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กระบวนงานที่ 1
คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
3.) คาสัง่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 228/ 2559 ลง 12 ก.ย.2559
4.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 3 ข้อ 5
5.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 39 และ 46
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บ ริ ก าร ตรวจคนเข้าเมื องจังหวัด สมุ ท รปราการ ซอยสุ ท ธิ ภิ รมย์ ถนนสุ ขุม วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ กาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.) คนต่างด้าวจะต้องมายืน่ คาร้องขออนุญาตด้วยตนเอง
2.) ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่วา่ จะได้รับอนุญาตหรื อไม่ก็ตาม
3.) คนต่างด้าวจะต้องไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
4.) คนต่างด้าวต้องได้รับอนุ ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยมีการประทับตราอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร ในหนังสื อเดิ นทางที่ยงั มี
อายุการใช้งานอยู่
5.) กรณี ป รากฏเงื่ อนไขห้ า มคนต่ า งด้าวเดิ น ทางออกนอกราชอาณาจัก ร คนต่ างด้า วจะต้อ งติ ด ต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสร็ จสิ้ นก่อนมายืน่ คาขออนุญาต
6.) ในการพิจารณาคาขออนุญาต กรณี เจ้าหน้าที่มีขอ้ สงสัยในหลักฐานที่ยนื่ ขอ เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้
ผูย้ นื่ คาขอชี้แจงเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่ างด้าวพัก อาศัยอยู่ในเขตพื้ นที่ ใด ให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมื องในเขตพื้ นที่ ที่ ค นต่างด้าว
พัก อาศัย หากพื้ น ที่ ใดไม่ มี ที่ ท าการด่ า นตรวจคนเข้าเมื อ งให้ ติ ด ต่ อด่ า นตรวจคนเข้าเมื อ งที่ อ ยู่ใ นเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
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ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.) รั บ ค าขอ ตม.8/ตรวจสอบ
ค ว าม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ห นั ง สื อ
เดินทาง,คาขอ ตม.8 และเอกสาร
1).

การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

18 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง -

อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

จังหวัด

2 .) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน ร ะ บ บ

สมุทรปราการ

คอมพิวเตอร์
1.) จั ด เก็บ ค่ าธรรมเนี ยมพร้ อ ม
ออกใบเสร็จรับเงินค่ าธรรมเนียม
2.) ป ร ะ ทั บ ต ราอ นุ ญ าต ใน
หนั งสื อ เดิ นทาง หรื อเอกสารใช้
2).

การพิจารณา

แ ท น ห นั ง สื อ เดิ น ท า ง เท่ า

15 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง -

ระยะเวลาที่ ค นต่ างด้ า วได้ รั บ

จังหวัด

อนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักร

สมุทรปราการ

1.) ผู้มีอานาจพิจารณาตรวจสอบ
แล ะ ล งน าม อ นุ ญ าต ใน ต รา
ประทับในหนังสื อเดินทาง
3).

การลงนาม/

2.) คื น หนั ง สื อเดิ น ทาง หรื อ

17 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง -

คณะกรรมการมีมติ

เอกสารใช้ แทนหนั งสื อเดิ น ทาง

จังหวัด

พร้ อมใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ค น

สมุทรปราการ

ต่ างด้ าว
ระยะเวลาดาเนินการรวม : 50 นาที
14. งานบริ การนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
- ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

สาเนา

หน่ วย
นับ

หมายเหตุ

เอกสาร
(ใช้ หนั ง สื อเดิ น ทาง
หรื อ เอกสารใช้ แทน
ห นั ง สื อ เดิ น ท า ง
สาหรั บสาเนา โดยคน
1).

หนังสื อเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

ต่ างด้ าวรั บรองสาเนา
ดังนี้
1.) หน้ าข้ อมูลบุคคล
2.) หน้ า วั น หมดอายุ
หนังสื อเดินทาง
3.) หน้ าแก้ ไ ขข้ อ มู ล
บุคคล (ถ้ ามี)
4.) หน้ าตราอนุ ญ าต
อ ยู่ ต่ อ ใ น
ราชอาณาจักร
(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

สาเนา

หน่ วย
นับ

หมายเหตุ

เอกสาร
1).

แบบฟอร์ ม

-

1

0

ฉบับ

คาขอ ตม.8
2).

บัตรขาออก
(ตม.6)

(ติดรู ปถ่ าย4 * 6ซม)
(ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน)

-

1

1

ฉบับ

(ค น ต่ างด้ าวรั บ รอ ง
สาเนา)
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3).

เอกสารจาก

-

1

1

ฉบับ

หน่ วยงานที่

(ค น ต่ างด้ าวรั บ รอ ง
สาเนา)

เกีย่ วข้ อง
(ในกรณีปรากฎ
เงื่อนไขห้ าม
คนต่ างด้ าว
เดินทางออก
นอก
ราชอาณาจักร)
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม กรณี ใช้ได้ครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ –
2) ค่ าธรรมเนียม กรณี ใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่
ค่ าธรรมเนียม 3,800 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอ ตม.8
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 2
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.) คาสั่ง สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 543/2549 ลง 15 ส.ค.2549
3.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 14
4.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 47 และ 51
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 23:12
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานทีใ่ ห้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ กาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
** หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีขอรับใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ (ตม.16)
1.) คนต่ างด้าวที่ ได้รับ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการพิ จารณาคนเข้าเมื อง ให้ เป็ นบุ ค คลที่ มี ถิ่ นที่ อยู่ใน
ราชอาณาจักร
2.) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุ ดท้ายก่อนรับเล่มใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) คนต่างด้าวต้อง
ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ วั่ คราว
3.) ในกรณี คู่ ส มรสขอมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รเพื่ อ ให้ ค วามอุ ป การะคู่ ส มรสผู ้มี สั ญ ชาติ ไ ทย
คนต่างด้าวต้องนาทะเบียนสมรสจริ งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องให้คู่สมรสผูม้ ีสัญชาติไทยลงชื่ อรับรองเพื่อ
เป็ นพยานต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ย
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพัก
อาศัย หากพื้นที่ใดไม่มีที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
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ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.) คนต่ างด้ าวยื่นแบบคาร้ อง
(ตม.18)
1).

