
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานตรวจลงตรา 
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การตรวจลงตรา 
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การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ในการขอรับการตรวจลงตรา (Visa On Arrival) 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ   กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ มาตรฐานในการตรวจอนุญาตระยะเวลาผู้โดยสาร ๑ ราย ไม่เกิน ๒๐ นาที 
 

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒, 
ม.๑๔ และ ม.๑๘ 

2. ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

3. ระเบียบส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและ
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐(พ.ศ.๒๕๕๙) ออก
ตามความใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๒๘ ก.ย.๒๕๕๙ 

๕. กฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา มาตรา ๑๒(๑) ประเภท
นักท่องเที่ยวชนิดใช้ ได้ครั้ ง เดียวเป็ นการ
ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๙ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๕๙ 
 

 ๑. ตรวจคดักรองเอกสารและบุคคล ดังน้ี 
-ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลตามแบบค าร้อง(ตม.88) 
บัตร ตม.๖ และความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางต้อง
มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน 
-แผนการเดินทางตั๋วหรือเอกสารเดินทางออก ภายใน 
15 วัน หลักฐานการจองที่พัก 
-เรียกดูเงินติดตัวตามที่กฎหมายก าหนด 
-สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณารายที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงหรือสัญชาติน่าสนใจกลุ่มเป้าหมาย ประเทศ
กลุ่มเสี่ยงสัญชาติเฝ้าระวังโดยให้บันทึกสอบปากค า 
ถ่ายภาพ ตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนด(ใช้เวลา 3-5 นาที) 
 

๓. คืนหนังสือเดินทาง 

 

๒.ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับหนังสือ
เดินทางหรือไม่ บันทึกข้อมูลเพ่ือตรวจสอบเป้าหมาย
บัญชีเฝ้าดู ออกใบเสร็จและจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
แล้วจึงประทับตราอนุญาตเข้าประเทศ(ใช้เวลา 10-12 นาที) 
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การตรวจลงตรา (Visa On Arrival) กรณีพบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            

   

  
 

 

 
 

 

 

 

เจ็บป่วยในระหว่าง
ขอรับการตรวจลงตรา 

ผู้โดยสาร 
Wheel Chair 

บุคคลต้องห้าม 
ม.๑๒ 

-จัดช่องทาง Priority 
-ติดต่อหน่วยแพทย ์
-แยกตรวจอนุญาตให้ก่อน 
 

-แพทย์น าตัวออกไปรักษา 

ตรวจอนุญาต 
 

-จัดช่องทาง Priority 
-เจ้าหน้าท่ีสายการบินดูแล 
-แยกตรวจอนุญาตให้ก่อน 

เดินทางได ้

ตรวจอนุญาต 
 

บุคคลที่เจ็บป่วย 

IMMIGRATION BUREAU 

ตรวจคัดกรอง -ผู้โดยสารมีปัญหา 
-ด าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบ 

เดินทางไมไ่ด ้

ปฏิเสธการตรวจลงตรา
ส่งตัวไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองด าเนินการ 

 

บุคคลตามบัญชี
เฝ้าดู มีหมายจับ 

ตรวจตามระเบียบ 
และขัน้ตอนตาม

กฎหมาย 

ผู้ป่วยที่นอนเปล 

กรณีผู้โดยสารต่อเครื่อง 

ตรวจสอบข้อมลูหมายจับ
และด าเนินการตามที่ระบุ

ในระบบ 

ถ้าถูกต้องตรงกัน 

ปฏิเสธการตรวจลงตรา
ส่งตัวไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองด าเนินการ 

 

กรณีอ่ืน ๆ 

-สายการบินท าประกัน 
-ส่งไปยังพิธีการเข้าเมือง 

ตรวจอนุญาต 
 
 

กรณีผู้โดยสารที่ก่อเหตุบน
เครื่องบินซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย 

-จัดช่องทาง Priority 
-แยกตรวจอนุญาตให้
ก่อน 
 

เดินทางต่อเครื่อง 

ตรวจอนุญาต 

-จัดช่องทาง Priority 
-เจ้าหน้าท่ีสายการบินดูแล 
-เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยควบคุม 
-แยกตรวจอนุญาตให้ก่อน 

-เจ้าหน้าท่ีสายการบิน 
-เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยควบคุมตัว 
ไปด าเนินคด ี

ตรวจอนุญาต 
 
 

-จัดช่องทาง Priority 
-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-ติดต่อสายการบิน 
-ติดต่อหน่วยแพทย ์



 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจลงตรา  

Visa on Arrival (VOA) 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจเอกสาร 
 

