
ค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 
ที่  234/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรปรับปรุงแนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเปน็ 
กรณีพิเศษส ำหรับผูเ้ชี่ยวชำญทักษะสงู  นักลงทุน  ผู้บรหิำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มตน้ 

 
 

โดยที่  กระทรวงแรงงำน  ได้จัดตั้งศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก   
ณ  สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค  3  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือรองรับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  (Eastern  Economic  Corridor  :  ECC)  ของรัฐบำล  ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ภำยใต้แนวคิดไทยแลนด์  4.0  และพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  พ.ศ.  2561  
ส ำหรับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอนุมัติ   อนุญำตให้แก่คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นนักลงทุน  ผู้บริหำร   
หรือผู้ช ำนำญกำร  รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญ  ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  และ  ระยอง 

ในส่วนของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  เพ่ือให้มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรตรวจลงตรำ  
กำรประทับตรำวันที่อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร  กำรอยู่ต่อในรำชอำณำจักร  และกำรรำยงำนของคนต่ำงด้ำว
ที่ได้รับสิทธิอนุญำตเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ  เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับ  
กำรให้กำรบริกำรด้ำนแรงงำนของกรมกำรจัดหำงำน  กระทรวงแรงงำน    

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  7  และข้อ  10  แห่งประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่อง  กำรอนุญำต  
ให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  
นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น  ลงวันที่  30  มกรำคม  พ.ศ.  256๑  
จึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  ของข้อ  3  3.1  แห่งค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมอืง  
ที่  20/2561  เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร
ชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเริ่มต้น  ลงวันที่  1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561 

  “กรณีที่คนต่ำงด้ำวประสงค์จะขอรับกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  ที่ศูนย์บริหำรแรงงำน  
เขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ณ  สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค  3  จังหวัดชลบุรี   
ให้หน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  ๓  ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่  ณ  ศูนย์บริหำร
แรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  มีหน้ำที่รับค ำขอรับกำรตรวจลงตรำ  และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
รองสำรวัตรขึ้นไป  เป็นผู้พิจำรณำสั่งกำร  และมีอ ำนำจลงนำมในกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  
ส ำหรับใช้ได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง  พร้อมทั้งตรวจอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  4  4.1.2  แห่งค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561   
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำว  
เป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น   
ลงวันที่  1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๘
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  “4.1.๒  ในกรณีที่ประทับตรำวันที่อนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำอำยุ
หนังสือเดินทำงในครั้งแรก  เมื่อคนต่ำงด้ำวน ำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้เทนหนังสือเดินทำงเล่มใหม่
มำแสดงให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง  กองก ำกับกำร  3  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  1  
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  ๓  ซึ่งได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำที่  ณ  ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ขยำยระยะเวลำ
กำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรตำมสิทธิที่คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำต  โดยไม่ต้องช ำระค่ ำธรรมเนียม 
ในกำรขยำยสิทธิกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกควำมในข้อ  4  4.2  แห่งค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561  
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  
ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น  ลงวันที่   
1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

   “4.2 กรณีคนต่ำงด้ำวได้รับกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  และตรวจอนุญำต 
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  จำกกองก ำกับกำร  3  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  1   
หรือศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ตำมข้อ  3  หรือคนต่ำงด้ำว 
ที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  จำกสถำนเอกอัครรำชทูต  สถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศ   
ซึ่งได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร  ตำมข้อ  4.1  หรือคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ต่อ  
ในรำชอำณำจักร  ตำมข้อ  5  เดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักรแล้วเดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกองบังคบักำรตรวจคนเข้ำเมอืง  2-6  แล้วแต่กรณี  ตรวจอนุญำตให้เขำ้มำ
อยู่ในรำชอำณำจักรตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกควำมในข้อ  5  แห่งค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561   
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  
ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น  ลงวันที่   
1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๕ กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักร   
     คนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  เมื่อครบก ำหนด

ระยะเวลำอนุญำตแล้ว  หำกประสงค์จะอยู่ในรำชอำณำจักรต่อไปอีก  ให้คนต่ำงด้ำวยื่นค ำขออนุญำต  
เพ่ืออยู่ในรำชอำณำจักร  เป็นกำรชั่วครำวต่อไป  ก่อนระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเดิมสิ้นสุด  
ตำมแบบค ำขออนุญำตเพ่ืออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป  (ตม.๗)  และแบบค ำขออนุญำต
เพ่ือกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก  (ตม.8)  พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องประกอบกำรขออนุญำตเพ่ืออยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไปตำม  ผนวก  ง  แนบท้ำยค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561  
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  
ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น  ลงวันที่   
1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และช ำระค่ำธรรมเนยีมในอัตรำปีละ  10,000  บำท  (หนึ่งหมื่นบำทถว้น)  

