
1 
 

คู่มือปฏิบัติการ  
 
 

เรื่อง 
การดูแลการตรวจลงตราประเภทเพื่อการศึกษา (Non- Immigrant “ED”)  

ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าโดย 
นางสาวชุติมา สุดจรรยา  ต าแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัตกิาร 
นางสาวจุฑารัตน์ เชดิชูพงษ์  ต าแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัตกิาร 
นางสาวจิตตมิา  พันธุแ์ตง  ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 
 

คู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง 
รูปแบบ วิธีการ และประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ เรื่องพิธีการตรวจคน     

เข้าเมืองของอาจารย์ฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ และนกัวิเทศสัมพันธ์ กับนักศึกษาต่างชาติ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี คณะศิลปศาสตร ์สาขาภาษาไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปี ๒๕๕๗ 
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ค าน า 
 

เนื่องจากในปี 2558 นี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ  
ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศให้รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ จากมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานวิเทศ
สัมพันธ์ เป็นงานที่ครอบคลุมในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี
ลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัย สถานบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ 
องค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยช านาญพิเศษต่างๆ  
ตลอดจนแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนด าเนินการเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน รวมทั้งวางแผนในการประสานงานชี้แจง และให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูล 
หรือ ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่าง
องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการปรับหลักสูตร 
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาใน
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษาต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาศึกษา หรือ 
แลกเปลี่ยนในประเทศไทย นักวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาต่างประเทศ
เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหาความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
และพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย 
ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร จึงด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติการเรื่อง
การดูแลการตรวจลงตราประเภทเพ่ือการศึกษา (Non- Immigrant “ED”) ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ให้กับบุคลากร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ไปเผยแพร่ อธิบาย และให้ค าแนะน า แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศได้อย่าง ชัดเจน 
และถูกต้อง  
 
 

     คณะผู้ด าเนินการจัดท า 
          18 กันยายน 2557 
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ขั้นตอนการด าเนินการเรื่องการจัดท าเอกสารการตรวจลงตราประเภทเพื่อการศึกษา 
(Non-Immigrant “ED”) ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเรื่องจากหน่วยงานในสังกัด มทร. พระนคร โดยคณะเป็นผู้ เป็น
ผู้ด าเนินการเก็บรวบรวม หนังสือเดินทาง (Passport) และประสานงาน
น าส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ รวมทั้งเอกสารประกอบ 
 กรณีไม่ถูกต้อง แจ้งกลับหน่วยงานต้นเรื่องแก้ไข หรือ  

ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 กรณีถูกต้อง กองวิเทศสัมพันธ์ด าเนนิการตามขั้นตอนต่อไป 

จัดท าร่างหนังสือถึง ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

อธิการบดี มทร. พระนคร ลงนามในหนังสือถึง  
ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

สารบรรณกองวิเทศสัมพันธ์ รับเรื่องจากหน้าห้องอธิการบดี พร้อม
ประทับเลขท่ีหนังสือ 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง และ โทรศัพท์ หรือ 
โทรสาร แจ้งผู้เกี่ยวข้อง รับเอกสารเพื่อไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

รับมอบเอกสาร พร้อมกับ ค าอธิบายในการด าเนินการ 
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ขั้นตอนการยื่นค าขออยู่ต่อชั่วคราว ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว 

น าหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องพบ
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร 

ช าระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ  
(ในกรณีอยู่เกินก าหนด) 

พบนายต ารวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 
ประทับตรารับค าขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา 
ยกเว้นกรณี ใช้ชีวิตปั้นปลาย, เดิมมีสัญชาติไทย, นักธุรกิจกลุ่ม 
A เป็นต้น (หากมีการสอบปากค าใช้เวลา 40 นาที) 

คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ  

ในวันฟังผลน าหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
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Apply for Non-Immigration Visa Procedure at Immigration Bureau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact the information counter to pick 
up a queue card. 

Submit your passport and other related 
documents to the officer. 

Pay the fee and fine in case of overstay. 

