หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการขอและต่อวีซ่าสาหรับ Visiting Professor
 ขั้นตอนการขอและต่อวีซ่าสาหรับ Visiting Professor
๑. ศึกษาข้อมูลทั่วไปในการขอวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
๒. ตรวจสอบประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตรา
๓. ศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงรายการเอกสารต่างๆ ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป
๑. คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศทีต่ นมีถน่ิ พานักหรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพานัก หากมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่า กรุณา
สอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และที่ติดต่อของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทย สามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ http://www.thaiembassy.org
๒. คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ซึ่งมี ๒ กลุม่ ดังนี้
๑) ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพานักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน
๓๐ วัน ดูรายละเอียดได้ที่ รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้ นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถพานัก
อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓๐ วัน (เอกสารแนบ ๑)
๒) ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย ดูรายละเอียดได้ที่ รายชื่อ
ประเทศที่ ได้ท าความตกลงยกเว้ น การตรวจลงตราหนังสื อเดิ นทางทูต ราชการ และธรรมดากั บประเทศไทย
(เอกสารแนบ ๒)
๓. คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยบางแห่ งที่
กาหนดไว้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (visa on arrival) ดูรายละเอียดได้ที่ รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) และพานักอยู่ในราชอาณาจักรได้
ไม่เกิน ๑๕ วัน (เอกสารแนบ ๓)
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๔. คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองจะต้องแสดง “เอกสารระหว่างประเทศรับรอง
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง” (International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination) ในการยื่น
คาร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งจะต้องแสดงเอกสารดังก ล่าวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ ดูรายละเอียดได้ที่
หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง
๕. คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเข้าไทยได้ มีดังนี้
• ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
• มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพานักในไทย เช่น ตั๋ว
เครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่ นพานัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้
(ในกรณีขอเดินทางผ่าน)
• ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่น เคยได้รับ
โทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลไทยหรือคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคล
ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือเป็น
บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ มีเงินค่าใช้จ่ายเพียงพอในขณะพานักในไทยตามระเบียบ
กาหนดคืออย่างน้อยคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
๖. ในการขอวีซ่านั้น คนต่างชาติ จะต้องขอรับการตรวจลงตราให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของการเข้ามาใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ การอนุมัติวีซ่าอยู่ในดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และในการตรวจลงตราให้แก่
คนต่างชาติบางสัญชาติ ได้มีการกาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้
จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง
๗. เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเดินทาง คนต่างชาติที่จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยควรจะทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับอายุของวีซ่า (visa validity) และระยะเวลาพานัก (period of stay)
อายุของวีซ่า หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
กงสุลจะเป็นผู้กาหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฏอยู่ในวีซ่าสติ๊กเกอร์หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญ่ โดยทั่ว ไปอายุของวีซ่า คือ ๓ เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า แต่ในบางกรณีและสาหรับวีซ่า
บางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น ๖ เดือน หรือ ๑ ปี หรือ ๓ ปี
ระยะเวลาพานัก หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ เดินทางได้รั บอนุญาตให้ พานักในประเทศไทยได้ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กาหนดระยะเวลาพานักเมื่อคนต่างชาติเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตรา
ประทับขาเข้า ระยะเวลาพานักขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า เช่น
• Transit visa จะได้รับอนุญาตให้พานักได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
• Tourist visa ไม่เกิน ๓๐ วัน หรือ ๖๐ วัน และ
• non-immigrant visa ไม่เกิน ๙๐ วัน
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หากมีความจาเป็นต้องอยู่เกินกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว คนต่างชาติต้ องไปยื่นคาร้องขอ
อนุญาตอยู่ต่อที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (มีสานักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) มิฉะนั้น หากอยู่เกินกาหนด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับวันละ ๕๐๐ บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อ สอบถามได้จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๘๙ หรือดูที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
๘. คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทใดๆ ก็ตาม ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานจนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตทางาน ดังนั้น คนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทางานในประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท
ที่ถูกต้อง คือ Non-Immigrant Visa “B” เพื่อที่จะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทางานได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตทางานดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานทีw
่ ww.doe.go.th/workpermit/index.html
๙. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญ่ของไทยมีอานาจหน้าที่ในการให้วีซ่าแก่คนต่างชาติ เพื่อ
อนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งการกาหนดระยะเวลาที่จะ
อนุญาตให้พานักในประเทศไทย เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น คนต่างชาติที่ได้รับวีซ่าแล้ว
บางรายอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
มีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ประเภทและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ
 การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
๑. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
๒. อายุวีซ่า ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน
๓. ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๔. ระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรครั้งละ ๖๐ วัน
๕. จานวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะ
พึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ครอบครัวละ
ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท
๖. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา
• หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
• รูปถ่ายขนาด ๒.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน/ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา)
• หลั กฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้ นสุ ดการท่องเที่ยว เช่น บัตร
โดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
• เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)
• ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย
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 การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)
๑. การตรวจลงตราประเภทนี้จากัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสื อเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN
Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น
๒. ผู้ร้องจะต้องแสดงหนังสือนาจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอั ครราชทูต/สถานกงสุล/
หน่วยราชการของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วย
ราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตาแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน
๓. ยกเว้นค่าธรรมเนียม
๔. ระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน
 การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
๑. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (รหัส F)
• การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทางาน (รหัส B)
• การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (รหัส IM)
• การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (รหัส IB)
• การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ (รหัส ED)
• การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (รหัส M)
• การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (รหัส R)
• การค้ น คว้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ฝึ ก สอนในสถาบั น การค้ น คว้ า หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาใน
ราชอาณาจักร (รหัส RS)
• การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (รหัส EX)
• การอื่น (รหัส O) ได้แก่
๑) การเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ
๒) การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสาหรับการพิจารณาดาเนินคดี
๓) การปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือปฏิบัติภารกิจอื่น โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่
ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว
๔) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาทางาน
ตามปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต หรือบุคคลซึ่งมีเอกสิทธิ์เท่าเทียมกัน กับบุคคลซึ่งมี
ตาแหน่งทางการทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือกับองค์การ หรือทบวงการระหว่าง
ประเทศ
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๕) การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของ
บุคคลดังกล่าว
๖) การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การกุศลสาธารณะ
๗) การเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เคยมีสัญชาติไทย เพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักร
๘) การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล
๙) การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ
๒. อายุวีซ่า
• ๓ เดือน สาหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry)
• ๑ ปี สาหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries)
๓. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท (single entry) และ ๕,๐๐๐ บาท (multiple entries)
๔. ระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน
๕. จานวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะ
พึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ครอบครัวละ
ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท
๖. การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพานักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็น
ระยะเวลาครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ คนต่างด้าวสามารถยื่นคาร้องได้ ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๘๙ เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th/ การพิจารณาอนุมัติ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๗. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา เนื่องจากการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทยหลายประการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับ
การตรวจลงตราจึงแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และสถานทูต สถานกงสุล อาจขอให้แสดงเอกสาร
เพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย
เอกสารที่ต้องนาไปแสดง ได้แก่
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
• แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
• รูปถ่ายขนาด ๒.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน/ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา)
เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น
- นักเรียน/นักศึกษา (รหัส ED)
• หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
• หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
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- การปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F) การปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ (รหัส B) การฝึกอบรม ดูงาน (รหัส ED)
• หนั งสื อ จากสถานเอกอั ค รราชทู ต/สถานกงสุ ล ใหญ่ องค์ก ารระหว่ างประเทศ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
- ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน (รหัส B)
• หนังสือตอบรับการจ้างจากสถาบันการศึกษา
• หนังสืออนุมัติให้จ้างบุคคลดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช) หรือจาก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
• หลักฐานวุฒิการศึกษา
• หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
 การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
๑. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรีจากัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจั กร
เป็นการชั่วคราวเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือ
เดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ เพื่อการอื่นนอกจากการเข้ามา
ประจาการในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูต หรือกงสุล หรือราชการ
• การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร
ในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ
๒. เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา
• หนังสือเดินทาง
• แบบฟอร์มคาร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่าย
• หนังสือนาจากสถานเอกอั ครราชทูต/สถานกงสุล/หน่วยราชการของประเทศผู้ร้อง หรือจาก
หน่วยงานหรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้อง
ระบุชื่อ ตาแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน
๓. อายุวีซ่า ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries)
๔. ระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน
๕. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
๖. การขยายระยะเวลาพานัก เมื่อครบกาหนดตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยทั่วไปสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จะไม่อนุญาตให้อยู่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกไปได้ โดยในการขอยื่นคาร้องขอ
อยู่ต่อที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จะต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งขอเป็นรายๆ ไป เพื่อ
นาเรื่องเสนอผู้มีอานาจพิจารณาสั่งการ และต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อตามปกติ

