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ระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรแจ้งกำรเปลี่ยนทีพ่ ักอำศัย กำรย้ำยที่พักอำศัย กำรเดินทำงไปอยู่ต่ำงจังหวัด
เกินยี่สิบสี่ชวั่ โมง และกำรอยู่ในรำชอำณำจักรเกินเก้ำสิบวันของคนต่ำงด้ำว
ซึ่งได้รบั อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
โดยที่ เ ป็ น กำรสมควรปรั บปรุ งระเบีย บกรมตำรวจ ว่ ำ ด้ วยกำรแจ้ งกำรเปลี่ ยนที่พักอำศัย
กำรย้ำยที่พักอำศัย กำรเดินทำงไปอยู่ต่ำงจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และกำรอยู่ในรำชอำณำจักรเกินเก้ำสิบวัน
ของคนต่ำงด้ำวซึง่ ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2522
ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและยุทธศำสตร์กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
รวมทั้งเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในประเทศไทย ภำยใต้กำรรักษำมำตรฐำน
ควำมมั่นคงของประเทศ
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ค นเข้ ำ เมื อ ง พ.ศ. 2522
ผู้ บั ญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ก ำหนดระเบี ย บกำรแจ้ ง กำรเปลี่ ย นที่ พั ก อำศั ย กำรย้ ำ ยที่ พั ก อำศั ย
กำรเดินทำงไปอยู่ต่ำงจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และกำรอยู่ในรำชอำณำจักรเกินเก้ำสิบวันของคนต่ำงด้ำว
ซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกรมต ำรวจ ว่ ำ ด้ ว ยกำรแจ้ ง กำรเปลี่ ย นที่ พั ก อำศั ย กำรย้ ำ ย
ที่พักอำศัย กำรเดินทำงไปอยู่ต่ำงจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และกำรอยู่ในรำชอำณำจักรเกินเก้ำสิบวัน
ของคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุ ญำตให้ อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 25 พฤษภำคม
พ.ศ. 2522
ข้อ 2 กำรแจ้งของคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่ว ครำว
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณี ที่ มีเหตุผ ลสมควรไม่ สำมำรถพั กอำศัย ณ ที่ ที่ ไ ด้ แจ้งต่อ พนักงำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจคนเข้ำ เมือ ง ให้ แ จ้ ง กำรเปลี่ ย นที่ พั ก อำศัย ต่ อพนั กงำนเจ้ ำหน้ำ ที่ต รวจคนเข้ ำเมือง
ภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลำที่เข้ำพักอำศัย
2.2 กำรแจ้งย้ำยที่พักอำศัย ให้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนตำรวจ ณ สถำนีตำรวจท้องที่
ที่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นพักอำศัยภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลำที่ย้ำยไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอำศัย และ
ถ้ำที่พักอำศัยใหม่อยู่ต่ำงท้องที่กับสถำนีตำรวจท้องที่เดิม คนต่ำงด้ำวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนตำรวจ
ณ สถำนีตำรวจท้องที่ที่ไปพักอำศัยใหม่ภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลำที่ไปถึงด้วย
2.3 ถ้ำเดินทำงไปจังหวัดใด และอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้คนต่ำงด้ำว
ผู้นั้นแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนตำรวจ ณ สถำนีตำรวจท้องที่ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลำที่ไปถึง
2.4 ถ้ำอยู่ในรำชอำณำจักรเกินเก้ำสิบวัน คนต่ำงด้ำวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบถึงที่พักอำศัยของตนโดยมิชักช้ำเมื่อครบระยะเก้ำสิบวัน และต่อไปให้กระทำ
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เช่ น เดี ย วกั น ทุ ก ระยะเก้ ำ สิ บ วั น โดยแจ้ ง ต่ อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ณ ที่ ท ำกำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง
ซึ่งมีอำนำจกำรรับผิด ชอบในเขตพื้น ที่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นพักอำศัย ในกรณีคนต่ำงด้ำวพักอำศัยอยู่ใน
เขตพื้ น ที่ กรุงเทพมหำนคร ให้ แ จ้ งต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ ณ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำ เมือ ง 1
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
ข้อ 3 ภำยใต้บังคับข้อ 2 คนต่ำงด้ำวอำจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นนำหนังสือแจ้ง
