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คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
และระบบการจดัการส าหรบัเจา้หน้าที ่
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IMM-CHONBURI Application 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 



IMM-CHONBURI 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
ล้ิงคส์ าหรบัดาวน์โหลดทดสอบแอพพลิเคชัน่ (เฉพาะโทรศพัทม์ือถือในระบบ android เท่านัน้) 
http://imsystem.zente5.com/mobile/download/ 
หมายเหตุ: ลิง้คน์ี้ไมส่ามารถดาวน์โหลดตรงไดจ้ากการเปิดผา่นทาง line แต่จะสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากการเปิดผา่นทาง chrom ในมอืถอืระบบ android เทา่นัน้ 
 
 
 วิธีการติดตัง้ทดสอบแอพพลิเคชัน่ 

1) เขา้เมนูการตัง้คา่  
       > เลอืก ความปลอดภยั  
       > เปิด ไมรู่จ้กัทีม่า (Unknown sources) 

2) ดาวน์โหลดไฟล ์apk มาลงเครื่อง  
แลว้กดเปิดไฟลไ์ดจ้ากแถบแจง้เตอืน  
หรอืในแอพ File Manager 

3) กดติดตัง้ แล้วกดเปิดทดสอบการใช้งานได้เลย 

http://imsystem.zente5.com/mobile/download/
http://imsystem.zente5.com/mobile/download/
http://imsystem.zente5.com/mobile/download/
http://imsystem.zente5.com/mobile/download/
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IMM-CHONBURI Application : ขัน้ตอนการย่ืนขออยู่ต่อระยะสัน้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ 

Log In 
ลงทะเบยีน 

Visa Type 
ประเภทวีซ่า 

Visa Detail 
คณุสมบติัวีซ่า  

 Visa Check List 
รายการเอกสาร  

ลงทะเบยีนผา่นทาง 
- E-mail หรอื 
- Facebook 

         My Case 
              ตรวจสอบสถานะ 

เลอืกประเภทวซี่าและตรวจสอบคุณสมบตัก่ิอนท าการยืน่เอกสาร 
 
- Tourism purposes (นกัท่องเทีย่ว) 
- Study in a government institution (นกัเรยีนรฐั) 
- Study in a private institution (นกัเรยีนเอกชน) 
- Being family member of Thai (Thai husband) (สามไีทย) 
- Being family member of Thai (Support Thai wife) (อุปการะภรรยาไทย) 
- Being family member of Thai (Support Thai child) (อุปการะบุตรไทย) 
- Retirement (บัน้ปลายชวีติ) 
 

 

ถ่ายภาพเอกสารตามรายการ
ประเภทวซี่าทีต่อ้งการยืน่ค า
ขอ และกดส่งเพื่อใหเ้จา้หน้าที่
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบสถานะเอกสาร 
จากเจา้หน้าที ่

ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

ขัน้ตอนการเลือกและย่ืนเอกสารเพ่ือขออยู่ต่อระยะสัน้ 

ขัน้ตอนรอสถานะการ
ตรวจสอบและนัดหมายจาก
เจ้าหน้าท่ี 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
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ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
1) หน้าลงทะเบียน  (Log In) 
เลอืกลงทะเบยีนผ่านทาง E-mail หรอื Facebook 
หากลงทะเบยีนดว้ย E-mail เลอืก Create new account 
หากลงทะเบยีนดว้ย Facebook เลอืก Facebook  
และครัง้ต่อไปผูใ้ชง้านจะสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยอตัโนมตั ิหากม ี  
การลงทะเบยีนไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 

2) หน้าข้อมลูส่วนต้ว  (Profile) 
ผูใ้ชง้านจะไดร้บั QR Code ส่วนตวั เพือ่สะดวกต่อการเขา้พกั
กบัทางโรงแรมทีใ่ชร้ะบบรว่มกบัเรา ทัง้นี้ผูใ้ชง้านสามารถใส่
รปูถ่ายและขอ้มลูสว่นตวัไดใ้นช่อง Edit Profile และหาก
ตอ้งการแกไ้ขรหสัผา่นสามารถท าไดด้ว้ยการกดที ่Change 
password 
   

3) หน้าแก้ไขข้อมลูส่วนตวั (Edit Profile)  
ผูใ้ชง้านสามารถกรอกขอ้มลูส่วนตวัไดใ้นหน้าแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั ทัง้นี้ขอ้มลูทัง้หมดจะถูก
น าไปใชใ้นเอกสาร ตม. 7 โดยอตัโนมตั ิซึง่หากตอ้งการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มลูใน
ภายภาคหน้า ผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาแกไ้ขไดใ้นหน้านี้เช่นกนั  
(หรอืหากผูใ้ชง้านไมใ่ส่ขอ้มลูส่วนตวัในตอนตน้ หน้านี้จะปรากฎขึน้อกีครัง้ หลงัผูใ้ชง้าน
กดยืน่เอกสารค าขอ ทัง้นี้เพือ่เป็นขอ้มลูทีจ่ะบนัทกึลงในเอกสาร ตม.7 ใหแ้ก่เจา้หน้าที)่ 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
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ขัน้ตอนการเลือกและย่ืนเอกสารเพ่ือขออยู่ต่อระยะสัน้ 