ที่มา/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.consular.go.th
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เอกสารแนบ ๑
รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและ
สามารถพานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗,
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ ๔๘ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้
พานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
หมายเหตุ คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติ ที่ถือเอกสารเดินทางสาหรับ
คนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย ๔๘ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้น
การตรวจลงตรา และยั ง จ าเป็ น ต้องขอรั บ การตรวจลงตราจากสถานเอกอัค รราชทู ต/สถานกงสุ ล ใหญ่ ไทยใน
ต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย
คนต่างด้าวที่ เดิน ทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พานักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับ
อนุญาตให้พานักอยู่ได้ ๑๕ วัน เว้นแต่คนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย
(ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พานักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
คนต่างด้าวที่เดิน ทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับ
สิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพานักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า ๓๐ วัน ควรขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่ง
จะได้รับอนุญาตให้พานักได้ไม่เกิน ๖๐ วัน และสามารถยื่นคาร้องขอขยายเวลาพานักจากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้ด้วย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๘๙ หรือ http://www.immigration.go.th/
 รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว มีดังนี้
๑. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia: Commonwealth of Australia)
๒. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria: Republic of Austria)
๓. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium: Kingdom of Belgium)
๔. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil: Federative Republic of Brazil) (****)
๕. รัฐบาห์เรน (Bahrain: Kingdom of Bahrain)
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๗