Meet with the officer to receive 
stamp and approval hearing, except 
- for retirement visas 
- when the applicant has hold Thai 
citizenship before 
- for business class A 
- for visas special cases 
(If making a statement is required, it 
takes approx. 40 min.) 

Collect your passport. 

On the appointed day and time, please present your passport to 
the officer in person.  There is charge for this stage. 
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การต่ออายุวีซ่า 
 

นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ถือการตรวจลงตรา ประเภท Non-Immigrant “ED” ในครั้งแรกจะสามารถพ านัก
ในราชอาณาจักรไทย ได้ 3 เดือน และสามารถต่ออายุการตรวจลงตรา (VISA) ประเภท Non – Immigrant 
“ED” ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือน าจากมหาวิทยาลัย 
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง และส าเนาหนังสือเดินทางท่ีถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีตราประทับ  
3. แบบฟอร์ม ตม. 7 ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  
4. ส าเนาผลการศึกษา 
5. ใบลงทะเบียนเรียน 
6. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท  
 
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเดินทางไปด าเนินการด้วยตัวเอง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Visa Extension 

 
An alien who applies for a Non – Immigran “ED” for the first time, you can stay in Thailand 
for 90 days. For the next time, you must apply for an extension to continue staying for 1 
year before the expiration of your visa about 1 month. For the extension, you will need to 
submit the following: 
1. Letter of University 
2. Passport and Copy of the Passport every pages. 
3. Application Form T.M. 7 + 2 inches photo  
4. Copy of Academic Transcript 
5. Copy of registration receipt  
6. Visa Extension Fee 1,900 Baht 
 
Notice: Visa Extension must be applied for in person 
 
 
 
 
 
 

 



Reason (s) for extension 

ตม.๗ 
TM.7 

คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไป 
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM 

 

ที่ทําการตรวจคนเขาเมือง        . 
Immigration Office  

    วันที่         เดือน            พ.ศ.       . 
     Date Month Year 

เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
TO Commissioner – General, Royal Thai Police 

 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อสกุล        ชื่อตัว      . 
I, (Mr. Mrs. Miss) family name first name 

ชื่อรอง       อาย ุ     ป เกิดวันที่     เดือน          พ.ศ.      . 
middle name age years date of birth month year 

สถานที่เกิด         สัญชาติ       . 
Place of birth nationality  

ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง เลขที ่        ลงวันที่    . 
holding passport or traveling document  no dated 

เดือน       พ.ศ.        ออกใหที่         มีอายุใชไดถึงวันที ่    . 
Month year issued at  valid until 

เดือน       พ.ศ.        ประเภทของวีซา       . 
Month year kind of visa 

ไดโดยสารโดยพาหนะ         จาก        . 
Arrived by (mode of transportation) from 

เขามาทางดาน          วันที่       เดือน       พ.ศ.         . 
Port of arrival date month year 

บัตรขาเขา/ขาออก ตม.๖ ลําดับที่          . 
arrival/departure card TM.6 no. 

ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปอีก มีกําหนด       วัน 
I wish to apply for an extension of temporary stay in the Kingdom for another period of  days. 

ที่เหตุผลขออยูตอ                   . 
                                              . 
                                               
                                               
                                               
                                              .
 . 
 

ขอแสดงความนับถอือยางสูง 
Yours sincerely, 

 
ลายมือชื่อหรือลายนิ้วหัวแมมือขวา ผูขอ 
Signature or right thumb print Applicant 



สถานที่พักในประเทศไทย         . 
Address in Thailand 

คําขออนุญาตฉบับนี้ ขาพเจา         เปนผูเขียน 
This application is written by   

อยูบานเลขที ่         ถนน        ตําบล/แขวง         . 
address no. road Tambon/Khwaeng  

อําเภอ        จังหวัด         . 
Amphoe/Khet  Changwat 

 
 

ลงชื่อ  ผูเขียน  
Signature        Write 

 

คําเตือน 
NOTICE 
๑. ผูขอจะตองยื่นคาํขออนุญาตดวยตนเอง 

 APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON. 
๒. คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาต ๑๙๐๐ บาท  