1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type) 
 
ผูใ้ชง้านเลอืกประเภทวซี่าทีต่อ้งการยืน่ค าขอต่อเจา้หน้าที ่
- Tourism purposes (นกัทอ่งเทีย่ว) 
- Study in a government institution (นกัเรยีนรฐั) 
- Study in a private institution (นกัเรยีนเอกชน) 
- Being family member of Thai (Thai husband) (สามไีทย) 
- Being family member of Thai (Support Thai wife) (อุปการะภรรยาไทย) 
- Being family member of Thai (Support Thai child) (อุปการะบุตรไทย) 
- Retirement (บัน้ปลายชวีติ) 
 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
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ขัน้ตอนการเลือกและย่ืนเอกสารเพ่ือขออยู่ต่อระยะสัน้ 

2)      หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail ) 
 
ตรวจสอบคุณสมบตัติามประเภทวซี่า กอ่นตดัสนิใจยืน่เอกสารขออยูต่อ่แกเ่จา้หน้าที ่
- Tourism purposes (นกัทอ่งเทีย่ว) 
- Study in a government institution (นกัเรยีนรฐั) 
- Study in a private institution (นกัเรยีนเอกชน) 
- Being family member of Thai (Thai husband) (สามไีทย) 
- Being family member of Thai (Support Thai wife) (อุปการะภรรยาไทย) 
- Being family member of Thai (Support Thai child) (อุปการะบุตรไทย) 
- Retirement (บัน้ปลายชวีติ) 
 

3)    หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
 
เมือ่ผูใ้ชง้านเลอืกประเภทวซี่าและตรวจสอบคุณสมบตัเิรยีบรอ้ยแลว้ สามารถ
ยืน่เอกสารตามรายการของประเภทวซี่าทีท่า่นเลอืกไปยงัเจา้หน้าทีไ่ดท้นัท ี
โดยการถ่ายภาพจากโทรศพัทม์อืถอืของผูใ้ชง้านผา่นแอพพลเิคชัน่ 
 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

Tourism purposes (นกัทอ่งเทีย่ว) 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

Study in a government institution (นกัเรยีนรฐั) 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

Study in a private institution (นกัเรยีนเอกชน) 

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 



1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 
IMM-CHONBURI 

Being family member of Thai (Thai husband) (สามไีทย) 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 

Being family member of Thai (Support Thai wife)  
(อุปการะภรรยาไทย) 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 

Being family member of Thai (Support Thai wife)  
(อุปการะภรรยาไทย) 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 

Being family member of Thai (Support Thai child)  
(อุปการะบุตรไทย) 
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1) หน้าประเภทวีซ่า (Visa Type)     2) หน้าคณุสมบติัวีซ่า (Visa Detail )   3) หน้ารายการเอกสารตามแต่ละประเภทวีซ่า (Visa Check List) 
  

คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 

Retirement (บัน้ปลายชวีติ) 
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สถานะการตรวจสอบแบง่ป็น 5 สถานะ ดงัน้ี 
  

ก าลงัด าเนินการ – กรณเีจา้หน้าทีเ่ขา้มาด าเนินการตรวจสอบเอกสารแลว้ อยูใ่นขณะรอผลสถานะ 

รอตรวจสอบ – กรณผีูใ้ชง้านส่งเอกสารครบถว้นตามรายการ รอเจา้หน้าทีเ่ขา้มาตรวจสอบ 

ผา่น – กรณเีจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ขัน้ตอนรอสถานะการตรวจสอบและนัดหมายจากเจ้าหน้าท่ี 
คูม่อืแอพพลเิคชัน่ 

เมื่อผูใ้ชง้านถ่ายหรอืยืน่รปูรายการเอกสารตามแต่ละประเภทวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาตรวจสอบ
สถานะจากเจา้หน้าทีไ่ดใ้นหน้าตรวจสอบสถานะ (My case) 

หมายเหตุ : ทางผูจ้ดัท าระบบอยูใ่นขณะจดัท าระบบการแจง้เตอืนไปยงัผูใ้ชง้านเพิม่เตมิ เมือ่สถานะตรวจสอบของผูใ้ชง้าน  
“ผ่าน” หรอื “ไมผ่่าน” ดว้ยเหตุผลอะไร รวมถงึหากผ่าน เจา้หน้าทีจ่ะนดัหมายใหเ้ขา้มายืน่เอกสาร ณ สถานที ่วนัและช่วงเวลาใด 

ไมผ่า่น – กรณเีจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมผ่่าน 

รอเอกสาร – กรณผีูใ้ชง้านถ่ายภาพเอกสารแลว้ แต่ยงัไมไ่ดม้กีารกดส่งมายงัเจา้หน้าที่ 1) 

5) 

3) 

4) 

2) 
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THANK YOU 


