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การตรวจลงตราประเภทคนเดนิทางผา่นราชอาณาจกัร (Transit Visa)  

1. การตรวจลงตราประเภทนีจ้ะออกใหแ้กค่นตา่งดา้วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจักร เพือ่การใดการหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ 

   -  เพือ่เดนิทางผา่นราชอาณาจักร  (รหัส TS ) 
   -  เพือ่เลน่กฬีา  (รหัส S ) 
   -  เป็นผูค้วบคมุพาหนะหรอืเป็นคนประจ าพาหนะทีเ่ขา้มายังทา่ สถานี หรอืทอ้งทีใ่น
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ราชอาณาจักร  
      (รหัส C)  

2. อายวุซีา่ 3 เดอืน  

3. คา่ธรรมเนยีม 800 บาท ตอ่ครัง้  

4. ระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครัง้ละไมเ่กนิ 30 วนั  

5. จ านวนเงนิทีค่นตา่งดา้วตอ้งมตีดิตัวขณะเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักรคอื  ตอ้งมี
เงนิหรอืเอกสารทีจ่ะพงึจา่ยหรอืแลกเปลีย่นไดเ้ป็นมลูคา่เทา่กับอัตราแลกเปลีย่นเป็นเงนิ
ไทยคนละไมน่อ้ยกวา่ 10,000 บาท ครอบครัวละไมน่อ้ยกวา่ 20,000 บาท  

6. เอกสารทีใ่ชย้ืน่ประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา 
  - หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
  -  แบบฟอรม์วซีา่ทีก่รอกขอ้ความสมบรูณ์ 
  - รปูถา่ยขนาด 2 ½ นิว้ จ านวน 2 รปู (ถา่ยในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน /ไมส่วมหมวก 
และแวน่ตาด า) 
  -  บัตรโดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลับ หรอืทีจ่ะเดนิทางไปยังประเทศทีส่าม 
  -  วซีา่ของประเทศทีส่ามในหนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง  (รหัส 
TS) 
  -  หนังสอืเชญิใหเ้ขา้ร่วมในการแขง่ขนักฬีา  (รหัส  S) 
  -  หนังสอืรับรองวา่เป็นผูค้วบคมุพาหนะหรอืเป็นคนประจ าพาหนะทีเ่ขา้มายังทา่ สถาน ี
หรอืทอ้งทีใ่นราชอาณาจักร  (รหัส C) 
  -  ทัง้นี ้อาจขอใหแ้สดงเอกสารเพิม่เตมิหรอืสมัภาษณ์ผูข้อรับการตรวจลงตราดว้ย  

7. คนตา่งดา้วทีป่ระสงคจ์ะขยายระยะเวลาพ านักในประเทศไทยหรอืเปลีย่นแปลง
ประเภทวซีา่  ตอ้งยืน่ค ารอ้ง ณ ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ศนูยร์าชการฯ ถนนแจง้
วฒันะ กรงุเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต ์
http://www.immigration.go.th/   การพจิารณาอนุมัตขิ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้
พนักงานตรวจคนเขา้เมอืง  

 
การตรวจลงตราประเภททอ่งเทีย่ว (Tourist Visa)  

1. การตรวจลงตราประเภทนีจ้ะออกใหแ้กค่นตา่งดา้วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการทอ่งเทีย่ว  (รหัส TR)  

2. อายวุซีา่ 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน  

3. คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท ตอ่ครัง้  

4. ระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครัง้ละไมเ่กนิ 30 หรอื 60 วนั  

    หากผูไ้ดรั้บการตรวจลงตราประเภททอ่งเทีย่วมสีญัชาตขิองประเทศทีไ่ดรั้บการ
ยกเวน้การตรวจลงตราเพือ่การทอ่งเทีย่ว หรอืมสีญัชาตขิองประเทศทีม่คีวามตกลง
ยกเวน้การตรวจลงตรากับไทย จะไดรั้บอนุญาตใหพ้ านักครัง้ละไมเ่กนิ 60 วนั หากเป็นผู ้
ทีม่สีญัชาตอิืน่จะไดรั้บอนุญาตใหพ้ านักครัง้ละไมเ่กนิ 30 วนั 
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5. จ านวนเงนิทีค่นตา่งดา้วตอ้งมตีดิตัวขณะเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักรคอืตอ้งมเีงนิ
หรอืเอกสารทีจ่ะพงึจา่ยหรอืแลกเปลีย่นไดเ้ป็นมลูคา่เทา่กับอัตราแลกเปลีย่นเป็นเงนิ
ไทยคนละไมน่อ้ยกวา่ 20,000 บาท ครอบครัวละไมน่อ้ยกวา่ 40,000 บาท  