๖. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)
๗. แคนาดา (Canada)
๘. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
๙. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark: Kingdom of Denmark)
๑๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia: Republic of Estonia)
๑๑. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland: Republic of Finland)
๑๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France: French Republic)
๑๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany: Federal Republic of Germany)
๑๔. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece: Hellenic Republic)
๑๕. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)
๑๖. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)
๑๗. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland: Republic of Iceland)
๑๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia: Republic of Indonesia)
๑๙. ไอร์แลนด์ (Ireland)
๒๐. รัฐอิสราเอล (Israel: State of Israel)
๒๑. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy: Republic of Italy)
๒๒. ญี่ปุ่น (Japan)
๒๓. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South: Republic of Korea) (****)
๒๔. รัฐคูเวต (Kuwait: State of Kuwait)
๒๕. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
๒๖. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg: Grand Duchy of Luxembourg)
๒๗. มาเลเซีย (Malaysia)
๒๘. ราชรัฐโมนาโก (Monaco: Principality of Monaco)
๒๙. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands: Kingdom of the Netherlands)
๓๐. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
๓๑. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway: Kingdom of Norway)
๓๒. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman: Sultanate of Oman)
๓๓. สาธารณรัฐเปรู (Peru: Republic of Peru) (****)
๓๔. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines: Republic of the Philippines)
๓๕. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)
๓๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal: Republic of Portugal)
๓๗. รัฐกาตาร์ (Qatar: State of Qatar)
๓๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore: Republic of Singapore)
๓๙. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
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๘