้หนา   ๙
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SMART VISA 
(เลขเรื่อง) 
(       หน่วยงาน        ) 
EXTENSION OF STAY PERMITTED FOR UP TO…………….. 
HOLDER MUST LEAVE THE KINGDOM WITHIN THE 
DATE SPECIFIED HEREIN , OFFENDERS WILL BE 
PROSECUTED 
  SIGNED ……………………………….. 
                 IMMIGRATION OFFICER 
        DATE …………………………… 

เศษของปีให้คิดเป็น  1  ปี  ณ  ศูนย์บริกำร  วีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนฯ  โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ระดับสำรวัตรขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน  มีหน้ำที่รับค ำขอและเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำต  
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรต่อไปอีก  ตำมระยะเวลำตำมขอ้  2   

     ในกรณีที่คนต่ำงด้ำวยื่นค ำขออนุญำตเพ่ืออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป  
ณ  ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับ 
รองสำรวัตรขึ้นไป  มีหน้ำที่รับค ำขอและเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรต่อไปอีก  
ตำมระยะเวลำตำมข้อ  2   

     เมื่อคนต่ำงด้ำวมำยื่นขออนุญำตเพ่ืออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ต่อไปอีก  (SMART  VISA)  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง  ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้   

     5.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนดใน  ผนวก  ง   
     5.2 ประทับตรำ  ตำมตัวอย่ำง   
     (1) ตรำประทับกำรขออยู่ต่อ  ให้ประทับตรำด้วยหมึกสีน้ ำเงิน  

และประทับตรำวันที่อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรในตรำขออยู่ต่อ  ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในหนังสือรับรอง
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
   
 
 
 
 
 
 
     (2) ตรำประทับระบุชื่อ  ที่อยู่  บริษัทที่คนต่ำงด้ำวท ำงำนอยู่   

ใช้อักษร  TH  Saraban  PSK  ขนำด  13  พอยท์  โดยให้ประทับตรำด้วยหมึกสีน้ ำเงิน  ใต้ตรำประทับ
กำรขออยู่ต่อ 

 
 
 
 
 
     หมำยเหตุ  กรณีที่คนต่ำงด้ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำงำนในภำยหลัง  

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประทับตรำเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกตรำประทับสถำนที่ท ำงำนเดิม   และ/หรือประทับตรำ
สถำนที่ท ำงำนใหม ่  

ชื่อบริษัท/ Company Name……………………….……….. 
ที่อยู่/Address………………………………………………………….. 
…………………………………………………….……………….…….……….
............................................................................................... 

2.5 ซม. 

7 ซม. 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



     (3) ตรำประทับกำรขอกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีกใช้ได้ไม่จ ำกัด  
จ ำนวนครั้ง  ให้ประทับตรำด้วยหมึกสีด ำ  พร้อมประทับตรำประจ ำส่วนรำชกำรด้วยหมึกสีแดง 

 
   

   
–  7  – 

   หำกหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำว 
มีอำยุน้อยกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในหนังสือรับรองของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประทับตรำวันที่อนุญำตให้อยู่ต่อในรำชอำณำจักร  เท่ำวันหมดอำยุหนังสือเดินทำง
หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงนั้น  ในตรำขออยู่ต่อ  และตรำประทับกำรขอกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก  
และเมื่อคนต่ำงด้ำวน ำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงเล่มใหม่มำแสดง  ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ขยำยระยะเวลำกำรอนุญำต  ให้อยู่ต่อในรำชอำณำจักรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในหนังสือรับรอง 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  โดยไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรขยำยสิทธิกำรขออยู่ต่อ” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกควำมในข้อ  6  แห่งค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561   
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  
ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น  ลงวันที่   
1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ ๖ กำรรำยงำนตัวแจ้งที่พักอำศัยทุก  1  ปี 
    คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร  SMART  VISA  ต้องมำ

รำยงำนตัวแจ้งที่พักอำศัยเมื่อพ ำนักในรำชอำณำจักรครบทุก  1  ปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน

สูง 6 ซม. 

กว้ำง 4 ซม. 

ONE STOP SERVICE CENTER 
FOR VISA AND WORK PERMIT 

 SMART VISA 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



รำชอำณำจักร  โดยให้คนต่ำงด้ำวยื่นแบบกำรแจ้งอยู่เกินกว่ำ  1  ปี  ของบุคคลต่ำงด้ำวบำงจ ำพวก  
ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ  (SMART  VISA)  ตำมแบบ  ตม.91  
(ผนวก  จ)  ที่  กองก ำกับกำร  3  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  1  ณ  ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ 
ใบอนุญำตท ำงำนฯ  หรือหน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  3  ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่   
ณ  ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ทั้งนี้   คนต่ำงด้ำวสำมำรถ 
แจ้งที่พักอำศัยดังกล่ำว  ได้ก่อนวันครบก ำหนด  ๑๕  วัน  หรือหลังวันครบก ำหนด  ๗  วัน” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกควำมในข้อ  9  แห่งค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561   
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำว 
เป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
เริ่มต้น  ลงวันที่  1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ 9 กำรรำยงำน 
     9.1 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศตรวจคนเข้ำเมือง  จัดส่งรำยงำน 

กำรอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรครั้งแรกของผู้ที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  ตำมข้อ  4.1  
ผ่ำนกองก ำกับกำร  3  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  1  และหน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรตรวจ
คนเข้ำเมือง  3  ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่  ณ  ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภำคตะวันออก  ทุกวันที่  ๕  ของเดือน  เพ่ือรวบรวมรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน   

      9.2 ให้กองก ำกับกำร  3  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  1  และ
หน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  3  ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่  ณ  ศูนย์บริหำร
แรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  จัดส่งรำยงำนกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
ครั้งแรกของผู้ที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ  SMART  VISA  ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนฯ  ทุกวันที่  ๑๐  ของเดือน 

      9.3 ให้กองก ำกับกำร  3  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำ เมือง  1   
หรือหน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  3  ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบั ติหน้ำที่    
ณ  ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ซึ่งเป็นผู้รับค ำร้องจัดให้มี 
กำรควบคุมแสดงรำยละเอียดกำรตรวจลงตรำไว้ให้ชัดเจน  และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้กองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง  1  หรือกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง  3  แล้วแต่กรณี  ทุกวันที่  10  ของเดือน  
เพื่อก ำกับดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองก ำหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ 7 ให้ยกเลิกผนวก  จ  แนบท้ำยค ำสั่งส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ที่  20/2561   
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำว  
เป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง  นักลงทุน  ผู้บริหำรระดับสูง  และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น  
ลงวันที่  1  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561  และให้ใช้  ผนวก  จ  แนบท้ำยค ำสั่งนี้แทน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  ตุลำคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 24  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลต ำรวจตร ี สรุเชษฐ ์ หักพำล 

รองผู้บญัชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 
 

แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 1 ปี ของบุคคลต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) 
NOTIFICATION FORM FOR ALIEN  STAYING IN THE KINGDOM LONGER THAN 1 YEAR (SMART VISA) 

 
เขียนที่ ....................................................... 
   Written at         

วันท่ี ………..…เดือน.........................พ.ศ. ............. 
                           Date          Month       Year 
 
เรียน   พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง............................................................  
To   :   Immigration Officer 

  ด้วย ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................ 
      (FULL NAME IN BLOCK LETTERS) 
สัญชาติ......................................................................การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณพีิเศษ 

NATIONALITY                SMART VISA  
เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่……………………..เดือน………………………พ.ศ. ......................โดยพาหนะ................................................................. 
ENTERED THAILAND ON           MONTH                   YEAR              BY             
หนังสือเดินทางเลขท่ี……………………………………………..…………………..ตามบัตรขาเข้าเลขท่ี..................................................................... 
PASSPORT NO.              ARRIVAL CARD NO. 
  บัดนี ้ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ครบ 1 ปี แล้ว และพ านักอยู่ที่................................................................................ 
  I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 1 YEAR AND MY PRESENT ADDRESS IS 
ซอย/ถนน...................................................ต าบล...........................................................อ าเภอ................................................................ 
LANE/ROAD     SUBDISTRICT                    DISTRICT 
จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................................... 
PROVINCE           PHONE NO. 
       ลงขื่อ.............................................................................. 
       SIGNATURE 
 
หมายเหตุ  คนต่างด้าวต้องแจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ 1 ปี  
NOTICE : ALIEN MUST NOTIFY IMMIGRATION BUREAU  EVERY ONE (1) YEAR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบรับแจ้งการอยู่เกินกว่า 1 ปี ของบุคคลต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) 
RECEIPT OF NOTIFICATION 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

  ข้าพเจ้า.........................................................................................ต าแหน่ง................................................................. 
   I           TITLE 
ได้รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ 1 ปี ของ.................................................................................................................................. 
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 1 YEAR FROM 
สัญชาติ...................................................................ไว้แล้ว เมื่อวันท่ี.............................เดือน..........................................พ.ศ. .................... 
NATIONALITY                                    ON DATE                  MONTH         YEAR 
เวลา............................................น. 
HOUR 
 THIS IS NOT AN EXTENSION OF STAY. 
         PLEASE NOTIFY YOUR ADDRESS AGAIN ON   ลงช่ือ.........................................................ผู้รับแจ้ง 
    ......................................................                          SIGNATURE                 IMMIGRATION OFFICER 
         KEEP IN PASSPORT 

ตม.91 

TM.91 

ผนวก จ 

(แนบท้ายค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 234/2561  ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.  2561) 