การตรวจสอบเอกสาร

2.) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 40 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน

จังหวัด

3.) รั บ ค าร้ องลงสมุ ด คุ ม /

สมุทรปราการ

-

บันทึกข้ อมูลในระบบ
ประมวลเรื่ องเสนอผู้มีอานาจ 1 วัน
2).

การพิจารณา

พิจารณาอนุญาต

ตรวจคนเข้ าเมือง -

ทาการ

จังหวัด
สมุทรปราการ

1.) เก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
2.) เจ้ าห น้ าที่ ล งน าม ใน
3).

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ใบ ส า คั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ แ ล ะ
ประทับตราส่ วนราชการ

45 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

3.) หน่ วยงานมี ห นั ง สื อ ถึ ง

จังหวัด

นายทะเบียนท้ องถิ่น เพือ่ ออก

สมุทรปราการ

ใบส าคั ญ ประจ าตั ว คนต่ า ง
ด้ าว
4.) จ่ ายเล่ ม ใบสาคั ญถิ่ นที่อ ยู่
(ตม.16) พร้ อมหนั ง สื อถึ ง
นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แก่ ค น
ต่ างด้ าว
ระยะเวลาดาเนินการรวม : 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1).

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

หนังสื อเดินทาง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1).

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
แบบคาร้ อง
ตม.18

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

หมายเหตุ

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

-

จังหวัด
สมุทรปราการ

2).

3).

ทะเบียนบ้ านทีค่ น
ต่ างด้ าวจะเข้ าไป กรมการปกครอง
พักอาศัยพร้ อม
สาเนา

1

2

ฉบับ

ใบอนุญาตทางาน

1

2

ฉบับ

(คนต่ าง
ด้ าว
รับรอง
สาเนา
ทะเบียน
บ้ าน
-

3

0

ฉบับ

-

กรมการจัดหา
งาน

4).

รู ปถ่ าย ขนาด
4*6 ซม.

ตรวจคนเข้ าเมือง
จังหวัด
สมุทรปราการ

16. ค่ าธรรมเนียม
1). กรณี เพื่อการลงทุ นรวมทั้งการลงทุ นเป็ นกรณี พิเศษ,กรณี เพื่อการทางานหรื อเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ,กรณี เป็ น
บุตรของผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรแล้วหรื อเป็ นบุตรของบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว
ค่าธรรมเนียม 191,400 บาท
หมายเหตุ -
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2). กรณี สมรสกับบุคคลซึ่ งมีสัญชาติไทย,กรณี เป็ นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผูม้ ีสัญชาติไทย
, กรณี เป็ นคู่สมรสของผูม้ ีถ่ิ นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรแล้ว,กรณี เป็ นบุตรของผูม้ ีถ่ิ นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
แล้วหรื อเป็ นบุตรของบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ,กรณี ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ตามเดิม (นอกโควตา)
ค่ าธรรมเนียม 95,700 บาท
หมายเหตุ –
3). กรณี เป็ นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดย อนุ มตั ิของคณะรัฐมนตรี อนุ ญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ค่าธรรมเนี ยมการขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ให้ดูรายละเอียดตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศในกฎกระทรวง ซึ่ งกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะแต่ละกลุ่มของคนต่างด้าว
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอ ตม.8 19. หมายเหตุ –
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กระบวนงานที่ 3
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณี เปลี่ยนเล่ม
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณี เปลี่ยนเล่ม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.) คาสั่ง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 228/ 2549 ลง 12 ก.ย.2549
3.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 14
4.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 52
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มอื ประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
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**หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี ขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) เปลี่ยนเล่ม
1.) ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อยู่ (ตม.15,ตม.16) หรื อใบแทนใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อยู่ (ตม.17) ไม่ มี ห น้าว่างส าหรั บ
ใช้ในการประทับตราสลักหลังแจ้งออก
2.) คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออก
3.) คนต่างด้าวต้องมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ทร.14)
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่ า งด้ า วพัก อาศัย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ใ ด ให้ ติ ด ต่ อ ด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ งในเขตพื้ น ที่
ที่คนต่างด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ใดไม่มีที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยูใ่ นเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
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ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

40 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

1.) คนต่ า งด้ า วยื่ น แบบค าร้ อง
(ตม.20)
1).

การตรวจสอบเอกสาร 2.) เจ้ า หน้ าที่ ต รวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน

จังหวัด

3.) รั บ คาร้ องลงสมุ ด คุ ม/บั นทึก

-

สมุทรปราการ

ข้ อมูลในระบบ
2).

การพิจารณา

ประมวลเรื่ อ งเสนอผู้ มี อ านาจ

2 วัน

พิจารณาอนุญาต

ทาการ

ตรวจคนเข้ าเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ

1.) เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มและออก
ใบเสร็จรับเงิน
3).