หรือมีหนังสือแจ้งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ข้อ 4 ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจคนเข้ ำ เมื อ งหรื อ เจ้ ำ พนั ก งำนต ำรวจท้ อ งที่ ผู้ รั บ แจ้ ง
แล้วแต่กรณี ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐำน
ข้อ 5 หนังสือแจ้งและใบรับแจ้งให้ใช้แบบตำมที่กำหนดไว้ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ 6 กำรแจ้ง ตำมข้ อ 2.2 และ 2.3 มิ ใ ห้ ใ ช้ บังคั บแก่คนต่ำ งด้ำวซึ่งได้รับอนุญำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อกำร ดังต่อไปนี้
6.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงทูต หรือกงสุล
6.2 กำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงรำชกำร
6.3 กำรท่องเที่ยว
6.4 กำรเล่นกีฬำ
6.5 ธุรกิจ
6.6 กำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
6.7 กำรลงทุ น หรื อ กำรอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรลงทุ น ภำยใต้ บั ง คั บ กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรส่งเสริมกำรลงทุน
6.8 กำรเดินทำงผ่ำนรำชอำณำจักร
6.9 กำรเป็นผู้ควบคุมพำหนะ หรือคนประจำพำหนะที่เข้ำมำยังท่ำสถำนี หรือ
ท้องที่ในรำชอำณำจักร
6.10 กำรศึกษำหรือดูงำน
6.11 กำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชน
6.12 กำรเผยแพร่ศำสนำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
6.13 กำรค้ น คว้ ำ ทำงวิ ท ยำศำสตร์ หรื อ ฝึ ก สอนในสถำบั น กำรค้ น คว้ ำ หรื อ
สถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักร
6.14 กำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงฝีมือหรือผู้เชี่ยวชำญ
6.15 กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในครอบครัวของคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำว ตำมข้อ 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 และ 6.14
โดยเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว
หรือโดยเป็นคนรับใช้ส่วนตัวตำมมำตรำ 15 (7) แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522
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6.16 กำรให้ควำมอุปกำระแก่หรือรับควำมอุปกำระจำกบุคคลสัญชำติไทย หรือ
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร โดยเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและ
เป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว
6.17 กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่รัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรกุศลสำธำรณะ
6.18 กำรเข้ำมำในฐำนะผู้สูงอำยุเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลำย
6.19 กำรเข้ ำ มำของผู้ เคยมีสั ญ ชำติ ไทยเพื่ อ เยี่ ย มญำติห รือ ขอกลั บเข้ำ มำอยู่ใน
รำชอำณำจักร
6.20 กำรเข้ำมำเพื่อรับกำรรักษำพยำบำล
6.21 กำรเข้ำมำเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬำตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำร
6.22 กำรเข้ำมำของคู่ควำมและพยำนเพื่อดำเนินกระบวนพิจำรณำอันเกี่ยวกับคดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
ผูบ้ ัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

ตม.27
TM.27
แบบการแจ้งไม่เข้าพักอาศัยตามที่ระบุไว้ในบัตรขาเข้าของบุคคลต่างด้าว
FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS IF DIFFERENT
FROM THAT STATED ON THEIR ARRIVAL CARD
เขียนที…่ ……..………………………………………
WRITTEN AT
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .......................
DATE
MONTH
YEAR
เรียน พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
TO : THE IMMIGRATION OFFICER
ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................................................สัญชาติ................................................................
I (FULL NAME IN BLOCK LETTERS)
NATIONALITY
ประเภทวีซ่า.........................................................................................เดินทางเข้ามาเมื่อวันที.่ ..................................................................