6. เอกสารทีใ่ชย้ืน่ประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา 
   -  หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
  -  แบบฟอรม์ขอวซีา่ทีก่รอกขอ้ความสมบรูณ์ 
  -  รปูถา่ยขนาด 2 ½ นิว้ จ านวน 2 รปู (ถา่ยในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน / ไมส่วม
หมวกและแวน่ตาด า) 
  -  หลักฐานทีแ่สดงวา่จะเดนิทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิน้สดุการทอ่งเทีย่ว 
เชน่ บัตรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ หรอืทีจ่ะเดนิทางไปยังประเทศทีส่าม 
  -  เอกสารจากบรษัิททอ่งเทีย่ว (กรณีทีเ่ดนิทางมากับบรษัิททัวร)์ 
  -  ทัง้นี ้อาจขอใหแ้สดงเอกสารเพิม่เตมิหรอืสมัภาษณ์ผูข้อรับการตรวจลงตราดว้ย  

7. คนตา่งดา้วทีป่ระสงคจ์ะขยายระยะเวลาพ านักในประเทศไทยหรอืเปลีย่นแปลง
ประเภทวซีา่ ตอ้งยืน่ค ารอ้ง ณ ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง  ศนูยร์าชการฯ ถนนแจง้
วฒันะ กรงุเทพฯ โทร. 02-141-9889   เว็บไซต ์
http://www.immigration.go.th/  การพจิารณาอนุมัตขิ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้
พนักงานตรวจคนเขา้เมอืง  

 
การตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ ัว่คราว (Non-Immigrant Visa)  

1. การตรวจลงตราประเภทนีจ้ะออกใหแ้กค่นตา่งดา้วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเพือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังตอ่ไปนี ้ 

- การปฏบิัตหินา้ทีท่างราชการ (รหัส F)  

- การตดิตอ่หรอืประกอบธรุกจิ และการท างาน (รหัส B)  

- การลงทนุทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง (รหัส IM)  

- การลงทนุหรอืการอืน่ภายใตข้อ้บังคับกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ (รหัส IB)  

- การศกึษา ดงูาน และฝึกอบรมตา่งๆ (รหัส ED)  

- การปฏบิัตหินา้ทีส่ ือ่มวลชน (รหัส M)  

- การเผยแผศ่าสนาทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร 
(รหัส R)  

- การคน้ควา้ทางวทิยาศาสตรห์รอืฝึกสอนในสถาบนัการคน้ควา้ หรอืสถาบันการศกึษา
ในราชอาณาจักร   (รหัส RS)  

- การปฏบิัตงิานดา้นชา่งฝีมอืผูเ้ชีย่วชาญ (รหัส EX)  

- การอืน่ (รหัส O) ไดแ้ก ่ 
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  1)  การเขา้มาใชช้วีติในบัน้ปลายในฐานะผูส้งูอาย ุ 

  2)  การเขา้มาในฐานะคูค่วามหรอืพยานส าหรับการพจิารณาด าเนนิคด ี 

  3)  การปฏบิัตหินา้ทีห่รอืภารกจิในครอบครัวคนตา่งดา้ว ซึง่เขา้มาในราชอาณาจักรเป็น
การชัว่คราวเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีท่างการทตู กงสลุหรอืปฏบิัตภิารกจิอืน่ โดยเป็นบดิา 
มารดา คูส่มรส หรอืบตุร ซึง่อยูใ่นความอปุการะและเป็นสว่นแหง่ครัวเรอืนของบคุคล
ดังกลา่ว  

  4)  การปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะคนรับใชส้ว่นตัวซึง่เดนิทางมาจากตา่งประเทศเพือ่มา
ท างานตามปกต ิณ ทีพั่กอาศัยของบคุคลในคณะผูแ้ทนทางการทตู หรอืบคุคลซึง่มเีอก
สทิธิเ์ทา่เทยีมกัน กับบคุคลซึง่มตี าแหน่งทางการทตูตามความตกลงทีรั่ฐบาลไทยไดท้ า
ไวก้ับรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืกับองคก์าร หรอืทบวงการระหวา่งประเทศ  

