ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
ระบบแจ้งที่พักสถานประกอบการ
เป็นโปรแกรมช่วยงานในการจัดส่งเอกสารตรวจคนเข้าเมือง(ตม.30) ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)
โดยผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลการแจ้งที่พักของต่างด้าวด้วยโปรแกรมดังกล่าว ลดเวลาการส่งเอกสาร ตม.30 ให้
เจ้าหน้าที่ประจาวันได้และมีความรวดเร็วในการทางาน
การทางานของระบบแจ้งที่พักอาศัยสาหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการใช้งานระบบ สถานประกอบการจะต้องได้รับ รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพื่อสามารถเข้าใช้งานระบบ
ก่อน โดยมีหน้าจอเข้าสูร่ ะบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

การลงทะเบียนสถานประกอบการ (กรณียังไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน)
การลงทะเบียนสถานประกอบการ เป็นขั้นตอนที่สถานประกอบการ ต้องแจ้งข้อมูลของสถานประกอบการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อรอ รหัสผู้ใช้งาน สาหรับการใช้บริการการแจ้งที่พักอาศัยผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
 การลงทะเบียนขอใช้บริการ
เมื่อสถานประกอบการต้องการลงทะเบียนขอใช้บริการระบบแจ้งทีพ่ ัก คลิกปุ่ม
หน้าจอดังรูป

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

จะปรากฏ

หน้ำ 1

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

รูปที่ 2 หน้าจอการลงทะเบียนขอใช้บริการระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

ขั้นตอนการทางาน
1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ :
2. ชื่อสกลุ ผู้ขอใช้บริการ :
3. ตาแหน่ง :
4. เพศ :
5. ประเภทสถานประกอบการ :
6. ชื่อสถานประกอบการ :
7. ที่อยู่ :
8. ซอย/ถนน :
9. จังหวัด :
10. อาเภอ :
11. ตาบล :
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ลงทะเบียนหน่วยงาน :
ชื่อเอกสาร / ไฟล์เอกสาร :

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

ป้อนเป็นตัวอักษร
ป้อนเป็นตัวอักษร
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
คลิกปุ่ม เพี่อเลือกข้อมูล
คลิกปุ่ม เพื่อเลือกข้อมูล
ป้อนเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
ป้อนข้อมูล หรือ คลิกปุม่
เพื่อเลือกข้อมูลจาตาราง
โปรแกรมจะเปิดปุ่มอาเภอให้ใช้งานได้
ป้อนข้อมูล หรือ คลิกปุม่
เพื่อเลือกข้อมูลจาตาราง
โปรแกรมจะเปิดปุ่มตาบลให้ใช้งานได้
ป้อนข้อมูล หรือ คลิกปุม่
เพื่อเลือกข้อมูลจาตาราง
โปรแกรมจะเปิดปุ่มลงทะเบียนด่านให้ใช้งานได้
ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
ป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
ป้อนข้อมูล หรือคลิกปุ่ม เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง
ป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษร หรือ คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสารที่ทางหน่วยงานต้องการ

หน้ำ 2

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
*** สถานประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ตามที่ระบบต้องการ (ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * จะต้องระบุค่าไม่สามารถ
เป็นค่าว่างได้) จึงสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบและอนุมตั ิได้
*** E-mail ของสถานประกอบการ ต้องเป็น E-mail ที่สถานประกอบการสามารถใช้งานได้จริง เพราะขั้นตอนอนุมัติของ
เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จะมีการส่ง รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ให้ทาง E-mail เท่านั้น ผู้ประกอบการต้องนา
รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้มา ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อทาการแจ้งที่พักเป็นลาดับถัดไป


คลิกปุ่ม

เพื่อยกเลิกการระบุข้อมูลเพิ่ม โปรแกรมจะทาการล้างข้อมูลที่ระบุ



คลิกปุ่ม

เพื่อทาการพิมพ์แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยอินเตอร์เน็ตของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง



คลิกปุ่ม

เพื่อทาการออกจากระบบ



คลิกปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 3 หน้าจอแจ้งการบันทึก

การรับ รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ซึ่งทางระบบจะทาการแจ้งกลับสถานประกอบการที่ลงทะเบียนขอใช้
บริการ ผ่านทาง E-mail หลังจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทาการอนุมัติแล้ว
เมื่อสถานประกอบการลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นสถานประกอบการต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองของด่านที่สถานประกอบการได้ลงทะเบียนและรอให้ทาง
เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองของด่านได้ตอบรับการอนุมัติกอ่ นจากนั้นจึงจะได้ รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่สามารถ
ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อทาการแจ้งที่พกั
เมื่อเจ้าหน้าทีต่ อบรับการอนุมัติให้ใช้บริการแจ้งที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับ Username กับ
Password ดังรูป