๔๐. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)
๔๑. ราชอาณาจักรเสปน (Spain: Kingdom of Spain)
๔๒. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa: Republic of South Africa)
๔๓. ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden: Kingdom of Sweden)
๔๔. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland: Swiss Confederation)
๔๕. สาธารณรัฐตุรกี (Turkey: Republic of Turkey)
๔๖. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (United Arab Emirates)
๔๗. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom: United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland)
๔๘. สหรัฐอเมริกา (United States of America)
๔๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam: Socialist Republic of Vietnam)
(****) หมายเหตุ ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้ นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ
และธรรมดา โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน ๙๐ วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู ดังนั้น ผู้ถือหนังสือ
เดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พานักในไทยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน
ตามความตกลง (แทนที่จะพานักได้ ๓๐ วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
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เอกสารแนบ ๒
รายชื่อประเทศ/ดินแดนทีค่ นชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
และสามารถขอ Visa on Arrival สาหรับการเข้าราชอาณาจักร
หนังสือเดินทางธรรมดา
บุคคลต่างด้าวต่อไปนี้
เข้าราชอาณาจักร
เพื่อการท่องเที่ยวได้
โดยการขอ
Visa on arrival
พานักได้ไม่เกิน
๑๕ วัน
อันดอร์รา
บัลแกเรีย
ภูฏาน
จีน
ไซปรัส
เอธิโอเปีย
อินเดีย
คาซัคสถาน
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
มัลดีฟส์
มอลตา
มอริเชียส
โรมาเนีย
ซานมาริโน
ซาอุดิอาระเบีย
ไต้หวัน
ยูเครน
อุซเบกิสถาน

หนังสือเดินทางทูต/ราชการ

บุคคลต่างด้าวต่อไปนี้
บุคคลต่างด้าวต่อไปนี้เข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้
เข้าราชอาณาจักร
โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
โดยใช้ นสด. ทูต/ราชการได้
โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
ผ. ๓๐ (เป็นมาตรการที่ไทยให้แต่ฝ่ายเดียว)
ความตกลงระหว่างกัน
ความตกลงระหว่างกัน
พานักได้ไม่เกิน
พานักได้ไม่เกิน
พานักได้ไม่เกิน
**๓๐ วัน
๑๔ วัน
๓๐ วัน
๙๐ วัน
๓๐ วัน
๙๐ วัน
กัมพูชา ฮ่องกง
ออสเตรเลีย โอมาน
*บราซิล
อาร์เจนตินา กัมพูชา
แอลเบเนีย
โรมาเนีย
ออสเตรีย
ฟิลิปปินส์
*เกาหลีใต้
ลาว
บราซิล
จีน
อาร์เจนตินา
รัสเซีย
*เปรู
เบลเยี่ยม
โปแลนด์
มาเก๊า
ชิลี
เอกวาดอร์
ออสเตรีย
สโลวัก
บาห์เรน
โปรตุเกส
มองโกเลีย เกาหลีใต้
ฮ่องกง
เบลเยี่ยม
แอฟริกาใต้
เปรู
บรูไน
กาตาร์
รัสเซีย
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
สเปน
เวียดนาม
แคนาดา
สิงคโปร์
ลาว
บราซิล
(เฉพาะ นสด.
เช็ก
สโลวัก
มาเก๊า
ชิลี
ทูต)
เดนมาร์ก
สโลวีเนีย
มองโกเลีย
โคลอมเบีย
ศรีลังกา
เอสโตเนีย
สเปน
เมียนมาร์
คอสตาริกา
สวิตเซอร์แลนด์
ฟินแลนด์
แอฟริกาใต้
โอมาน
โครเอเชีย
ทาจิกิสถาน
ฝรั่งเศส
สวีเดน
ปากีสถาน
เช็ก
ตูนีเซีย
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
(เฉพาะ นสด. เอสโตเนีย
ตุรกี
กรีซ
ตุรกี
ทูต)
(เฉพาะ นสด. ยูเครน
อุรุกวัย
ฮ่องกง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สิงคโปร์
ทูต)
เวียดนาม
ฮังการี
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
ไอซ์แลนด์
สหรัฐฯ
(เฉพาะ นสด.
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ทูต)
ไอร์แลนด์
เยอรมนี
อิสราเอล
ฮังการี
อิตาลี
อินเดีย
ญี่ปุ่น
อิสราเอล
คูเวต
อิตาลี
ลิกเตนสไตน์
ญี่ปุ่น
ลักเซมเบิร์ก
เกาหลีใต้
มาเลเซีย
ลิกเตนสไตน์
โมนาโก
ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
มาเลเซีย
นิวซีแลนด์
เม็กซิโก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
เนปาล
ปานามา
เปรู
ฟิลิปปินส์
โปแลนด์
กรมการกงสุล ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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๑๐