  5)  การใหค้วามอปุการะแกห่รอืรับความอปุการะจากบคุคลสญัชาตไิทย หรอืบคุคลผูม้ี
ถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร โดยเป็นบดิา มารดา คูส่มรส หรอืบตุร ซึง่อยูใ่นความอปุการะ
และเป็นสว่นแหง่ครัวเรอืนของบคุคลดังกลา่ว  

  6)  การปฏบิัตหินา้ทีใ่หแ้กรั่ฐวสิาหกจิ หรอืองคก์ารกศุลสาธารณะ  

  7)  การเขา้มาในราชอาณาจักรของผูเ้คยมสีญัชาตไิทย เพือ่เยีย่มญาต ิหรอืขอกลับ
เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจักร  

  8) การเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่การรักษาพยาบาล  

  9) การเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่เป็นผูฝึ้กสอนนักกฬีาตามความตอ้งการของทาง
ราชการ  

2.   อายวุซีา่  
     -  3 เดอืน ส าหรับการเดนิทางเขา้ราชอาณาจักรไดค้รัง้เดยีว (single entry) 
     -  1 ปี ส าหรับการเดนิทางเขา้ราชอาณาจักรไดห้ลายครัง้ (multiple entries)  

3.  คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท (single entry)  และ 5,000 บาท (multiple entries)  

4. ระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครัง้ละไมเ่กนิ 90 วนั  

5. จ านวนเงนิทีค่นตา่งดา้วตอ้งมตีดิตัวขณะเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักร คอื ตอ้งมี
เงนิหรอืเอกสารทีจ่ะพงึจา่ยหรอืแลกเปลีย่นไดเ้ป็นมลูคา่เทา่กับอัตราแลกเปลีย่นเป็นเงนิ
ไทยคนละไมน่อ้ยกวา่ 20,000 บาท ครอบครัวละไมน่อ้ยกวา่ 40,000 บาท  

6. การขยายระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร  คนตา่งดา้วทีม่คีณุสมบัตติรงตาม
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดโดยส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง จะไดรั้บการพจิารณา
ขยายระยะเวลาพ านักใหอ้ยูต่อ่ไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี ทัง้นี ้
คนตา่งดา้วสามารถยืน่ค ารอ้งได ้ ณ ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง  ศนูยร์าชการฯ ถนน
แจง้วฒันะ กรงุเทพฯ โทร. 02-141-9889   เว็บไซต ์
http://www.immigration.go.th/  การพจิารณาอนุมัตขิ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้
พนักงานตรวจคนเขา้เมอืง 
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7. เอกสารทีใ่ชย้ืน่ประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา 
เนือ่งจากการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราวครอบคลมุวตัถปุระสงคข์องการเดนิ
ทางเขา้ประเทศไทยหลายประการ  เอกสารหลักฐานทีใ่ชย้ืน่ประกอบในการขอรับการ
ตรวจลงตราจงึแตกตา่งกนัไปตามวตัถปุระสงคข์องการเดนิทาง  และสถานทตูสถาน
กงสลุอาจขอใหแ้สดงเอกสารเพิม่เตมิหรอืสมัภาษณ์ผูข้อรับการตรวจลงตราดว้ย  

เอกสารทีต่อ้งน าไปแสดง ไดแ้ก ่ 
- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
- แบบฟอรม์วซีา่ทีก่รอกขอ้ความสมบรูณ์  
- รปูถา่ยขนาด 2 ½ นิว้ จ านวน 2 รปู (ถา่ยในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน /ไมส่วมหมวก
และแวน่ตาด า)  

เอกสารประกอบตามวตัถปุระสงคข์องการเดนิทาง เชน่  
การเขา้มาในฐานะเป็นบคุคลในครัวเรอืนหรอืในความอปุการะ  (รหัส O)  
- หลักฐานการเป็นบดิา มารดา บตุร / สตูบิัตร / ใบส าคัญการสมรส  
- หนังสอืรับรองการท างาน ใบอนุญาตท างานทีย่ังมอีายใุชง้าน ของผูท้ีท่ างานใน
ประเทศไทย 
- หลักฐานแสดงวา่คูส่มรสเป็นคนสญัชาตไิทย หรอืเป็นผูท้ีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงนิ  
- หนังสอืจากสถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุใหญ ่องคก์ารระหวา่งประเทศ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ แลว้แตก่รณ ี 

เขา้มาเพือ่รับการรักษาพยาบาล (รหัส  O)  
- หนังสอืตอบรับจากสถานพยาบาลทีไ่ดรั้บการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศ
ไทย  