การลงนาม/

2.) เจ้ าหน้ าที่ ลงนามในใบสาคัญ

คณะกรรมการมีมติ

ถิ่ น ที่ อ ยู่ และประทั บ ตราส่ วน
ราชการ

35 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ

3.) จ่ ายเล่ มใบส าคั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่
(ตม.17)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

1).

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
หนังสื อเดินทาง

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ผู้ออกเอกสาร
-

ฉบับจริง
1

สาเนา
1

เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(หนังสื อ
เดินทางของ
ชาวต่ างชาติที่
ยืน่ เรื่อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวน

ผู้ออกเอกสาร

เอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา

เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

ฉบับจริง
1).

แบบคาร้ อง
ตม.20

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

จังหวัด
สมุทรปราการ

2).

ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่ าง
ด้ าว

-

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

5). ใบอนุญาตทางาน กรมการจัดหางาน

1

1

ฉบับ

6).

4

0

ฉบับ

3). ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ สานักงานตรวจคน

(สถานีตารวจ
ทีค่ นต่ างด้ าว
มีภูมิลาเนา
เป็ นผู้ออก
เอกสาร
-

เข้ าเมือง (สตม.)
4).

ทะเบียนบ้ าน
(ทร.14)

รู ปถ่ าย ขนาด
4*6 ซม.

-

(คนต่ างด้ าว
รับรองสาเนา
ทะเบียนบ้ าน)
(ถ่ ายไว้ไม่ เกิน
6 เดือน)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1). ค่าธรรมเนียมดาเนินการ 1,900 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาร้อง ตม.20 (คาร้องขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู)่ 19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 4
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณี สูญหาย
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณี สูญหาย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
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1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.) คาสั่ง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 228/ 2549 ลง 12 ก.ย.2549
3.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 14
4.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 52
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานทีใ่ ห้ บริการ สถานที่ให้บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี ขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณี สูญหาย
1.) คนต่างด้าวตองเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออก
2.) ต้องมี พ ยานบุ ค คล 1 คน ที่ เห็ น ว่าคนต่ างด้าวเคยได้รับ และใช้ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อยู่ในการเดิ น ทาง
เข้าราชอาณาจักร
3.) คนต่างด้าวต้องมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ทร.14)
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ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 22 วันทาการ
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา

ส่ วนที่รับผิดชอบ

40 นาที

-

20 วันทาการ

-

35 นาที

-

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาร้ อง (ตม.20)
2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
3) คาร้ องลงสมุดคุม/บันทึกข้ อมูลในระบบ
4)สอบปากคาคนต่ างด้ าว
2)

การพิจารณา
ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอานาจ พิจารณาอนุญาต

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1) เก็บค่ าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
2)เจ้ าหน้ าที่ ลงนามในใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ และประทับตรา
ส่ วนราชการ
3) จ่ ายเล่ มใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ (ตม.17)

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ลาดับ
1)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
หนังสื อเดินทาง

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หนังสื อเดินทางของชาวต่ างชาติทยี่ นื่ เรื่อง)
ลาดับ
2)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ยืน่ ฉบับจริง พร้ อมสาเนา 1 ฉบับ (พยานรับรองสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน))
3)

แบบคาร้ อง ตม.20

-

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)

ใบสาคัญประจาตัวคนต่ างด้ าว

-

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สถานีตารวจทีค่ นต่ างด้ าวมีภูมิลาเนา เป็ นผู้ออก
เอกสาร)
5)

ทะเบียนบ้ าน (ทร.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมการปกครอง
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6)

สาเนาทะเบียนบ้ านพยาน

กรมการปกครอง

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7)

ใบแจ้ งความ

-

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สถานีตารวจที่รับแจ้ งความเป็ นผู้ออกเอกสาร)
8)

ใบนัดรายงานตัว

กองบังคับการตารวจตรวจคน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

เข้ าเมือง 2

สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกโดยฝ่ ายพิธีการเข้ าเมือง กองบังคับการตรวจคน
เข้ าเมือง 2
9)

ใบอนุญาตทางาน

กรมการจัดหางาน

ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ ามี)
10)

รู ปถ่ าย ขนาด 4*6 ซม.

-

ฉบับจริง 4 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน)
16. ค่ าธรรมเนียม
1). ค่าธรรมเนียมดาเนินการ1,900 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
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2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาร้อง ตม.20 (คาร้องขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู)่ 19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 5
คู่มือสาหรับประชาชน : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.) คาสั่ง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 228/ 2549 ลง 12 ก.ย.2549
3.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 15
4.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 50(1)
5. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
6. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
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7. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
8. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
9. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
1.) คนต่างด้าวมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.) กรณี เคยมี การท าสลักหลังแจ้งออกฯ คนต่างด้าวต้องเดิ นทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน
ระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออก
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
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ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

40 นาที

ตรวจคนเข้ า

หมายเหตุ

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาร้ อง (ตม.
13)
2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
3) บันทึกข้ อมูลลงในระบบ

เมือง

คอมพิวเตอร์

-

จังหวัด

4)จัดเก็บค่ าธรรมเนียมและออก

สมุทรปราการ

ใบเสร็จรับเงิน
1)ลงรายการสลักหลังและ
ตรวจสอบลายพิมพ์นิว้ มือ
2)

การพิจารณา

2)เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความ

ตรวจคนเข้ า
120นาที

ถูกต้ องของการกาหนดวันอนุญาต

-

เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

ของสลักหลังแจ้ งออก
1)ผู้มีอานาจลงนามในสลักหลัง
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

แจ้ งออก

20นาที

2)จ่ ายเล่ มใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่คืน

ตรวจคนเข้ า
เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 180 นาที
13. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ

-
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14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

ยืนยันตัวตน

ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

หนังสื อเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

14.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

ตรวจคนเข้ าเมือง
1)

หนังสื อเดินทาง

จังหวัด

-

สมุทรปราการ
(สถานี
ตารวจทีค่ น
ต่ างด้ าวมี
2) ใบสาคัญประจาตัว

-

1

1

ฉบับ

คนต่ างด้ าว

ภูมิลาเนา
เป็ นผู้ออก
เอกสาร)

3)

ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่

สานักงานตรวจคน

1

1

ฉบับ

-

เข้ าเมือง (สตม.)
(ถ่ ายไว้ไม่
4)

รู ปถ่ าย ขนาด
4*6 ซม.