 APPICATION FEE IS 1900 BAHT. 
๓. จะไดรับการอนุญาตหรือไมก็ตาม เงินคาธรรมเนียมจะไมคืนให 

 WHETHER PERMISION IS GRANTED OR NOT, 
 APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 

 
 

 
 

รูปถาย 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 

photograph 
๔ x ๖ cm. 
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การแจ้งรายงานตัว 90 วัน 
 

นักศึกษาชาวต่างประเทศ จะต้องรายงานตัวต่อกองก ากับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เมื่ออยู่เกิน 90 วัน และ
ต่อไปต้องรายงานตัวทุก ๆ 90 วัน โดยสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ  
 
1. เดินทางไปรายงานตัว 90 วัน ที่กองก ากับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ด้วยตนเอง  
เอกสารที่ต้องน าไป คือ หนังสือเดินทาง  แบบฟอร์ม T.M. 6 และ แบบฟอร์ม ตม. 47 
 
2. ส่งไปทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
2.1 ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ 
2.2 ส าเนาแบบฟอร์ม ตม.6  
2.3 ใบนัดหมายการรายงานตัว  
2.4 กรอกแบบฟอร์ม ตม. 47 
2.5 ซองจดหมาย เขียนชื่อ และท่ีอยู่ของตนเอง พร้อม แสตมป์ 10 บาท  
ไปตามที่อยู่ดังนี้ 
กองก ากับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ส านักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Notification of staying in Thailand over 90 days 

 
An alien who has stayed in Thailand over 90 days must notify your residence to the 
Immigration Office every 90 days. You can do as the following:  

1. The foreigner makes the notification in person, or 
2. The foreigner makes the notification by registered mail. 

Notification in person  
 Notification Form T.M. 47 (No Fee) 

 
Notification by registered mail 

 Copy of passport pages with following pages 
 Front page showing name/surname/Passport No., ect. 
 Current Visa 
 Last entry stamp of immigration 
 Last extension of visa 
 Copy of departure card T.M. 6 
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 Envelope with 10 Baht stamp affixed and return address of foreigner for the officer in 
charge to send back the lower part of form TM. 47 after having received the 
notification. This part must be kept for reference and for future notifications of 
staying over 90 days. 

 
Notice : 
- Your registered mail must be sent to the Immigration office at least 15 days before the due 
date of notification. 
- Your new form will be stamped as of the expiration date of your old receipt. 
- Please keep your receipt of your registered mail in case of lost mail. 
- Your document can not be processed if you have passed the 90 days limit. (You must 
come to the nearest immigration office or Immigration Division 1 in person to pay fine 2,000 
Baht) 
- Waiting for reply mail over 1 month, please contact Immigration Office with your registered 
mail receipt. 
 

The Fine 

 The notification of staying in the Kingdom over 90 days is in no way equivalent to 
a visa extension.  

 If a foreigner staying in the kingdom over 90 days without notifying the 
Immigration Bureau or notifying the Immigration Bureau later than the set period, 
a fine of 2,000.- Baht will be collected. If a foreigner who did not make the 
notification of staying over 90 days is arrested, he will be fined 4,000.- Baht.  

 If a foreigner leaves the country and re-enters, the day count starts at 1 in every 
case. 

 
 
 
 
 
 



ตม.๔๗ 
TM.47 

แบบการแจงอยูเกินกวา ๙๐ วัน ของบคุคลตางดาว 
FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS 

เขียนที่         
WRITTEN AT 

 วันที่     เดือน                     พ.ศ.        
 DATE MONTH YEAR 

เรียน พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
TO     THE IMMIGRATION OFFICER 

ดวยขาพเจา         
(FULL NAME IN BLOCK LETTERS) 

สัญชาติ        ประเภทวีซา TOURIST 
NATIONALITY VISA NON-IMM 

เดินทางเขามาเมื่อวันที่     เดือน                     พ.ศ.       โดยพาหนะ         
ENTERED THAILAND ON MONTH YEAR BY 

หนังสือเดินทางเลขที่        ตามบัตรขาเขาเลขที่         
PASSPORT NO. ARRIVAL CARD NO. 