คูค่วามหรอืพยานในศาล (รหัส  O)  
- หนังสอืหรอืหมายจากศาลของไทย  

การเขา้มาเพือ่ใชช้วีติในฐานะผูส้งูอาย ุ (รหัส  O) 
-  ผูร้อ้งตอ้งมอีายตุัง้แต ่50 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ระบวุัตถปุระสงคว์า่จะขอเขา้มาใชช้วีติใน
ฐานะผูส้งูอายหุรอืเกษียณ และจะไมท่ างานในระหวา่งพ านักในไทย 
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงนิหรอืหลักฐานการไดรั้บเงนิบ านาญ   
  (ตอ้งมเีงนิฝากไมน่อ้ยกวา่ 200,000 บาท หรอืมรีายได/้บ านาญไมน่อ้ยกวา่เดอืนละ 
65,000 บาท)  
  

หมายเหต ุ
     1.  เมือ่คนตา่งดา้วเดนิทางเขา้ประเทศไทย เจา้พนักงานตรวจคนเขา้เมอืงจะ
พจิารณาอนุญาตใหพ้ านักอยูใ่นราชอาณาจักรไดไ้มเ่กนิ 90 วนั  การขยายระยะเวลา
พ านัก จะตอ้งตดิตอ่ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง  
     2.  หากเป็นการขอขยายระยะเวลาพ านักระยะยาว คอื 1 ปี ส านักงานตรวจคนเขา้
เมอืงจะพจิารณาโดยใชห้ลักเกณฑก์ารเขา้เมอืงของคนตา่งดา้วซึง่มอีายไุมต่ า่กวา่ 50 ปี
บรบิรูณ ์ซึง่ประสงคจ์ะขอรับการตรวจลงตราเพือ่เขา้มาพ านักในราชอาณาจักรคราวละไม่
เกนิ 1 ปี  รหัส O-A   โดยใชห้ลักเกณฑว์า่ผูร้อ้งตอ้งมหีลักทรัพยเ์ป็นเงนิฝาก 800,000 
บาท หรอืมรีายได/้บ านาญเดอืนละ 65,000 บาท  หรอืมเีงนิฝากและรายไดร้วมกันไม่
นอ้ยกวา่ 800,000 บาท)  



นักเรยีน / นักศกึษา  (รหัส  ED)  
-  หนังสอืตอบรับจากสถานศกึษา  
-  หนังสอืจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (กรณีเป็นโรงเรยีนเอกชน)  

นักบวชทีจ่ะเขา้มาศกึษาพระพทุธศาสนา (รหัส  ED)  
-  หนังสอือนุญาตจากส านักงานพระพทุธศานาแหง่ชาต ิ 
  
การปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ (รหัส  F ) การปฏบิัตงิานในรัฐวสิาหกจิ (รหัส B) การฝึกอบรม 
ดงูาน (รหัส ED)  
-  หนังสอืจากสถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุใหญ ่องคก์ารระหวา่งประเทศ 
รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานรัฐบาล ทีเ่กีย่วขอ้ง  

การท างาน (รหัส  B)  
-  หนังสอืกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจง้ผลการพจิารณาอนุญาตใหค้นตา่ง
ดา้วเขา้มาท างานในบรษัิทฯ ทีข่อได ้ (ในการขอรับหนังสอืกรมการจัดหางานดังกลา่ว 
นายจา้งทีจ่ะจา้งคนตา่งดา้วตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอรับใบอนุญาตท างานหรอื แบบ ตท.
3  ณ กองงานคนตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิ
แดง เขตดนิแดง กท 10400 โทร. 245-2745 / 617-6578 / 617-6584 โทรสาร 617-
6576  หรอืทีส่ านักงานแรงงานจังหวดั ซึง่หากอนุญาตใหค้นตา่งดา้วดังกลา่วมาท างาน
ไดต้ามทีข่อ กระทรวงแรงงานจะมหีนังสอืแจง้ผลการอนุญาต  ใหน้ายจา้งสง่หนังสอื
กรมการจัดหางานดังกลา่วใหค้นตา่งดา้วใชเ้ป็นเอกสารประกอบการขอวซีา่)  
-  หนังสอืจากบรษัิทในประเทศไทยทีจ่ะจา้งงานบคุคลตา่งดา้วดังกลา่วชีแ้จง
รายละเอยีดเกีย่วกับการจา้งงาน พรอ้มทัง้แนบเอกสารของบรษัิท เชน่ ใบส าคัญแสดง
การจดทะเบยีนบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากัด หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ หรอื
หา้งหุน้สว่นจ ากัดจากกระทรวงพาณชิย ์/ บัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ / ใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงาน (ถา้ม)ี / ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ / งบการเงนิปีลา่สดุ ฯลฯ  
[ หมายเหต ุ 
1.  เมือ่คนตา่งดา้วไดรั้บการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non-Immigrant Visa 
“B”) จากสถานเอกอัครราชทตู/สถานกงสลุใหญแ่ลว้ เมือ่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทย 
ใหไ้ปตดิตอ่กองงานคนตา่งดา้ว  เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 
และเมือ่ไดรั้บใบอนุญาตท างานแลว้ จงึจะสามารถท างานได ้
2.  ในกรณีของคนตา่งดา้วทีป่ระสงคจ์ะเขา้มาท างานและพ านักอยูใ่นประเทศไทยเป็น
เวลา 1 ปี นายจา้งจะตอ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง เมือ่ไดรั้บพจิารณา
อนุมัต ิส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงจะแจง้ใหส้ถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุใหญ่
ทราบโดยผา่นกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ขอใหต้รวจลงตรา Non-Immigrant Visa 
รหัส  B-A  ซึง่พ านักได ้1 ปี ใหแ้กค่นตา่งดา้วนัน้ตอ่ไป ]  

