทยหรอื 

   2.4 บตัรประจ าตวับคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย (กรณีเป็นแรงงานตา่งดา้ว) ซึง่ไดรั้บอนุญาตใหพ้ านักอาศยัและท างาน

ในพืน้ที ่กทม. และยังไมส่ ิน้สดุการอนุญาต 

3. ขัน้ตอนและวธิกีารในการเยีย่มผูต้อ้งกกั 

   3.1 กรอกขอ้มลูแบบค ารอ้งขอเขา้เยีย่มใหเ้รยีบรอ้ยและชดัเจน โดยกรอกเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ (ตวัพมิพ์

ใหญ-่BLOCK LETTER) 

   3.2 ยืน่เรือ่งตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่และเตรยีมขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อ้งกกั ดงันี้ 

     3.2.1 หมายเลขประจ าตวัผูต้อ้งกกั (IDC NO. ถา้ทราบ) 

     3.2.2 ชือ่ นามสกลุ สญัชาต ิเพศ และอายผุูต้อ้งกกั 

     3.2.3 วนัทีผู่ต้อ้งกกัถกูสง่ตวัมายังสถานกกัตวัคนตา่งดา้ว 

     3.2.4 หน่วยงานทีส่ง่ตวัผูต้อ้งกกัมายังสถานกกัตวัคนตา่งดา้ว 

     3.2.5 เหตผุลความจ าเป็นและความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ขา้เยีย่มกบัผูต้อ้งกกั โดยตอ้งเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

       1) บคุคลทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องทางราชการไทย สถานทตู องคก์รสาธารณกศุล ทนายความซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้

อยา่งเป็นทางการ  

       2) บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นบดิามารดา บตุร หรอืคูส่มรส หรอืญาตพิีน่อ้งของผูต้อ้งกกั 

       3) จ านวนผูเ้ขา้เยีย่ม 1 คน จะสามารถเขา้เยีย่มผูต้อ้งกกัไดเ้พยีง 1 คน เทา่นัน้ 

4. เงือ่นไขในการเขา้เยีย่มผูต้อ้งกกั 

   4.1 ผูเ้ขา้เยีย่มผูต้อ้งกกัจะตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากพนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นถงึจะเขา้เยีย่มได ้

   4.2 ผูเ้ขา้เยีย่มจะตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าและระเบยีบทีท่างราชการก าหนด 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 – 10.00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 นาท ี

 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

10 นาท ี - 
 

2) การพจิารณาอนมุตั ิ
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนุมัต ิ

5 นาท ี - 
 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน/1 ฉบบั เอกสารยนืยนัตวัตน (พรอ้มส าเนา 
จ านวน 1 ฉบบั โดยเจา้ตวัรับรองส าเนาถกูตอ้ง หากยืน่โดยใชเ้อกสารนี ้
ไมต่อ้งใชเ้อกสารตามขอ้ 2 และ 3 
(บตัรประจ าตวับคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย (กรณีเป็นแรงงานตา่งดา้ว) ซึง่
ไดรั้บอนุญาตใหพ้ านักอาศยัและท างานในพืน้ที ่กทม. และยังไมส่ ิน้สดุ
การอนุญาต)) 

- 

2) 
 

บตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐ/1 ฉบบั เอกสาร
ยนืยันตวัตน (พรอ้มส าเนา จ านวน 1 ฉบบั โดยเจา้ตวัรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง หากยืน่โดยใชเ้อกสารนี ้ไมต่อ้งใชเ้อกสารตามขอ้ 1 และ3) 

- 

3) หนังสอืเดนิทาง/1 ฉบบั เอกสารยนืยันตวัตน 
(พรอ้มส าเนา จ านวน 1 ฉบบั โดยเจา้ตวัรับรองส าเนาถกูตอ้ง หากยืน่
โดยใชเ้อกสารนี ้ไมต่อ้งใชเ้อกสารตามขอ้ 1 และ 2) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

-ดรูายละเอยีดไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.immigration.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 

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