15. ค่ าธรรมเนียม
1).

ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
หมายเหตุ –

-

1

0

ฉบับ

เกิน 6
เดือน)
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16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ อ งทางการร้ องเรี ยน ตรวจคนเข้าเมื องจังหวัดสมุ ทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิทย์ ต.
ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอ ตม.13 (คาขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก)
18. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 6
คู่มือสาหรั บประชาชน : การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามามีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักรเป็ นรายปี (Non-Quota Immigration Visa)
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่ อกระบวนงาน : การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามามีถ่ิ นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรเป็ นรายปี (Non-Quota Immigration Visa)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
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2.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 3
3.) ระเบี ย บส านัก งานตรวจคนเข้าเมื อง ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารตรวจลงตราและการเปลี่ ย น
ประเภทการตรวจลงตรา ลง 22 ต.ค.2557
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานทีใ่ ห้ บริการ สถานที่ให้บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี การตรวจลงตราประเภทนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นรายปี
(Non-Quota Immigration Visa)
1.) คนต่างด้าวมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.) กรณี เคยมี ก ารท าสลัก หลัง แจ้ง ออกฯ และตรวจลงตราฯ คนต่ างด้า วต้อ งเดิ น ทางกลับ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออกและการตรวจลงตราฯ
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

26

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ั บผิดชอบ
ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

40 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาขอ
(ตม.22)
2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความ
1) การตรวจสอบเอกสาร ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
3) บันทึกข้ อมูลในระบบ

-

จังหวัด

คอมพิวเตอร์

สมุทรปราการ

4)เก็บค่ าธรรมเนียมและออก
ใบเสร็จรับเงิน
1) ลงรายการตรวจลงตราและ

120 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

ตรวจสอบลายนิว้ มือ

-

จังหวัด

2) การตรวจสอบเอกสาร 2)เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความ

สมุทรปราการ

ถูกต้ องของการกาหนดวัน
อนุญาตของการตรวจลงตรา
1)ผู้มีอานาจ ลงนามในตรวจ
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงตรา

20 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

2)จ่ ายเล่ มใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่คืน

จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 180 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ

ที่

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

1)

หนังสื อเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร

ยืนยันเพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

1). แบบคาร้ อง

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

ตม.22

จังหวัด

ที่

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ
-

สมุทรปราการ
(สถานีตารวจ
ใบสาคัญ

ทีค่ นต่ างด้ าว

2). ประจาตัวคน

-

1

1

ฉบับ

ต่ างด้ าว

มีภูมิลาเนา
เป็ นผู้ออก
เอกสาร)

3). ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ สานักงานตรวจคน

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ่ ายไว้ไม่

เข้ าเมือง (สตม.)
4). รู ปถ่ าย ขนาด

-

4*6 ซม.

เกิน 6 เดือน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1). ค่าธรรมเนียม สาหรับหนึ่งครั้ง 1,900 บาท
หมายเหตุ –
2). ค่าธรรมเนียม สาหรับหลายครั้ง3,800 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาร้อง ตม.22 (คาขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่ งจะเข้ามามีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นรายปี )
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 7
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) คาสัง่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุ งเทพมหานคร ที่ 11/2548 ลง 11 ส.ค.2548
2.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 15
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
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7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี การขอถอนสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
- คนต่างด้าวไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการทาสลักหลังแจ้งออก (1 ปี )
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
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ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

20 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาร้ องขอ
ถอนสลักหลัง
2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
3) รับคาร้ องลงบัญชี คุมถอนสลัก

-

จังหวัด

หลัง

สมุทรปราการ

4) สอบปากคาคนต่ างด้ าว
1)ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาต
2)

การพิจารณา

2) ลงสมุดคุมถอนสลัก หลังฯ/

1 วันทา

ตรวจคนเข้ าเมือง

การ

จังหวัด

ถอนสลักหลังฯ ในระบบ

-

สมุทรปราการ

คอมพิวเตอร์
1)ผู้มีอานาจ ลงนามในตราถอน
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สลักหลังแจ้ งออก

10 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

2)จ่ ายเล่ มใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่คืน

จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

ยืนยันตัวตน

ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

หนังสื อเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม

1) แบบคาร้ องขอ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ

ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(สถานี

ถอนสลักหลัง

จังหวัด
สมุทรปราการ

2) ใบสาคัญประจาตัว

-

คนต่ างด้ าว

ตารวจทีค่ น
ต่ างด้ าวมี
ภูมิลาเนา
เป็ นผู้ออก
เอกสาร)

3) ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่

สานักงานตรวจคน

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

เข้ าเมือง (สตม.)
4) ใบอนุญาตทางาน

กรมการจัดหางาน

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 8
คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถ่ิ นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรเป็ นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่ อ กระบวนงาน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกก าหนดจานวนคนต่ างด้าวที่ จะขอเข้ามามี ถิ่น ที่ อยู่ใ น
ราชอาณาจักรเป็ นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 3
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3.) ระเบี ย บส านัก งานตรวจคนเข้าเมื อง ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารตรวจลงตราและการเปลี่ ย น
ประเภทการตรวจลงตรา ลง 22 ต.ค.2557
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ สถานที่ให้บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนน
สุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี การตรวจลงตราประเภทนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นรายปี
(Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
1.) คนต่ า งด้า วไม่ ไ ด้รับ การตรวจลงตราก่ อ นเดิ น ทางออกนอกราชอาณาจัก ร หรื อ กลับ เข้า มาใน
ราชอาณาจักรเกินอายุการตรวจลงตรา
2.) คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการทาสลักหลังแจ้งออก
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

70 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาขอ
(ตม.22)
2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความ
1)

การตรวจสอบเอกสาร ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
3) ลงสมุดคุม/บันทึกข้ อมูลใน

-

จังหวัด

ระบบคอมพิวเตอร์

สมุทรปราการ

4)สอบปากคาคนต่ างด้ าว
2)

การตรวจสอบเอกสาร ประมวลเรื่องให้ ผ้ มู ีอานาจ

20วันทาการ ตรวจคนเข้ าเมือง

พิจารณาอนุญาต

จังหวัด
สมุทรปราการ

ดาเนินการตามขั้นตอนการ
ตรวจลงตราประเภทคนเข้ า
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

180 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

เมืองนอกกาหนดจานวนคน

จังหวัด

ต่ างด้ าวซึ่งเข้ ามามีถิ่นทีอ่ ยู่ใน

สมุทรปราการ

ราชอาณาจักรเป็ นรายปี
(Non-Quota Immigrant
Visa)

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 22 วันทาการ

-
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

1) หนังสื อเดินทาง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร

ยืนยันเพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

1). ตรวจลงตรา

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

ย้อนหลัง

จังหวัด

ที่

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ

แบบคาร้ องขอ
-

สมุทรปราการ
(สถานีตารวจ
ใบสาคัญ
2). ประจาตัวคน

ทีค่ นต่ างด้ าว
-

1

1

ฉบับ

ต่ างด้ าว

มีภูมิลาเนาอยู่
เป็ นผู้ออก
เอกสาร)

3). ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ สานักงานตรวจคน

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ่ ายไว้ไม่

เข้ าเมือง (สตม.)
4). ใบนัดรายงานตัว

กองบังคับการ
ตารวจตรวจคนเข้ า
เมือง 2

5). รู ปถ่ าย ขนาด
4*6 ซม.

-

เกิน 6 เดือน)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1). ค่าธรรมเนียมอนุญาต 1,900 บาท
หมายเหตุ (อนุญาตเฉพาะหนึ่งครั้ง)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาร้อง ตม.22 (คาขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่ งจะเข้ามามีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นรายปี )
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 9
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอแก้ไขรายการต่าง ๆ ในใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ รื อใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ไขรายการต่าง ๆ ในใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ รื อใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

37

5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) คาสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุ งเทพมหานคร ที่ 11/2548 ลง 11ส.ค.2548
2.) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว.919 ลง 3 พ.ย.2518
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ สถานที่ให้บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนน
สุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณี การขอแก้ไขรายการต่าง ๆ ในใบสาคัญถิ่นที่อยู่
1.) คนต่างด้าวต้องแก้ไขรายการต่าง ๆ ในใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเรี ยบร้อยแล้ว
2.) คนต่างด้าวต้องแก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว
3.) คนต่างด้าวต้องแก้ไขรายการต่าง ๆ ในหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทางเรี ยบร้อย
แล้ว
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

45 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาขอ
แก้ ไขรายการในใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่
2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบความถูกต้ อง
1)

การตรวจสอบเอกสาร ของเอกสารหลักฐาน
3) รับคาร้ องลงบัญชี คุม

จังหวัด

4)สอบปากคาคนต่ างด้ าว

สมุทรปราการ

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร 1) ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาต

15วันทา

ตรวจคนเข้ าเมือง

การ

จังหวัด

2) แก้ไขรายการทีเ่ ปลี่ยนแปลงและ

สมุทรปราการ

หมายเหตุในใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่หรื อ
ใบแทนใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่
3)หมายเหตุในหลักฐานสมุดควบคุม
การจ่ ายใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่หรือใบ
แทนใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่
4)ลงรายการแก้ไขในระบบ
คอมพิวเตอร์
การลงนาม/
3)

คณะกรรมการมีมติ

1)ผู้มีอานาจ ลงนามในหมายเหตุ
2)จ่ ายใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่คืน

ตรวจคนเข้ าเมือง
10 นาที

จังหวัด
สมุทรปราการ

-
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ระยะเวลาดาเนินการรวม : 17 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

ยืนยันตัวตน

1) หนังสื อเดินทาง

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หนังสื อเดินทาง
ของชาวต่ างชาติ
ทีย่ นื่ เรื่อง)

2)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

บ้ าน

(คนต่ างด้ าว
รับรองสาเนา
ทะเบียนบ้ าน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ

ที่

ยืนยันเพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

สาเนา

เอกสาร

1

แบบคาร้ องขอ

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

-

แก้ไขรายการ

จังหวัด
สมุทรปราการ

2 ใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่

-

1

1

ฉบับ

-

3

-

1

0

ฉบับ

(ถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6

รู ปถ่ าย ขนาด
4*6 ซม.
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน

เดือน)
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1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 10
คู่มือสาหรับประชาชน : การรับแจ้งที่พกั อาศัยของคนต่างด้าวกรณี อยูใ่ นราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับแจ้งที่พกั อาศัยของคนต่างด้าวกรณี อยูใ่ นราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) คาสั่ง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 155/2554 ลง 23 ก.ย.2554
2.) คาสั่ง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 48/ 2558 ลง 17 มี.ค.2558
3.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8 ข้อ 4.5
4.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 37(5)
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6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ สถานที่ให้บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนน
สุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
2.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ (งานบริ การคนต่างด้าว) ซอยสุ ทธิ ภิรมย์
ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ไปรษณี ย ์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 00.00 – 00.00 น.
หมายเหตุ (จดหมายแจ้งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนก่อนครบกาหนด 15 วัน)
3.) สถานทีใ่ ห้ บริการ http://samutprakan.immigration.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (แจ้งได้ก่อนวันครบกาหนด 15 วัน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว ต้องแจ้งที่พกั อาศัยต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ 90 วัน
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2.) กรณี คนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกาหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พกั อาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกาหนด 90 วัน นับแต่วนั เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรครั้งสุ ดท้าย
3.) คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่ พกั อาศัยได้ ก่อน 15 วันหรื อหลัง 7 วัน นับจากวันครบกาหนด หากเกิ น
ก าหนดนั ด หรื อ เกิ น ก าหนดที่ จ ะต้อ งแจ้ง ที่ พ ัก คนต่ า งด้ า วต้อ งมารายงานตัว ด้ว ยตนเองเพื่ อ ด าเนิ น การ
เปรี ยบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรี ยบเทียบปรับ 2,000 บาท
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) คนต่ างด้ าวยืน่ แบบคาร้ อง
ตม.47
1) การตรวจสอบเอกสาร 2) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบและบันทึก

ตรวจคนเข้ าเมือง
2 นาที

ข้ อมูลในระบบสารสนเทศ

จังหวัด

-

สมุทรปราการ

พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่ อไป
2)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

และคืนหนังสื อเดินทางและใบนัด

2 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

ครั้งต่ อไป

จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 4 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการ

หน่ วยงาน

จานวน

จานวน

หน่ วยนับ

เอกสาร

ภาครัฐ

เอกสารฉบับ

เอกสาร

เอกสาร

ยืนยันตัวตน

ผู้ออก

จริง

สาเนา

หมายเหตุ

เอกสาร
(กรณีแจ้ งช่ องทางไปรษณีย์
1) ให้ ใช้ สาเนาหนังสื อเดินทาง
จานวน 1 ฉบับ คนต่ างด้ าวรับรอง
สาเนา
2) ถ่ ายสาเนาหน้ าตราขาเข้ าครั้ง
1)

หนังสื อ
เดินทาง

-

1

1

ฉบับ

ล่ าสุ ด จานวน 1 ฉบับ คนต่ างด้ าว
รับรองสาเนา
3)สาเนาหน้ าประเภทการตรวจลง
ตรา จานวน 1 ฉบับ คนต่ างด้ าว
รับรองสาเนา
4)ถ่ ายสาเนาบัตร ตม.6 จานวน 1
ฉบับ คนต่ างด้ าวรับรองสาเนา
5)ถ่ ายสาเนาตราอนุญาตให้ อยู่ใน
ราชอาณาจักร ครั้งล่ าสุ ดจานวน 1
ฉบับ คนต่ างด้ าวรับรองสาเนา)
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15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่

ยืน่ เพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

จานวน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

เอกสารฉบับ

สาเนา

เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

จริง
1

แบบ ตม.47

ตรวจคนเข้ าเมือง

-

จังหวัด
สมุทรปราการ
2

3

ใบรับแจ้ ง 90

สานักงานตรวจ

วันทีค่ รบ

คนเข้ าเมือง

กาหนด

(สตม.)

ใบอนุญาต

กรมการจัดหา

ทางาน

งาน

ก่อน)
1

1

ฉบับ

แสตมป์ ระบุที่

(ถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6
เดือน)

ซองเปล่าติด
4

(กรณีมีใบนัดครั้ง

(กรณีแจ้ งช่ องทาง
-

1

0

ฉบับ

ไปรษณีย์)

อยู่ผ้ รู ับ
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
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หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบ ตม.47 (แบบการแจ้งอยูเ่ กินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว)
19. หมายเหตุ – สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
กระบวนงานที่ 11
คู่ มือส าหรั บ ประชาชน : การแจ้งที่ พ กั อาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองเคหะสถาน หรื อผูจ้ ดั การ
โรงแรม ซึ่ งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่ อกระบวนงาน : การแจ้งที่พกั อาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองเคหะสถาน หรื อผูจ้ ดั การโรงแรม
ซึ่ งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8 ข้อ 6
2.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 38
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0

