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     ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วันผ่านอินเตอร์เน็ต 
ส าหรับ คนต่างชาต ิ
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 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TM47) 
 เป็นโปรแกรมช่วยงานในแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยคน
ต่างด้าวสามารถบันทึกข้อมูลแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วันของคนต่างด้าวด้วยโปรแกรมดังกล่าว เพื่อช่วยลดเวลาในการ
เดินทางมาแจ้ง ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่ีรับเรื่อง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว
ในการท างาน 
 
การท างานของการแจ้งท่ีพักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TM47) 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ ดับเบิ้ลคลิกที่ Internet Explorer  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

จากนั้นป้อน http://www.immigration.go.th ในช่อง Address bar แล้วปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ จะปรากฏ
หน้าจอ ดังรูป 



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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คลิกที่  เพื่อเข้าหน้าจอการแจ้งทีพ่ักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต (TM47) จะ
ปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 

 
เมื่ออ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
 

คู่มือส าหรับผู้ใช้งาน      3 

คลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการออกจากการท างานโปรแกรม 

คลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการเข้าสู่การท างานโปรแกรม จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
  

 
 

 
เพ่ิมเติม: ในการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต นั้นจะสามารถแจ้งได้ก่อนวันครบก าหนดอนุญาต 
15 วันและต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันครบก าหนดอนุญาต เนื่องจากการแจ้งผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องมีการเผื่อ
ระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติการแจ้งที่พักผ่านอินเตอร์เน็ต (ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง) 
 

 
 
ขั้นตอนการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต 
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 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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คลิกที่  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่าน
อินเตอร์เน็ต จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 
ระบุขอ้มูลที่ต้องการเพิ่มข้อมูล โดยข้อมูลที่มี  ก ากับอยู่เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องระบุ 
1. หมายเลขหนังสือเดินทาง / Passport No. ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
2. ค าน าหน้า / Suffix คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ 
3. ชื่อสกุล / Surname ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
4. ชื่อตัว / Given Name ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
5. ชื่อรอง / Middle Name ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
6. เพศ / Gender คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ 
7. วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) / Date of Birth (A.D.) ป้อนเป็นตัวเลข เช่น 09/12/1977 

8. สัญชาติ / Nationality คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
9. บัตรขาเข้า ตม.6 / Arrival Card No. (TM6) ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
10. วันทีเ่ดินทางเข้า (ค.ศ.) / คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน 
 Arrived in Thailand (Date) 
11. ได้โดยสารโดยพาหนะ / By (transportation) คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ 
12. เที่ยวบิน/พาหนะ เลขที่ / Flight No ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
13. รหัสผ่าน / The CAPTCHA password ป้อนเป็นตัวเลข หากชุดตัวเลขไม่ชัดเจน คลิกที่ 

เพื่อเปลี่ยนชุดตัวเลขใหม่ 
 

เมื่อท าการระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มข้อมูลของขั้นตอนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม  เพื่อ



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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ด าเนินการขั้นตอนถัดไป จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

คลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อแก้ไขข้อมูล 
 

ขั้นตอนที่ 2 
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มข้อมูล โดยข้อมูลที่มี  ก ากับอยู่เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องระบุ 
14. ประเภทวีซ่า / Type of Visa คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ 

15. ได้รับวีซ่าเมื่อวันที่ (ค.ศ.)  / Visa Issue Date คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน 

16. วันที่หมดอายุ (ค.ศ.) / Visa Expiration Date คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน 
17. ในกรณีเลือกเงื่อนไขจากหัวข้อ ประเภทวีซ่า / Type of Visa เป็น Non-IMM จะสามารถเลือกการ

บริการ / Select Service ในรูปแบบ (กรณีพิเศษ/กฎหมายพิเศษ) / Special One Stop Services 