รูปที่ 4 หน้าจอตัวอย่างการแจ้ง E-mail กลับยังสถานประกอบการ

** ถ้ากรณีที่สถานประกอบการไม่ได้รับ E-mail ตอบรับการขอบริการแจ้งที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ตโปรดติดต่อ ด่าน ที่
สถานประกอบการได้ลงทะเบียน

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

หน้ำ 3

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
การเข้าใช้งานระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประการ
เมื่อสถานปะกอบการได้รับการแจ้งอนุมัติเข้าใช้งานระบบแจ้งที่พักทาง E-mail เป็นที่เรียบร้อยแล้วนา
รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ไปทีห่ น้าจอเข้าสูร่ ะบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ จะปรากฏหน้าจอดังรูป

รูปที่ 5 หน้าจอเข้าสู่ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

18. รหัสผู้ใช้ :
19. รหัสผ่าน :
20. รหัสรูปภาพ :
 คลิกปุ่ม
 คลิกปุ่ม

ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข (สาหรับสถาน
ประกอบการใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่)
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
เป็นตัวเลขตามปรากฏที่หน้าจอ
เพื่อยกเลิกการระบุข้อมูล ระบบทาการล้างค่าข้อมูลที่ระบุ
เพื่อเข้าสู่ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 6 หน้าจอระบบการแจ้งที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

หน้ำ 4

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
การเข้าใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบที่สาหรับสถานประกอบการคลิก
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงโปรแกรมต่าง ๆ ของระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

เมื่อต้องการเข้าใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบแจ้งที่พักอาศัยสาหรับสถานประกอบการ คลิกที่โปรแกรมที่ต้องการ
จะปรากฏหน้าจอดังรูป

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงการทางานของโปรแกรมของระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

หน้ำ 5

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
โปรแกรมเปลี่ยนรหัสผ่าน
โปรแกรมใช้สาหรับเปลีย่ นแปลงรหัสผ่านสาหรับเข้าสู่ระบบแจ้งที่พักของสถานประกอบการ
การเรียกใช้โปรแกรม
เมนู ระบบแจ้งที่พักอาศัย > แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก > เปลี่ยนรหัสผ่าน

รูปที่ 9 หน้าจอโปรแกรมเปลี่ยนรหัสผ่าน

ขั้นตอนการทางาน
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ทาการระบุข้อมูลต่าง ๆ (ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * จะต้องระบุคา่ ไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ )
21. ชื่อสถานประกอบการ :
ระบบทาการ Default ชื่อสถานประกอบการตามรหัส
ผู้ใช้ที่ทาการ Login เข้าสู่ระบบ
22. รหัสผ่านใหม่ :
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข ตามที่ต้องการเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่
23. รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง :
ทาการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
24. ข้อมูลผู้ใช้บริการ :
ระบบทาการ Default ชื่อผู้ขอใช้ตามรหัสทาการ
Login เข้าสู่ระบบ


คลิกปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล ก็จะปรากฏหน้าจอดังรูป

รูปที่ 10 หน้าจอแจ้งการบันทึกข้อมูล

การออกจากโปรแกรม


คลิกปุ่ม

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

เพื่อออกจากโปรแกรม

หน้ำ 6

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
โปรแกรมบันทึกแจ้งคนต่างด้าวเข้าพัก (สาหรับสถานประกอบการ)
โปรแกรมใช้สาหรับบันทึกแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (สาหรับสถานประกอบการ) ในสถานประกอบการที่
ลงทะเบียน
การเรียกใช้โปรแกรม
เมนู ระบบแจ้งที่พักอาศัย > แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก > บันทึกแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก (สาหรับสถาน
ประกอบการ)

รูปที่ 11 หน้าจอโปรแกรมบันทึกแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

หน้ำ 7

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการทางาน
การนาเข้าข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพัก สามารถนาเข้าได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 นาเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
25. นาเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel :

คลิกปุ่ม

เมื่อเลือกไฟล์ Excel ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกปุม่
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เพื่อเลือกไฟล์ Excel ที่ต้องการ
เพื่อนาเข้าข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพัก

รูปที่ 12 หน้าจอแสดงรายการนาเข้าข้อมูล

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

วิธีที่ 2 นาเข้าข้อมูลโดยการป้อนทีละรายการ
วันที่เข้าพัก :
บัตรขาเข้าเลขที่ :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
ชื่อ :
นามสกุล :
ชื่อกลาง :
สัญชาติ :

33. เพศ :
34. วัน เดือน ปีเกิด :
35. ประเภทวีซ่า :
36. วันครบกาหนดอนุญาต :
37. ช่องทางเข้า :
38. ความเกี่ยวพัน