การตดิตอ่ธรุกจิ (รหัส B)  
-  หนังสอืรับรองการท างานของบรษัิททีผู่ร้อ้งท างานอยู ่รวมทัง้ระบวุตัถปุระสงคข์องการ
เดนิทางไปประเทศไทย ชือ่บรษัิท หา้งรา้น หรอืหน่วยงานทีจ่ะไปตดิตอ่  
-  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงนิหรอืการท าธรุกจิของผูร้อ้ง (กรณีไมไ่ดท้ างานกับ
รษัิทหรอืหน่วยงานใดๆ)  
-  หลักฐานแสดงสถานะทางการเงนิ/โครงการทีจ่ะเขา้มาประกอบในประเทศไทย (กรณี
ประสงคจ์ะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบกจิการในประเทศไทย)  
-  หนังสอืเชญิของบรษัิทในประเทศไทยใหผู้ร้อ้งเดนิทางไปประเทศไทยเพือ่ตดิตอ่
ธรุกจิ  (โดยตอ้งแนบเอกสารของบรษัิท เชน่ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
หา้งหุน้สว่นจ ากัด หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากัดจาก
กระทรวงพาณชิย ์/ บัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ / ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ถา้ม)ี / 



ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ / งบการเงนิปีลา่สดุ ฯลฯ)  
-  กรณีผูร้อ้งอา้งวา่เป็นทีป่รกึษาของบรษัิท ตอ้งมสี าเนาหนังสอืแตง่ตัง้บคุคลของบรษัิท
ยืน่ประกอบดว้ย  
( หมายเหต ุ 
1.  ส าเนาเอกสารของบรษัิทฯ จะตอ้งใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทหรอื
หุน้สว่นผูจั้ดการลงนามและประทับตรารับรอง โดยตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผูล้งนามดว้ย  
2. กรณีหนังสอืของบรษัิท ควรไดรั้บการรับรองจากส านักงานทะเบยีนของกระทรวง
พาณชิย ์อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน – 1 ปี เนือ่งจากบรษัิทหลายแหง่มไิดด้ าเนนิธรุกรรมใดๆ 
ในปัจจบุัน แตน่ าเอกสารบรษัิทเดมิไปใชใ้นการรับรอง )  

คร ู/ อาจารยใ์นสถาบันการศกึษาเอกชน  (รหัส  B)  
-  หนังสอืตอบรับการจา้งจากสถาบันการศกึษา   
-  หนังสอือนุมัตใิหจ้า้งบคุคลดังกลา่วจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 
(สช) หรอืจากส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (สว่นภมูภิาค)  
-  หลักฐานวฒุกิารศกึษา 
-  หนังสอืรับรองวา่ไมม่ปีระวตัอิาชญากรรม  

 
การตรวจลงตราประเภททตู (Diplomatic Visa)  

1.  การตรวจลงตราประเภทนีจ้ ากัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีท่างการทตูหรอืกงสลุ หรอืการปฏบิัต ิ
หนา้ทีร่าชการ และผูร้อ้งจะตอ้งถอืหนังสอืเดนิทางทตูหรอืหนังสอืเดนิทาง
สหประชาชาต ิ(UN Laissez-Passer) ซึง่เทยีบเทา่หนังสอืเดนิทางทตูเทา่นัน้  