หมายเหตุ
*คนชาติบราซิล เกาหลีใต้ และเปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพานักได้ไม่เกิน
๓๐ วัน ในขณะเดียวกัน ทั้ง ๓ ประเทศดังกล่าวก็มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดากับไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้งสามพานักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน ๙๐วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
**ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คนชาติของประเทศ/เขตเศรษฐกิจเหล่านี้ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พานักอยู่ได้
ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ยกเว้น (๑) บุคคลสัญชาติมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับ
มาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) (๒) บุคคลสัญชาติของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนา ๗ ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น (ตามคาสั่งตร.ที่ ๖๔๙/๒๕๕๖ ลว. ๒๘ ต.ค.
๒๕๕๖) จะได้รับอนุญาตให้พานักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุโลม
ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของประเทศ/เขตเศรษฐกิจดังกล่าว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
เช่นเดียวกับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
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๑๑

เอกสารแนบ ๓
รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL)
และพานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางถูกต้องและสมบูรณ์ ของ ๑๘ ประเทศ
และ ๑ เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองตามที่กาหนดไว้ ๔๒ แห่ง
หมายเหตุ คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถื อเอกสารเดินทางสาหรับคนต่างด้าวของ ๑๘ ประเทศ และ
๑ เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ไม่สามารถขอรับ Visa on Arrival ได้ ต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามา
 เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา
• ตั๋วหรือเอกสารที่ชาระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้เดินทางออกได้ภายในกาหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
คือไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา
• เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
• แบบฟอร์มคาร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (แบบฟอร์มคาร้องขอรับได้ ณ ช่องทาง
อนุญาตเข้าเมืองที่กาหนดไว้)
• รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ ซม. จานวน ๑ รูป
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
• ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท (รวมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท ไม่เว้นแม้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
ราชการ กรณีที่ประเทศนั้นไม่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หรือราชการกับประเทศไทย)
โดยปกติขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับ Visa on Arrival จะใช้เวลาประมาณ ๒๐-๒๕ นาที การขยายระยะเวลาพานัก
โดยปกติ ค นต่ า งด้ า วที่ ข อรั บ การตรวจลงตราประเภทนี้ จะไม่ ส ามารถยื่ น เรื่ อ งขอขยายระยะเวลาพ านั ก ใน
ราชอาณาจักรได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ เจ็บป่วย โดยจะสามารถยื่นคาร้องต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) ซึ่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาขยายระยะเวลาการพา นักเป็น
กรณีๆ
หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๘๙ หรือ http://www.immigration.go.th/ คนต่างด้าว ๑๙ สัญชาตินี้ หากต้องการ
เข้ามาทางานหรือประกอบธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย จะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวจาก
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อน มิฉะนั้น เมื่ อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
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๑๒

จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทางานได้ จาเป็นต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจั กรเพื่อไปยื่นเรื่องขอรับ
การตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย
 รายชื่อ ๑๘ ประเทศ และ ๑ เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต
ของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) มีดังต่อไปนี้
๑. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)
๒. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)
๓. ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan: Kingdom of Bhutan)
๔. สาธารณรัฐประชาชนจีน (China: People’s Republic of China)
๕. สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus: Republic of Cyprus)
๖. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
๗. สาธารณรัฐอินเดีย (India : Republic of India)
๘. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan: Republic of Kazakhstan)
๙. สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia: Republic of Latvia)
๑๐. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania: Republic of Lithuania)
๑๑. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives: Republic of Maldives)
๑๒. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)
๑๓. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius: Republic of Mauritius)
๑๔. โรมาเนีย (Romania)
๑๕. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)
๑๖. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia: Kingdom of Saudi Arabia)
๑๗. ไต้หวัน (Taiwan)
๑๘. ยูเครน (Ukraine)
๑๙. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)
 ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ร้องสามารถขอรับการตรวจลงตรา (Visa on Arrival) ๔๒ แห่ง
ได้แก่
๑. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
๓. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
๕. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
๖. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๗. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
๘. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
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๑๓