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

คลิกปุ่ม เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
ป้อนเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข
ป้อนเป็นตัวอักษร
ป้อนเป็นตัวอักษร
ป้อนเป็นตัวอักษร
ป้อนข้ อมูล หรื อ คลิกปุ่ ม
เพื่อเลือกข้ อมูลจาก
ตาราง
คลิกปุ่ม เพื่อเลือกข้อมูล
ป้อนวันที่/เดือน/ปี ป้อนเป็นตัวเลข
ป้อนข้ อมูล หรื อ คลิกปุ่ ม
เพื่อเลือกข้ อมูลจาก
ตาราง
ป้อนวันที่/เดือน/ปี เป็นตัวเลข หรือ คลิกปุ่ม เพื่อ
เลือกวันที่จากตาราง
ป้อนข้ อมูล หรื อ คลิกปุ่ ม
เพื่อเลือกข้ อมูลจาก
ตาราง
โปรแกรมแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ แต่สามารถทาการ
แก้ไขข้อมูลได้

หน้ำ 8

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
เมื่อทาการระบุข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย คลิกปุ่ม
พัก ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เพื่อนาเข้าข้อมูลคนต่างด้าวเข้า

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงรายการนาเข้าข้อมูล

จากรูปที่ 12 และ 13 เมื่อมีการนาเข้าข้อมูลแล้วตรวจสอบพบบางรายการมีข้อผิดพลาด สามารถดาเนินการลบ
รายการนั้นได้โดยคลิก หน้ารายการที่ต้องการลบแล้วคลิกปุ่ม
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 14 หน้าจอยืนยันการลบข้อมูล

คลิกปุ่ม
เพื่อยืนยันการลบรายการ
 คลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการลบรายการ
จากรูปที่ 12 และ 13 เมื่อทาการนาเข้าข้อมูลแล้วตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในการนาเข้าข้อมูล สามารถทาการ
บันทึกการนาเข้าข้อมูลแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก




คลิกปุ่ ม
นาเข้า

เพื่อยกเลิกการบันทึกการนาเข้าข้อมูลแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก โปรแกรมทาการล้างค่าข้อมูลที่



คลิกปุ่ม

เพื่อบันทึกการนาเข้าข้อมูลแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก ก็จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 15 หน้าจอแจ้งการบันทึกข้อมูล

การออกจากโปรแกรม
คลิกปุ่ม

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

เพื่อออกจากโปรแกรม

หน้ำ 9

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
โปรแกรมค้นหาข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพักพักอาศัย (สถานประกอบการ)
โปรแกรมใช้สาหรับค้นหาข้อมูลแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของสถานประกอบการ
การเรียกใช้โปรแกรม
เมนู ระบบแจ้งที่พักอาศัย > ค้นหาและดูข้อมูล > ค้นหาข้อมูลแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักพักอาศัย (สถาน
ประกอบการ)

รูปที่ 16 หน้าจอโปรแกรมค้นหาข้อมูลแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (สถานประกอบการ)

ขั้นตอนการทางาน
การค้นหาข้อมูล
ทาการระบุเงื่อนไขของข้อมูลที่ต้องการ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้เฉพาะช่วงเวลาการแจ้งห่างกันไม่เกิน 7 วัน
39. วันที่เข้าพัก :
ป้อนวันที่/เดือน/ปี เป็นตัวเลข หรือ คลิกปุ่ม เพื่อ
เลือกวันที่จากตาราง
40. ถึงวันที่เข้าพัก :
ป้อนวันที่/เดือน/ปี เป็นตัวเลข หรือ คลิกปุ่ม เพื่อ
เลือกวันที่จากตาราง



คลิกปุ่ม
คลิกปุ่ม

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

เพื่อยกเลิกการระบุข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา โปรแกรมจะทาการล้างค่าข้อมูล
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

หน้ำ 10

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ

รูปที่ 17 หน้าจอรายการข้อมูลที่ค้นหา





คลิกปุ่ม
คลิกปุ่ม
คลิกปุ่ม
คลิกปุ่ม

เพื่อไปที่หน้าแรก
เพื่อไปที่หน้าก่อน
เพื่อไปที่หน้าถัดไป
เพื่อที่หน้าสุดท้าย

การออกจากโปรแกรม
คลิกปุ่ม

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

เพื่อออกจากโปรแกรม

หน้ำ 11

ระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ระบบแจ้งที่พักสาหรับสถานประกอบการ
วีการตั้งค่าหน้าจอ กรณีไม่เห็นปุ่มบันทึก
Internet Explorer
ตั้งค่าขนาด size เป็น 80% หรือ กด Ctrl กับ เครื่องหมายลบ (Ctrl-) จนกว่าจะเห็นหน้าจอครบ และ กด F5 1 ครั้ง
เพื่อ Refresh ระบบให้แสดงเต็มหน้าจอ

ระบบการบันทึกข้อมูลรับแจ้งที่พักอาศัย รองรับเฉพาะ Web Browser IE เท่านั้น ยกเว้น IE Version11 เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการพัฒนา ในส่วนของ Web Browser อื่น อาทิ Firefox, Safari, Chrome,Opera นั้น จะไม่สามารถรองรับการ
บันทึกข้อมูลได้สมบรูณ์

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน

หน้ำ 12