 

 

ข้อมูล ขั้นตอนในการตรวจ ระยะเวลาในการตรวจ 
1. กรณีผู้โดยสาร
ปกต ิ

ขั้นตอนการตรวจตามที่กฎหมายก าหนด 
ขั้นตอนที่ ๑ จุดตรวจคัดกรองเอกสารและบุคคล 

- กรอกเอกสารค าร้องตามแบบ ตม.๘๘ 
พร้อมรูปถ่าย บัตร immigration card 
(ตม.๖) 

- ตรวจหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน
ก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

- เรียกดูเงินติดตัวตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- เรียกดูตั๋วเดินทางกลับภายใน ๑๕ วัน 
- สัมภาษณ์ เหตุผลประกอบการพิจารณา

อาทิ เ ช่ น  แผนการ เดิ นทาง  หรื อ
หลักฐานการจองที่ พัก ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงข้อมูลในรายที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือสัญชาติน่าสนใจ,
กลุ่มเป้าหมายจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 
บุคคล สัญชาติ เฝ้ าระวั ง  โดย เ พ่ิม
ขั้ น ต อ น ใ ห้ บั น ทึ ก ภ า พ ถ่ า ย แ ล ะ
สอบปากค าตามแบบสั มภาษณ์ที่
ก าหนด 

ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจอนุญาตการตรวจลงตรา (VISA) 
                 เจ้าหน้าที่จะตรวจประทับตรา Visa on 
Arrival (TR ๑๕) จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม, ออก
ใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบหนังสือเดินทางคืนผู้โดยสาร 
หรือปฏิเสธการตรวจลงตราและปฏิเสธการเข้าเมือง
ตามแต่กรณี 
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจประทับตราอนุญาตเข้าประเทศ 
                เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลคนต่างด้ายในระบบ (PIBICS) แล้วจึง
ประทับตราอนุญาตเข้าประเทศหรือปฏิเสธเข้าเมือง
ตามกรณี      

มาตรฐานในการตรวจอนุญาต 
ผู้โดยสาร  ๑  ราย ใช้ระยะเวลา
ไม่เกิน ๒๐ นาที 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ขั้นตอนในการตรวจ วิธีการด าเนินการและ
ระยะเวลา 

2. กรณีผู้โดยสารมี
ปัญหา 
๑)บุคคลป่วย 

 
กรณีผู้ป่วยท่ีนอนเปลมา   
จะมีเจ้าหน้าที่สายการบินจะท าประกันส่งไปยังฝ่ายพิธี
การเข้าเมือง เพ่ือตรวจอนุญาต 
กรณีเจ็บป่วยในระหว่างขอรับการตรวจลงตรา  
ได้จัดช่องทาง Priority ไว้ โดยแยกผู้โดยสารที่เจ็บป่วย
ออกมาจากแถวปกติ พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่
แพทย์ของการท่าอากาศยานมาท าการปฐมพยาบาล 
แล้วด าเนินการตรวจเอกสารตามขั้นตอน และตรวจ
อนุญาตการตรวจลงตราให้ก่อน เพ่ือให้แพทย์น าตัว
ออกไปรักษาต่อไป 
กรณีผู้โดยสารที่เป็น Wheel Chair 
ได้จัดช่องทาง Priority ไว้ จะมีเจ้าหน้าที่สายการบินมา
ดูแลผู้โดยสาร Wheel Chair  คอยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพ่ืออ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่
จะท าการตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนและตรวจ
อนุญาตการตรวจลงตราและตรวจประทับตราขาเข้า 

 
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้ก่อน
โ ด ย จั ด ช่ อ ง ท า ง  Priority                 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
ไม่เกิน ๓ นาท ี

2. กรณีผู้โดยสารมี
ปัญหา 
        ๒)บุคคล
ต้องห้ามตาม ม.๑๒ 

 
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ให้เน้นด้านความมั่นคง
เป็นหลัก การตรวจคัดกรองผู้ โดยสารที่ มีปัญหาให้
ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หาก
คนต่างด้าวมีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามนัย ม.๑๒ 
แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ปฏิเสธการเข้า
เมือง 

 

 
เมื่อปฏิ เสธการเข้าเมืองแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือ
ส่งตัวผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการ
ตรวจลงตราไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจเอกสาร 
 

 

 

 

ข้อมูล ขั้นตอนในการตรวจ วิธีการด าเนินการและ
ระยะเวลา 

๒. กรณีผู้โดยสารมี
ปัญหา 
        ๓)บุคคลตาม
บั ญ ชี เ ฝ้ า ดู 
(หมายจับห้ามเดิน
ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
ราชอาณาจักร) 