บัดนี้ ไดอยูในราชอาณาจักรไทย ครบ ๙๐ วันแลว และพํานักอยูที่         
I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS AND MY PRESENT ADDRESS IS 

ซอย/ถนน        ตําบล        อําเภอ         
LANE/ROAD TAMBOL AMPHUR 

จังหวัด        โทรศัพท         
PROVINCE PHONE 

ลงช่ือ  
SIGNATURE 

หมายเหตุ คนตางดาวตองแจงกองตรวจคนเขาเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน 
NOTICE: ALIEN MUST NOTIFY THE IMMIGRATION OFFICE EVERY 90 DAYS 

 

ใบรับแจงการอยูเกิน ๙๐ วัน ของบุคคลตางดาว 
RECEIPT OF NOTIFICATION 

สําหรับเจาหนาท่ี 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

ขาพเจา ตําแหนง  
 I TITLE 

ไดรับแจงการอยูในราชอาณาจักรไทยครบ ๙๐ วัน ของ  
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS FROM 

สัญชาติ ไวแลว  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
NATIONALITY ON DATE MONTH YEAR 

เวลา น. 
HOUR 

ลงช่ือ ผูรับแจง 
SIGNATURE IMMIGRATION OFFICER 
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การสงวนสิทธิ์วีซ่า (Re – entry Visa) 
 

นักศึกษาชาวต่างประเทศ หากมีเหตุจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ต้องด าเนินการท า Re – 
entry (การสงวนสิทธิ์วีซ่า) ก่อนที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย  
 
เอกสารที่ต้องเตรียมไป 

 หนังสือเดินทาง 
 แบบฟอร์ม ตม. 8 
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
 ค่าธรรมเนียม  

(1,000 บาท ส าหรับการเดินทางครั้งเดียว และ 3,800 บาท ส าหรับการเดินทางหลายครั้ง) 
 
หมายเหตุ : จะต้องเดินทางไปด าเนินการด้วยตัวเอง  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Re – entry Visa 

 
In case of an alien has to travel outside of Thailand for a short period, you need to proceed 
a re-entry permit before traveling. For the Re-entry  
Visa, you will need to submit the following: 
Passport 

 Application Form T.M. 8 
 2 inches photo 
 Re-entry permit fee (1,000 Baht for single or 3,800 Baht for multiple) 

 
Notice: Re-entry permits must be applied for in person 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ตม.๘ 
 TM.8 

คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM 

เขียนที ่       . 
Written at 

    วันที่    เดือน            พ.ศ.               
      Date           Month               Year 

เรียน พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืง  
TO Immigration Officer  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อสกุล       ชื่อตัว       . 
I,     (Mr. Mrs. Miss)  family name         first name 

ชื่อรอง        .สัญชาติ        อายุ       ป เกิดวันที่        . 
middle name    nationality                                     age            years  date of birth 
เดือน         พ.ศ.               จังหวัด        ประเทศ        . 
month              year        changwat                       country 
อาชีพ        ปจจุบันอยูบานเลขที่        ถนน         
occupation                                present address                            road  
ตําบล/แขวง        อําเภอ        จังหวัด        ’ 
Tambon / Khwaeng              Amphoe / Khet            Changwat 
ขอยื่นคําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
hereby apply for re-entry permit into the kingdom 

 หนึ่งคร้ัง     มากกวาหนึ่งคร้ัง  
          Single             multiple 

 มีความประสงคจะเดินทางในประเทศ         
I intend to go to 

กําหนดออกจากประเทศไทยวันที ่                         เดือน       พ.ศ.       
leaving Thailand on :            date                 month             year 
โดยทาง        เพื่อไป         และจะกลับ 
by (mode of transportation)                      for (purpose of visa)            and shall return 
ประเทศไทยประมาณ    วันที่                     เดือน                                     พ.ศ.                        
to Thailand about     date            month             year 

ขาพเจาถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของ 
I hold the passport or traveling document of 