(Special Service , Special laws) โดยคลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไจดังกล่าว หรือ คลิกที่ปุ่ม  เพื่อ
ตรวจสอบเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ในการยื่นแบบ(กรณีพิเศษ/กฎหมายพิเศษ) จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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18. ประเภทที่พัก / Types Of Housing คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ 
19. ชื่อที่พัก / Building Name ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
20. เลขที่ / Address No ป้อนเป็นตัวเลข 
21. ซอย/ถนน / Soi/Road ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 

22. จังหวัด / State/Province คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 

23. เขต/อ าเภอ / City/Amphur คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 

24. แขวง/ต าบล / District/Tambon คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
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25. เบอร์มือถือ / Mobile Phone No. ป้อนเป็นตัวเลข 
26. เบอร์บ้าน/ออฟฟิศ / ป้อนเป็นตัวเลข 
 Home/Office Phone No. 
27. เบอร์ต่อ / Ext ป้อนเป็นตัวเลข 
28. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / E-Mail ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 

เมื่อท าการระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มข้อมูลของขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม  เพื่อ
ด าเนินการขั้นตอนถัดไป จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 

 
 

 คลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อแก้ไขข้อมูล 
 

ขั้นตอนที่ 3 

29. I acknowledge that I have read and agree to the above Terms and Conditions คลิกที่  
เพื่อยืนยันยอมรับในข้อมูลที่ท าการป้อนมา  

เมื่อท าการยืนยันยอมรับในข้อมูลของทุกขั้นตอน เป็นที่เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม  เพื่อด าเนินการ
ขั้นตอนถัดไป จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแสดงรายการเป็นไฟล์ PDF จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
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 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกเอกสารลงในสถานที่ที่ต้องการ 

 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ น าไปแสดงในวันที่ไปยื่นเอกสารขออนุญาตอยู่ต่อใน
ราชอาณาจักร 
 

เพ่ิมเติม: ในส่วนของการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นหลังจากท าการแจ้งแล้วคนต่างด้าวจะ
ได้รับสถานะการแจ้งเป็นอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือ “Application status is 'in progress'.” 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการแจ้งท่ีพักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต 

 คลิกที่  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบสถานะการแจ้งที่พักอาศัยเกิน
กว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

 สามารถเลือกรูปแบบในการค้นหาได้ 2 รูปแบบ 

 คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขจาก Ref Number จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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30. เลขทีเ่อกสารอ้างอิง / Ref Number ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 

คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขจาก Passport Information จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

31. เลขที่หนังสือเดินทาง / Passport No. ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
32. วันเดือนปีเกิด / Date of Birth ป้อนเป็นตัวเลข เช่น 09/12/1977 

33. สัญชาติ / Nationality คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
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 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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เมื่อท าการป้อนเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

 เมื่อต้องการดูรายละเอียดข้อมูลที่ท าการค้นหาตามเงื่อนไข คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแสดงรายการเป็นไฟล์ PDF  
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 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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ขั้นตอนการยกเลิกการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต 

 คลิกที่  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการยกเลิกการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน 
ผ่านอินเตอร์เน็ต จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

 สามารถเลือกรูปแบบในการค้นหาได้ 2 รูปแบบ 

 คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขจาก Ref Number จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

34. เลขที่เอกสารอ้างอิง / Ref Number ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 

คลิกที่  เพื่อเลือกเงื่อนไขจาก Passport Information จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
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 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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35. เลขที่หนังสือเดินทาง / Passport No. ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
36. วันเดือนปีเกิด / Date of Birth ป้อนเป็นตัวเลข เช่น 09/12/1977 

37. สัญชาติ / Nationality คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 

 เมื่อท าการป้อนเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 
 
 
 



                                                                                 ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
 ระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต       
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 เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่ท าการค้นหาตามเงื่อนไข คลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกการยกเลิกข้อมูล 

 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยันการยกเลิกข้อมูล 
 

 
 

 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อรับทราบการยกเลิกข้อมูล รายการนั้นก็จะถูกยกเลิกหายไปจากหน้าจอ 
 