๙. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
๑๐. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
๑๑. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
๑๒. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย
๑๓. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย
๑๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
๑๕. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา ณ ทาเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง
๑๖. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบดาพุด ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบดาพุด และทาเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมือง
ระยอง
๑๗. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง
หนองคาย
๑๘. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ ทาเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน
๑๙. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ณ ทาเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทาเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง
๒๐. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตามะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง
๒๑. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ณ บริเวณเขตท่าเรือน้าลึกกระบี่ บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า บริเวณเขต
ท่าเรือเกาะลันดา และบริเวณเขตสนามบินกระบี่
๒๒. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา ณ บริเวณเขตท่าเรือน้าลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย
๒๓. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย
๒๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
๒๕. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ
๒๖. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่
๒๗. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้าร้อน
๒๘. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
๒๙. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
๓๐. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้ งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
๓๑. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
๓๒. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก
๓๓. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ บริเวณเขตท่าเรือตามชายฝั่งแม่น้าโขง
๓๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ
๓๕. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง
พิบูลมังสาหาร
๓๖. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่
๓๗. ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง
นครพนม
๓๘. ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน
๓๙. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ
๔๐. ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน
๔๑. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ
๔๒. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา
กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๔

หลักเกณฑ์และรายการเอกสารการขอต่อวีซ่า
คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และ
คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ ๑๓๘/๒๕๕๗
เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
....................
การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และรายการเอกสาร ดังเช่น
เหตุแห่งความจาเป็น
หลักเกณฑ์การพิจารณา
รายการเอกสาร
กรณีมีเหตุจาเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วน ๑. คนต่ างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการ ๑. แบบคาขอ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือประเภทคนอยู่ชั่วคราว
๒. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
๒. ได้รับการรับรองและร้องขอจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ๓. สาเนาใบอนุญาตทางานหรือใบรับคาขอกรณีเปลี่ยน
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
หน่วยงานและใบอนุญาตทางานยังมีอายุใช้ได้อยู่
๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๕. หลักฐานแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๕

เหตุแห่งความจาเป็น
กรณีเพื่อการท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์การพิจารณา
รายการเอกสาร
๑. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ๑. แบบคาขอ
หรือได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน ๒. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันอนุญาต ๓๐ วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
สิ้นสุด
๒. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจาพวกที่ คณะกรรมการติดตาม
การปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
กาหนด
กรณี เ ป็ น ครู หรื อ อาจารย์ หรื อ ผู้ ส อน หรื อ ๑. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการหรือ ๑. แบบคาขอ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
๒. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
สถานศึกษาของรัฐ
๒. ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น
๓. สาเนาใบอนุญาตทางาน หรือใบรับคาขอกรณีเปลี่ยน
สถานศึกษาและใบอนุญาตทางานยังมีอายุใช้ได้อยู่
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
๔. หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น
โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
๕. ส าเนาใบประกอบวิช าชีพครู หรือส าเนาหนังสือรับ
สิทธิจากคุรุสภา หรือสาเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา
หรือสาเนาหนังสือรับคาขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา
(ยกเว้นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษา)
หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพควบคุมตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
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๑๖

เหตุแห่งความจาเป็น
หลักเกณฑ์การพิจารณา
รายการเอกสาร
กรณี เพื่ อฝึ กสอน หรื อค้ นคว้ าวิ จั ยในสถาบั น ๑. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการหรือ ๑. แบบคาขอ
การศึกษาในราชอาณาจักรหรือสถาบันวิจัย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
๒. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ
๒. ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถาบันการค้นคว้าหรือ ๓. หนั งสื อรั บรองและขอให้ อยู่ ต่ อจากหั วหน้ าสถาบั นการ
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
จากสถาบันวิจัยนั้น
ค้นคว้า หรือสถาบันวิจัย
๓. ได้ รั บ การรั บรองและร้ องขอจากสถาบั น การศึ ก ษาใน ๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากหัวหน้าสถาบันการศึกษา
ราชอาณาจักรนั้น (กรณีฝึกสอน)
ในราชอาณาจักรนั้น (กรณีฝึกสอน)
๔. กรณีค้นคว้าวิจัยในสถาบัน การค้นคว้าวิจัยของเอกชน ๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ ให้แนบหนังสือรับรอง
หรือฝึกสอนในสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรของเอกชน และขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ที่มา/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.immigration.go.th/

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๗