ประเทศ        ออกใหที่        เลขที่        ลงวันที่       
(country)          issued at         no.                         dated 
เดือน                    พ.ศ.           อายุใชไดถึงวันที่              เดือน                        พ.ศ.                 
month   year               valid until date               month                             year 
คร้ังสุดทายขาพเจาไดรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท 
My previous visa for Thailand is of the category of 

  คนอยูชั่วคราว    ทองเที่ยว    คนเดินทางผาน 
          non immigrant visa            tourist visa            transit visa 

  อื่นๆ 
          Others 

ออกใหที่         วันที่           เดือน                     พ.ศ.             
Issued at                date           month                year 
ขาพเจาเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ วันที่                     เดือน                     พ.ศ.                    
I arrived in Thailand on      date       month             year 
และไดรับอนุญาตใหอยูถึง    วันที่                  เดือน                              พ.ศ.                     
and have been permitted to stay up to : date / month / year  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางบนนี้เปนจริงทุกประการ 
I hereby certify that the above statement is true and correct. 

ขอแสดงความนับถอื 
Yours sincerely. 

ลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวา.........................................................................................................ผูขอ 
Signature or right thumb print                       Applicant 
คําเตือน ๑. ผูขอจะตองยื่นคาํรองขออนุญาตดวยตนเอง 
NOTICE APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON 

๒. คาธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต ๑,๐๐๐ บาท สําหรับ 
หนึ่งคร้ัง และ ๓,๘๐๐ บาท สําหรับเกินกวาหนึ่งคร้ัง 
APPICATION FEE FOR IS 1,000 BAHT PER SINGLE 
AND 3,800 BAHT PER MULTIPLE 

๓. ไดรับการอนญุาตหรือไมก็ตาม จะไมคืนเงินคาธรรมเนยีมให 
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 

 
 

รูปถาย 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 

photograph 
4 x 6cm. 
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การเปลี่ยนวีซ่าประเภทศึกษา Non – Immigrant “ED” 

 
การเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว Tourist visa ให้เป็นประเภทศึกษา Non – Immigrant “ED” (สามารถกระท าได้ใน
ราชอาณาจักรไทย) โดยขอยื่นค าร้องขอเปลี่ยน ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 1  
โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 หนังสือน าจากมหาวิทยาลัย 
 หนังสือเดินทางฉบับจริง + ส าเนา 1 ชุด (จะต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน) 
 แบบค าร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. 86)  
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท  
 หลักฐานแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา เช่น ผลการเรียน, แบบแสดงการลงทะเบียนเรียน, บัตร

ประจ าตัวนักศึกษา หรือ เอกสารตอบรับเข้าศึกษา 
 
หมายเหตุ : วีซ่าประเภทท่องเที่ยว Tourist visa ในระยะแรกจะสามารถพ านักได้ 60 วัน และขอต่อครั้ง
หนึ่งที่หนึ่งได้ 30 วัน (เสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท) และขอต่อครั้งที่สองได้อีก 7 วัน (เสียค่าธรรมเนียม 
1,900 บาท) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Changing Visa from Tourist Visa to Non – Immigrant “ED” 

 
The application must be submit at least 15 days before visa expiration and, in case of 
overstaying in Thailand, application could not be submitted. 

1. Form TM. 86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for Non – 
Immigrant “ED”  

2. A Copy of passport pages (for example, personal information page, last entries 
stamp, visa sticker and extension stamp (if any) and departure card (Form TM. 6) 

3. 2 inch size photograph 
4. Application fee of Baht 2,000. 
5. To study at a government university  

5.1 A cooperation letter from the university 
5.2 A Copy of academic record of applicant with the latest tuition fee receipt 

 
 
 
 



 ตม.๘๖ 
 TM.86 

คําขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
APPLICATION FOR CHANGE OF VISA 

 
  
 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง          
 Immigration Bureau 
                                                                      วันที่                  เดือน        พ.ศ.                              
       Date                        Month                      Year 
 