VISA
ENTERED THAILAND ON
เดือน.............................พ.ศ. .......................โดยพาหนะ............................................หนังสือเดินทางเลขที่..................................................
MONTH
YEAR
BY
PASSPORT NO.
ตามบัตรขาเข้าเลขที่................................................
ARRIVAL CARD NO.
บัดนี้ ได้เปลี่ยนมาพักอยู่ที่.........................................................ซอย/ถนน...................................................................................
MY PRESENT ADDRESS
LANE/ROAD
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..............................................................
TAMBOL/KHWAENG (SUBDISTRICT) AMPHUR/KHET (DISTRICT)
CHANGWAT (PROVINCE)
โทรศัพท์.....................................เมื่อวันที.่ ..............................เดือน.............................................................พ.ศ. .........................................
PHONE
SINCE DATE
MONTH
YEAR
ลงชื่อ………………………………………………………………………………
SIGNATURE
หมายเหตุ
NOTICE

การเปลี่ยนที่พักต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
THE IMMGRATION OFFICE MUST BE NOTIFIED OF ANY CHANGE OF ADDRESS WITHIN 24 HOURS.
ใบรับการแจ้งเปลี่ยนที่พัก
RECEIPT OF NOTIFICATION
สาหรับเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

ข้าพเจ้า...........................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................
I
TITLE
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนที่พักของ......................................................................................................สัญชาติ.....................................................
HAVE RECEIVED NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS FROM
NATIONALITY
ไว้แล้วเมื่อวันที่.....................เดือน.......................................... พ.ศ. .............................เวลา................................................................... น.
ON
MONTH
YEAR
HOUR
ลงชื่อ............................................................................ผู้รับแจ้ง
SIGNATURE
IMMIGRATION OFFICER

ตม.47
TM.47
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS
เขียนที…่ ……..………………………………………
WRITTEN AT
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .......................
DATE
MONTH
YEAR
เรียน พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
TO : THE IMMIGRATION OFFICER
ด้วยข้าพเจ้า..................................................................................................................................................................................
I
(FULL NAME IN BLOCK LETTERS)
สัญชาติ........................................................................ประเภทวีซ่า
TOURIST
NATIONALITY
VISA
NON-IMM
เดินทางเข้ามาเมื่อวันที.่ .......................เดือน................................พ.ศ. .......................โดยพาหนะ..............................................................
ENTERED THAILAND ON
MONTH
YEAR
BY
หนังสือเดินทางเลขที่.........................................................ตามบัตรขาเข้าเลขที่..........................................................................................
PASSPORT NO.
ARRIVAL CARD NO.
บัดนี้ ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ครบ 90 วันแล้ว และพานักอยู่ที่.............................................................................................
I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS AND MY PRESENT ADDRESS IS
ซอย/ถนน..................................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต..............................................................
LANE/ROAD
TAMBOL/KHWAENG (SUBDISTRICT) AMPHUR/KHET (DISTRICT)
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์..........................................
CHANGWAT (PROVINCE)
PHONE
ลงชื่อ………………………………………………………………………………
SIGNATURE
หมายเหตุ คนต่างด้าวต้องแจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ 90 วัน
NOTICE: ALIEN MUST NOTIFY THE IMMIGRATION OFFICE EVERY 90 DAYS
ใบรับการแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
RECEIPT OF NOTIFICATION
สาหรับเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY
ข้าพเจ้า...........................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................
I
TITLE
ได้รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ 90 วัน ของ................................................................................................................................
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS FROM
สัญชาติ.......................................................ไว้แล้ว เมื่อวันที่.....................เดือน............................................. พ.ศ. ...................................
NATIONALITY
ON DATE
MONTH
YEAR
เวลา.................................. น.
HOUR
ลงชื่อ............................................................................ผู้รับแจ้ง
SIGNATURE
IMMIGRATION OFFICER

