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ระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรแจ้งของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรมซึ่งรับคนต่ำงด้ำว
ซึ่งได้รบั อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัย
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบกรมตำรวจ ว่ำด้วยกำรแจ้งของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรมซึ่งรับคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เป็ น กำรชั่ ว ครำวเข้ ำ พั ก อำศั ย ลงวั น ที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2522 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศทำง
กำรพัฒนำประเทศและยุทธศำสตร์กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้งเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในประเทศไทย ภำยใต้กำรรักษำมำตรฐำนควำมมั่นคงของประเทศ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ กำหนดระเบียบกำรแจ้งของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำน
หรือผู้จัดกำรโรงแรมซึ่งรับคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัย
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกระเบียบกรมตำรวจ ว่ำด้วยกำรแจ้งของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
เคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรมซึ่งรับคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
เข้ำพักอำศัย ลงวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2522
ข้อ 2 กำรแจ้งของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรม
ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวซึง่ ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัย ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 ให้ แ จ้ ง ต่ อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ำ ที่ ณ ที่ ท ำกำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ งซึ่ง มี อ ำนำจ
กำรรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่บ้ำน เคหสถำน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันเวลำ
ที่คนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย
ในกรณี ที่ บ้ ำ น เคหสถำน หรื อ โรงแรมที่ ค นต่ ำ งด้ ำ วเข้ ำ พั ก อำศั ย ตั้ ง อยู่
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ให้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
2.2 เมื่ อ เจ้ ำ บ้ ำ น เจ้ ำ ของหรื อ ผู้ ค รอบครองเคหสถำน หรื อ ผู้ จั ด กำรโรงแรม
ได้ดำเนินกำรแจ้งตำม 2.1 แล้ว ต่อมำคนต่ำงด้ำวเดินทำงไปพักแรมที่อื่นเป็นครั้งครำวและกลับเข้ำมำ
พักอำศัยสถำนที่เดิมภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรรับเข้ำพักอำศัยที่ยังไม่สิ้นสุด ลง เจ้ำบ้ำน เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรม ไม่ต้องแจ้งซ้ำอีก
คนต่ำงด้ำวตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้หมำยควำมรวมถึงคนต่ำงด้ำวที่ได้รับ
กำรตรวจลงตรำชนิ ด ใช้ไ ด้ห ลำยครั้ง ซึ่งเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจั ก รและกลั บเข้ำ มำตำมอำยุ
กำรตรวจลงตรำ และคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้กลับเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรอีกตำมสิทธิเดิม (Reentry permit)
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ข้อ 3 ภำยใต้บังคับข้อ 2 เจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรม
อำจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นนำหนังสือแจ้งหรือมีหนังสือแจ้งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือแจ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองก็ได้
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยกำรเอกสำรประกอบกำรแจ้งกำรรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย
ตำมข้อ 3 ให้เป็นไปตำมที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองกำหนด
ข้อ 5 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับแจ้ง ออกหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ข้อ 6 กรณี แ จ้ ง ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบหมำยให้ ผู้ อื่ น น ำหนั ง สื อ แจ้ ง หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ใช้แบบตำมที่กำหนดไว้ท้ำยระเบียบนี้ สำหรับหลักฐำนกำรแจ้งและกำรรับแจ้ง
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตำมที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 5 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

ตม.30
TM.30
แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สาหรับเจ้าของบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม
NOTIFICATION FORM FOR HOUSE-MASTER, OWNER OR POSSESSOR OF RESIDENCE
OR HOTEL MANAGER WHERE ALIEN HAS STAYED
เขียนที…่ ……..………………………………………
Written at
วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
Date
Month
Year

เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
To The Immigration Officer
ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................อายุ.......................................ปี
I,
Age
Years
สัญชาติ..........................................อยู่บ้านเลขที่......................................................ตรอก/ซอย....................................................................
Nationality
Present Address
. Lane
ถนน...........................................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.................................................................
Road
Tambol/Khwaeng (Subdistrict)
Amphoe/Khet (District)
จังหวัด....................................................................................ขอแจ้งการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
Changwat (Province)
wish to notify the address where alien receiving permission
เป็นการชั่วคราว ซึ่งเข้าพักอยู่ที่........................................................................ซอย......................................................................................
To stay temporarily in the kingdom has stayed as follows
Lane
ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต......................................................................................
Road
Tambol/Khwaeng (Subdistrict) Amphoe/Khet (District)
จังหวัด.........................................เมื่อวันที่................................เดือน....................................................พ.ศ. ...............................................
Changwat (Province)
On Date
Month
.Year
รวม.....................................คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาด้วยแล้ว)
Total
Person(s) (Name list Attached)
ลงชื่อ………………………………………ผู้แจ้งในฐานะเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน
หรือผู้จัดการโรงแรม
Signature
House-Master, Owner or Possessor of Residence or Hotel Manager
หมายเหตุ
NOTICE

1. แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
Must notify within 24 hours from the time of arriving at the residence.
2. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
In Bangkok area, notify Immigration Division 1.
3. ในต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองที่มีอานาจการรับผิดชอบ
In provincial area, notify authorized provincial Immigration office.
ใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
RECEIPT OF NOTIFICATION

ข้าพเจ้า...........................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................
I
TITLE
ได้รับการแจ้งบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยของ..............................................................................สัญชาติ.....................................................
Have received notification of alien’s address from
Nationality
ซึ่งได้แจ้งการเข้าพักอาศัยของ....................................................................................รวม...........................................................คน ไว้แล้ว
Who notify residence where alien has stayed
Total
Person(s)
เมื่อวันที่...........................เดือน.................................................พ.ศ. ...................เวลา...........................................................................น.
on date
. Month
Year
hours
ลงชื่อ............................................................................ผู้รับแจ้ง
Signature
Immigration officer

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่พักอาศัย
NAME OF ALIENS IN RESIDENCE
(IN BLOCK LETTERS)
ลำดับ
NO.

ชื่อคนต่ำงด้ำว
Name and Surname

สัญชำติ
Nationality

หนังสือเดินทำง
เลขที่
Passport
Number

ประเภทวีซ่ำ
Type of Visa

วันเดินทำงเข้ำ
Date of
Arrival

ครบกำหนดอนุญำต
Expiry Date of
Stay

ช่องทำงเข้ำ
Point of Entry

ลงชื่อ...............................................................................................ผูแ้ จ้ง
Signature

บัตรขำเข้ำเลขที่
Arrival Card
T.M.No.

พักอำศัย
ระหว่ำง วันที่.....
Period of stay
From…..to…..

ควำมเกี่ยวพัน
Relationship