เรียน   พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
To   :   Immigration Officer 
 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อสกุล            ชื่อตัว                
             I           (Mr.,Mrs.,Miss.)       family name first name  

ชื่อรอง                 อายุ          ป            เกิดวันที่         เดือน      พ.ศ.         
middle name                                                            age        year         date of  birth            month                       year 

สถานที่เกิด            สัญชาติ            
place of birth nationality 

ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเลขที่                               วันที่         
holding passport of  traveling document  no.                                           date 

เดือน      พ.ศ.                  ออกใหที่              มีอายุใชไดถึงวันที่               
month year issued at                 valid until 

เดือน      พ.ศ.                  ประเภทของการตรวจลงตรา          
month                               year kind of visa 

ไดโดยสารพาหนะ                 จาก          
arrived by (mode of transportation) from 

เขามาทางดาน          วันที่             เดือน       พ.ศ.         
port of arrival                            date          month                 year 

บัตรขาเขา / บัตรขาออก ตม.6 ลําดับที่            
arrival /departure card  TM.6 no. 

             ขาพเจาขอยืน่คําขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว 
I Wish to apply for a non-immigrant visa 

เหตุผลที่ขอรับการตรวจลงตรา          
reason (s) for application 
 
 

           ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
                     Yours sincerely 

 
ลายมือชื่อ  หรือลายนิ้วหัวแมมือขวา                ผูขอ 
Signature or right thump print                     Applicant  

 
 
 
 



 - 2 - 

 
 
สถานที่พักในประเทศไทย          
Address in Thailand 
 

 คําขออนุญาตฉบับนี้  ขาพเจา               เปนผูเขียน 
                                   This application is written by 

อยูบานเลขที่             ถนน               ตําบล / แขวง           
Address no. road   Tambon / Khwaeng 

อําเภอ / เขต             จังหวัด                                    
Amphoe / Khet Changwat  

 
 
                  ลายมือชื่อ             ผูเขียน 
                  Signature            Writer 

 
 

   
        
 
 

 
 

รูปถาย 
ขนาด  4 x 6  ซม. 

 
 

Photograph 
4 x 6 cm. 

คําเตือน 
NOTICE 
 
1.  ผูขอจะตองยื่นคาํขออนุญาตดวยตนเอง 
     APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON 
2. คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาต ๒,๐๐๐.-  บาท 
    APPLICATION FEE IS 2,000.-  BATH. 
3. จะไดรับอนุญาตหรือไมก็ตาม  เงินคาธรรมเนียมจะไมคืนให  
    WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT 
     APPLICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 
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ข้อควรระวัง 
 

1. การเตรียมการต่อการตรวจลงตรา (VISA) ให้กับนักศึกษาควรด าเนินการล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 
1 เดือน โดยทางคณะ เป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวม หนังสือเดินทาง (Passport) และ
ประสานงานน าส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ 
 

2. ในกรณีที่คณะของท่านมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาสาสมัครหรือนักวิจัยชาวต่างประเทศ ควรจะ
ยื่นวีซ่า NON-Immigrant ED เข้ามา เพราะหากว่า ยื่นวีซ่า Non – Immigrant B เข้ามานั้น 
การยื่นเอกสารต่อวีซ่าจะต้องเตรียมเอกสารในประเภทของผู้ท างาน ซึ่งจะต้องขอมีใบอนุญาต
ท างาน work permit (ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารที่มากขึ้นและมีค่าใช้จ่าย 3,100 บาท) 

 
3.  Visa on Arrival ส าหรับเข้าประเทศไทย  

3.1 ประทับตราขาเข้าตามตะเข็บชายแดนทั่วราชอาณาจักรไทย จะสามารถอยู่พ านักได้ 15 วัน 
3.2 ประทับตราขาเข้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิจะสามารถพ านักได้ 30 วัน (หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับ

ประเทศที่มีความตกลงเกี่ยวกับการตรวจลงตรานั้นๆ) 
 

4. นักศึกษาชาวต่างประเทศ จะต้องเดินทางไปรายงานตัวทุก ๆ 3 เดือน (90 วัน) หากละเลยจะมี
โทษปรับ 2,000 บาท 
 