 
เมื่อตรวจพบบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู (หมายจับห้ามเดิน
ทางเข้า-ออกราชอาณาจักร) เจ้าหน้าที่จะต้องท าการ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลตามบัญชี
เฝ้าดูดังกล่าว โดยประสานไปยังหน่วยงานที่ สตม.ได้
ระบุไว้ เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อถูกต้องตรงกันแล้ว
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะปฏิเสธการเข้าเมือง 

 
เมื่อปฏิ เสธการเข้าเมืองแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือ
ส่งตัวผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการ
ตรวจลงตราไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. กรณีผู้โดยสารมี
ปัญหา 
        ๔)บุคคลที่ มี
เอกสารไม่ถูกต้องซึ่ง
อาจเป็นภัยคุกคาม
ต่อการบินพลเรือน
และประเทศ 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการตรวจตามขั้นตอนที่
กฎหมายก าหนด  หากพบว่าผู้โดยสารบุคคลดังกล่าวมี
เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้อันอาจเป็นภัย
คุกคามต่อการบินพลเรือนและประเทศได้ ผู้บังคับบัญชา
จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการปฏิเสธการเข้าเมือง  

 

 
เมื่อปฏิ เสธการเข้าเมืองแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือ
ส่งตัวผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการ
ตรวจลงตราไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. กรณีผู้โดยสารมี
ปัญหา 
        ๕)กรณี
ปัญหาอื่น ๆ 

 
1. กรณีผู้โดยสารต่อเครื่อง 

- บางครั้งพบว่าเครื่องลงล่าช้า ผู้โดยสาร
จ ะ ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ต่ อ เ ค รื่ อ ง
ภายในประเทศ ซึ่งผู้โดยสารดังกล่าว
จะต้องมาขอรับการตรวจลงตราก่อน 
จึงท าให้เกิดปัญหาไปต่อเครื่องไม่ทัน 

2. กรณีผู้โดยสารที่ก่อเหตุบนเครื่องบินซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย 
     จะมีเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่
การท่าพาผู้โดยสารที่ก่อเหตุบนเครื่องบินมา
ขอรับการตรวจลงตรา เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้
ทันทีเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องน าตัวออกไป
เพ่ือด าเนินคดีในราชอาณาจักร 

 
 
เมื่อพบกรณีดังกล่าว ได้จัดช่อง 
Priority เ พ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวก แต่หากเวลาใน
การต่อเครื่องใกล้เคียงกัน ก็อาจ
เ กิ ด ปั ญ ห า ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก
ระยะเวลาในการตรวจลงตรา
และระยะทางในการไปต่ อ
เครื่องอาจไม่ทัน รวมทั้งกรณี
ผู้โดยสารที่ก่อเหตุบนเครื่องบิน
เช่นกัน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูล กฎหมาย ค าสั่ง ระเบียบ วิธีการด าเนินการและ
ระยะเวลา 

๓.กฎหมาย ค าสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติ ส าหรับ
การใช้ดุลยพินิจในการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ ญ า ต
ห รื อ ไ ม่ อ นุ ญ า ต ใ ห้
ผู้ โ ด ย ส า ร เ ข้ า ม า      
ในราชอาณาจักร 

๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒,๑๔ 
และ ๑๘ 
๒. ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓. ระเบียบส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการ
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.๒๕๕๗ 
๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐(พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑ 
ก.ค.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๕๙ 

๕. กฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
มาตรา ๑๒(๑) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้ง
เดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.
๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๕๙ 

เมื่อปฏิ เสธการเข้าเมืองแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือ
ส่งตัวผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการ
ตรวจลงตราไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

4.การด าเนินการอ่ืน ๆ 
ที่ อยู่ ภ าย ในอ านาจ
หน้าที ่

เป็นบุคคลต้องห้าม Black List ตรวจสอบข้อมูลหาก
ถูกต้องตรงกับบุคคลเป้าหมาย จะด าเนินการปฏิเสธ
การเข้าเมือง กรณีท่ีเป็นบุคคลที่เป็นภัยสังคม มีคดีติด
ตัวมาจากนอกราชอาณาจักร หรือได้รับการประสาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเป็นบุคคลที่ทางการ
ต้องการตัว จะด าเนินการปฏิเสธการเข้าเมือง  

เมื่อปฏิ เสธการเข้าเมืองแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือ
ส่งตัวผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการ
ตรวจลงตราไปยังฝ่ายพิธีการ
เข้าเมืองเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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