46

จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ สถานที่ให้บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนน
สุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
2.) สถานที่ให้ บริ การ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุ ทธิ ภิรมย์ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ
10270 /ไปรษณี ย ์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ 1. (ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดคนต่างด้าวแจ้งที่พกั อาศัยให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.) เจ้าบ้าน เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเคหสถานหรื อผูจ้ ดั การโรงแรม ซึ่ งรับคนต่างด้าวซึ่ งได้รับอนุ ญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ ทาการตรวจคนเข้า
เมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นท้องที่ที่บา้ น เคหสถาน หรื อโรงแรมนั้นตั้งอยูภ่ ายในยี่สิบสี่ ชวั่ โมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้า
พักอาศัย
2.) กรณี การแจ้งด้วยตนเอง ต้องยื่นแบบการแจ้ง ณ ที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่เคหะสถาน
หรื อโรงแรมตั้งอยู่
3.) การรับคืนหลักฐานการแจ้ง
3.1 กรณี การแจ้งด้วยตนเอง เมื่อยื่นแบบเสร็ จ เจ้าหน้าที่รับแจ้งจะคืนหลักฐานรับแจ้งหลังดาเนินการ
เรี ยบร้อยแล้ว
3.2 กรณี แจ้งทางไปรษณี ย ์ เจ้าหน้าที่จะคืนหลักฐานการรับแจ้งทางจดหมายติดแสตมป์ ที่ผยู้ ื่นแบบ
การแจ้งได้ส่งมาพร้อมแบบฟอร์ มการแจ้ง
3.3 กรณี แจ้งทางระบบอินเตอร์ เน็ต ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th ผูแ้ จ้งจะต้องลงทะเบียนเพื่อ
รับรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านสาหรับเข้าใช้ระบบ ทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นให้ login เข้าระบบแจ้ง
ที่พกั และบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในระบบ
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4.) ระยะเวลาการให้บ ริ การตามคู่มื อเริ่ มนับ จากเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพัก
อาศัย หากพื้นที่ใดไม่มีที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภท

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่ วนงาน/หน่ วยงาน

ขั้นตอน

การบริการ

ให้ บริการ

ทีร่ ับผิดชอบ

หมายเหตุ
(เฉพาะการแจ้ ง
ด้ วยตนเองหรือ

1) การตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสาร

10 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

มอบหมายผู้อนื่

จังหวัด

แจ้ ง และการแจ้ ง

เอกสาร

สมุทรปราการ

ทางไปรษณีย์)

ตรวจคนเข้ าเมือง
2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีด่ าเนินการรั บแจ้ ง

5 นาที

จังหวัด

-

สมุทรปราการ
ระยะเวลาดาเนินการรวม : 15 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวน

จานวนเอกสาร

หน่ วยนับ

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

เอกสาร

สาเนา

เอกสาร

ฉบับจริง
ไม่ พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
จานวน
ที่ รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ เอกสารฉบับ

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

ยืน่ เพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

จริง

สาเนา

เอกสาร

แบบ ตม.30

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

พร้ อมใบแนบ

จังหวัด

หมายเหตุ

-

สมุทรปราการ
ซองเปล่าติด
2

แสตมป์ ระบุที่

(กรณีแจ้ งทาง
-

1

0

ฉบับ

ไปรษณีย์เท่านั้น)

อยู่ผ้ รู ับ
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
กระบวนงานที่ 12
คู่มือสาหรั บประชาชน : การขออยูต่ ่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
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1. ชื่อกระบวนงาน : การขออยูต่ ่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติการนิ คม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8
3.) พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา 45
4.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 34 และ 35
6. ระดับผลกระทบ : บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
2.) สถานทีใ่ ห้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บ ริ ก าร : เปิ ดให้ บ ริ ก ารวัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ (ยกเว้น วัน หยุด ที่ ท างราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.) คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มือ ผูช้ านาญการ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตามมาตรา 45 แห่ ง พ.ร.บ.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
2.) คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยูใ่ นอุปการะของบุคคลในข้อ (1)
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่าง
ด้าวพักอาศัย หากพื้นที่ ใดไม่มีที่ทาการด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติดต่อด่ านตรวจคนเข้าเมืองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
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ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

หมายเหตุ

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

25 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

เจ้ าหน้ าทีเ่ คาน์ เตอร์ รับคาร้ อง
ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารคา
1) การตรวจสอบเอกสาร ร้ องและบันทึกข้ อมูลลงระบบ
พร้ อมถ่ ายภาพ

-

จังหวัด
สมุทรปราการ

ผู้มีอานาจลงนาม ตรวจสอบ
2)

การพิจารณา

ความถูกต้ อง และพิจารณาเอกสาร

10 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

คาร้ องให้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย

จังหวัด

กาหนดแล้วลงนามในหนังสื อ

สมุทรปราการ

-

เดินทาง
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ชาระค่ าธรรมเนียม และรับหนังสื อ

5 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

เดินทางคืน

-

จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 40 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสารฉบับ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา

เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

จริง
1.) หนังสื อเดินทาง

-

1

(คนต่ างด้ าว
รับรองสาเนา)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
จานวน
ที่ รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ เอกสารฉบับ

1

2

จานวนเอกสาร

หน่ วยนับ

หมายเหตุ

ยืน่ เพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

จริง

สาเนา

เอกสาร

ใบอนุญาต

กรมการจัดหา

1

1

ฉบับ

-

ทางาน

งาน

แบบ ตม.7

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

(พร้ อมติดรู ปถ่ าย)

1

0

ฉบับ

-

จังหวัด
สมุทรปราการ
หนังสื อรับรอง
และขอให้ อยู่ต่อ
จาก

การนิคม

3 คณะกรรมการ

อุตสาหกรรมแหง

การนิคม

ประเทศไทย

อุตสาหกรรม
แห่ งประเทศ
ไทย
สานักงานตรวจ
4

แบบ สตม.2

1

0

ฉบับ

คนเข้ าเมือง
(สตม)

หนังสื อ

-

รับทราบ
แนวทาง
5

ปฏิบัติการห้ าม
เข้ ามาใน

สานักงานตรวจ
คนเข้ าเมือง
(สตม)