2.  ผูร้อ้งจะตอ้งแสดงหนังสอืน าจากกระทรวงการตา่งประเทศ หรอืจากสถาน
เอกอคัรราชทตูของประเทศผูข้อ หรอืจากหน่วยงานหรอืองคก์รของสหประชาชาตทิีผู่ ้
รอ้งสงักัดอยู ่โดยหนังสอืรับรองจะตอ้งระบชุือ่ ต าแหน่ง และวตัถปุระสงคก์ารเดนิทางให ้
ชดัเจน  

3.  ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม  

4.  ระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครัง้ละไมเ่กนิ 90 วนั  

 
การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)  

1.  การตรวจลงตราประเภทนีจ้ ากัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีท่างราชการ และผูร้อ้งจะตอ้งถอืหนังสอื
เดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางสหประชาชาต ิ(UN Laissez-Passer) ซึง่เทยีบเทา่
หนังสอืเดนิทางราชการเทา่นัน้  

2.  ผูร้อ้งจะตอ้งแสดงหนังสอืน าจากกระทรวงการตา่งประเทศ หรอืจากสถาน
เอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุ/หน่วยราชการ ของประเทศผูข้อ หรอืจากหน่วยงาน หรอื
องคก์รของสหประชาชาตทิีผู่ร้อ้งสงักัดอยู ่หรอืจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสอื
รับรองจะตอ้งระบชุือ่ ต าแหน่ง และวตัถปุระสงคก์ารเดนิทางใหช้ดัเจน  



3.  ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม  

4.  ระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครัง้ละไมเ่กนิ 90 วนั  

 
การตรวจลงตราประเภทอธัยาศยัไมตร ี(Courtesy Visa)  

1. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรจี ากัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวเพือ่การอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังตอ่ไปนี ้ 

    - การขอรับการตรวจลงตราของผูถ้อืหนังสอืเดนิทางทตูหรอืหนังสอืเดนิทางราชการ 
หรอืหนังสอืเดนิทางสหประชาชาตทิีเ่ทยีบเทา่หนังสอืเดนิทางทตูหรอืหนังสอืเดนิทาง
ราชการ เพือ่การอืน่นอกจากการเขา้มาประจ าการในราชอาณาจักร เพือ่ปฏบิัตหินา้ทีก่าร
ทตู หรอืกงสลุ หรอืราชการ  

    - การขอรับการตรวจลงตราของผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ซึง่ประสงคจ์ะเขา้มาใน
ราชอาณาจักรในฐานะเป็นพระราชอาคันตกุะ ราชอาคันตกุะ แขกของรัฐบาล หรอื
หน่วยงานของรัฐ  

2. เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา  
   - หนังสอืเดนิทาง  
   - แบบฟอรม์ค ารอ้งขอรับการตรวจลงตราทีก่รอกขอ้ความสมบรูณ์ พรอ้มรปูถา่ย  
   - หนังสอืน าจากสถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุ/หน่วยราชการ ของประเทศผูร้อ้ง 
หรอืจากหน่วยงานหรอืองคก์รของสหประชาชาตทิีผู่ร้อ้งสงักัดอยู ่หรอืจากหน่วยราชการ
ของไทย โดยหนังสอืรับรองจะตอ้งระบชุือ่ ต าแหน่ง และวตัถปุระสงคก์ารเดนิทางให ้
ชดัเจน  

3.  อายวุซีา่ 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน สามารถเดนิทางเขา้ราชอาณาจักรไดห้ลายครัง้ 
(multiple entries)  

4.  ระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครัง้ละไมเ่กนิ 30 วนั  

5.  ไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีม  

6. การขยายระยะเวลาพ านัก เมือ่ครบก าหนดตามทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ โดยท่ัวไป
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงจะไมอ่นุญาตใหอ้ยูต่อ่ไป  เวน้แตม่เีหตจุ าเป็นหรอืเหตุ
สดุวสิยัไมส่ามารถเดนิทางออกไปได ้ โดยในการขอยืน่ค ารอ้งขออยูต่อ่ทีส่ านักงาน
ตรวจคนเขา้เมอืง จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศแจง้ขอเป็นรายๆ 
ไป เพือ่น าเรือ่งเสนอผูม้อี านาจพจิารณาสัง่การ และตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขออยูต่อ่
ตามปกต ิ

 