5. นักศึกษาชาวต่างประเทศ หากมีเหตุจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย จะต้องท า  
Re – entry (การสงวนสิทธิ์วีซ่า) ก่อนการเดินทางที่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ     
ไว้ล่วงหน้า หากไม่ด าเนินการท า Re – entry เม่ือเดินทางออกนอกประเทศไทยก็จะเสียสิทธิ์ในวี
ซ่าเก่าทันที การท า Re – entry (ภายในระยะเวลาของ   วีซ่าที่มีอยู่) มี 2 รูปแบบ คือ  
5.1 เดินทางครั้งเดียว (Single) เสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท  
5.2 เดินทางหลายครั้ง (Multiple) เสียค่าใช้จ่าย 3,800 บาท 
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Notice: 
 

1. Thai visa extension for foreign students should be prepared a month before the 
visa’s expiration date. The faculty will collect the passports of the students who 
need to extend their visas and send them to the International Affairs Division of 
RMUTP University. 
 

2. In the situation where your faculty has exchange students, volunteers and/or foreign 
researchers, a NON-Immigrant Visa “Category ED” is required. Do not confuse this visa 
with the NON-Immigrant Visa “Category B” because a NON-Immigrant Visa “B” is 
needed for business transactions and/or work permits. 

3. Visa on Arrival for entering the Kingdom of Thailand 
3.1 The passport holder whose passport is stamped at every border checkpoint is 

able to stay in the Kingdom of Thailand for 15 days 
3.2 The passport holder whose passport is stamped at Suvarnabhumi Airport 

checkpoint is able to stay in the Kingdom of Thailand for 30 days (Notes: It also 
depends on the Visa agreement of each country) 
 

4. Foreign student must report themselves at the Immigration Bureau every 3 months 
(90 days), if he or she fails to do so, he or she will be fined for 2,000 Baht.  A letter 
can be sent instead of going in person, but must be received prior to the end of the 
90 day term. 
 

5. Foreign student who need to travel outside the Kingdom of Thailand must receive a 
Re-entry permit before traveling at the Immigration Bureau, Chaengwattana, Bangkok. 
If the student fails to do so, his or her latest Visa will be invalid. There are 2 
types of Re-entry permit; 
5.1 Re-entry permit for single trip costs 1,000 Baht. 
5.2 Re-entry permit for multiple trips costs 3,800 Baht. 
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แผนที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 
 

ส ำนักงำนศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 02 141 9889  
หมำยเลขโทรสำร 02 143 8228 
เปิดท ำกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. 
ยกเว้นวันหยุดรำชกำร 
ที่ตั้ง  
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 อำคำรบี (ชั้น 2 ด้ำนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
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แผนที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ภายในอาคารบี ช้ัน 2 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่าง หนังสือเดินทาง 

EXAMPLE OF PASSPORT 
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EXAMPLE VISA Non-Immigrant “ED”  ตัวอย่างการตรวจลงตรา (VISA) การศึกษา 
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EXAMPLE VISA Tourist “TR”  ตัวอย่างการตรวจลงตรา (วีซ่า) การท่องเที่ยว 
 
 

 
 

STAMP OF NON – IMMIGRANT “ED” 
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RE-ENTRY VISA (SINGLE) 

 
 

 
 
 

 
EXAMPLE TM.6 

 
 

 



ติดต่อสอบถาม 
 

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : +66 (0)2-282-0014, +66 (0)2-282-9009-15 ต่อ 6072 - 6073 
โทรสาร : +66 (0)628 – 5210 
 
 

 
 
 



Contact us 
 

International Affairs Division, Rajamanagala University of Technology Phra Nakhon 
399 Samsen Rd. Vachira Phayaban Dusit Bangkok 10300 
Tel : +66 (0)2-282-0014, +66 (0)2-282-9009-15 Ext. 6072 - 6073 
Fax : +66 (0)628 – 5210 
 

 

 

http://www.rmutp.ac.th/en/about/contact/
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