1

0

ฉบับ
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ราชอาณาจักร
กรณีคนต่ าง
ด้ าวอยู่ใน
ราชอาณาจักร
สิ้นสุ ดเป็ น
ระยะเวลานาน
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ อ งทางการร้ องเรี ยน ตรวจคนเข้าเมื องจังหวัดสมุ ทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิทย์ ต.
ปากน้ า อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอ ตม.7 (คาขออนุญาตเพื่ออยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไป)
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 13
คู่ มือส าหรั บ ประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุ คคลต่างด้าวซึ่ งได้รับ สิ ท ธิ ตามพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ.2514
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หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่ อ กระบวนงาน : การขออยู่ต่ อ ในราชอาณาจัก รของบุ ค คลต่ า งด้า วซึ่ งได้รั บ สิ ท ธิ ต ามพระราชบัญ ญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ.2514
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8
3.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 34 และ 35
4.) พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 69
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.) คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือ ผูช้ านาญการ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตาม มาตรา 69 แห่ ง พ.ร.บ.
ปิ โตรเลียม พ.ศ.2514
2.) คู่สมรสและบุตรที่อยูใ่ นอุปการะของบุคคลในข้อ 1)
ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพัก
อาศัย หากพื้นที่ใดไม่มีที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

25 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าทีเ่ คาน์ เตอร์ รับคาร้ อง
ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารคา
1) การตรวจสอบเอกสาร ร้ อง และบันทึกข้ อมูลลงระบบ
พร้ อมถ่ ายภาพ

-

จังหวัด
สมุทรปราการ

ผู้มีอานาจลงนาม ตรวจสอบ
2)

การพิจารณา

ความถูกต้ อง และพิจารณาเอกสาร

10 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

คาร้ องให้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย

จังหวัด

กาหนดแล้วลงนามในหนังสื อ

สมุทรปราการ

-

เดินทาง
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้ยนื่ คาร้ องฯ ชาระเงิน
ค่ าธรรมเนียม และรับหนังสื อ
เดินทางคืน

ตรวจคนเข้ าเมือง
5 นาที

จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 40 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

-

56

- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา

หมายเหตุ

เอกสาร
(หนังสื อ

1) หนังสื อเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

เดินทางของ
คนต่ างด้ าว
โดยคนต่ าง
ด้ าวต้ อง
รับรอง
สาเนา)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
จานวน
ที่ รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ เอกสารฉบับ

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ

ยืน่ เพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

จริง

สาเนา

เอกสาร

แบบ ตม.47

กรมการจัดหา

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(พร้ อมติดรู ปถ่ าย)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

งาน
2 ใบรับแจ้ ง 90

ตรวจคนเข้ าเมือง

วันทีค่ รบ

จังหวัด

กาหนด

สมุทรปราการ

3 แบบ สตม.2

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

ซองเปล่าติด
4 แสตมป์ ระบุที่

สานักงานตรวจ

อยู่ผ้ รู ับ

คนเข้ าเมือง
(สตม.)

หนังสื อ
รับทราบ
แนวทาง
ปฏิบัติการห้ าม
เข้ ามาใน

สานักงานตรวจ

5 ราชอาณาจักร

คนเข้ าเมือง

กรณีคนต่ าง
ด้ าวอยู่ใน
ราชอาณาจักร
สิ้นสุ ดเป็ น
ระยะเวลานาน

(สตม.)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอ ตม.7 (คาขออนุญาตเพื่ออยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไป)
19. หมายเหตุ –
กระบวนงานที่ 14
คู่ มือส าหรั บ ประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุ คคลต่างด้าวซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง : สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่ อกระบวนงาน : การขออยูต่ ่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การลงทุน พ.ศ.2520
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
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3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ช้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง :
1.) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.) ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8
3.) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 34 และ 35
4.) พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520 มาตรา 24 และ 25
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัว่ ไป
7. พื้นที่ให้ บริ การ : ส่ วนกลาง,ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่ วนกลางที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 ชัว่ โมง
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1.) สถานที่ให้ บริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิ ภิรมย์ ถนนสุ ขุมวิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ : เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การเป็ นไปตามเวลาทาการของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.) คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อ ผูช้ านาญการ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งได้รับ สิ ทธิ ตาม มาตรา 24,25 แห่ ง
พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520
2.) คู่สมรสและบุ ตรที่ อยู่ในอุ ปการะของบุ คคลซึ่ งได้รับสิ ทธิ ตามมาตรา 25 แห่ ง พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการ
ลงทุน พ.ศ.2520
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ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพัก
อาศัย หากพื้นที่ใดไม่มีที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนงาน/
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่ วยงานที่

การบริการ

ให้ บริการ

รับผิดชอบ

25 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าทีเ่ คาน์ เตอร์ รับคาร้ อง
ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารคา
1) การตรวจสอบเอกสาร ร้ อง และบันทึกข้ อมูลลงระบบ
พร้ อมถ่ ายภาพ

-

จังหวัด
สมุทรปราการ

ผู้มีอานาจลงนาม ตรวจสอบ
2)

การพิจารณา

ความถูกต้ อง และพิจารณาเอกสาร

10 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

คาร้ องให้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย

จังหวัด

กาหนดแล้วลงนามในหนังสื อ

สมุทรปราการ

-

เดินทาง
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้ยนื่ คาร้ องฯ ชาระเงิน

5 นาที

ตรวจคนเข้ าเมือง

ค่ าธรรมเนียม และรับหนังสื อ
เดินทางคืน

จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 40 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร

หน่ วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร

ยืนยันตัวตน

ผู้ออกเอกสาร

ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา

หมายเหตุ

เอกสาร
(คนต่ างด้ าว

1

หนังสื อเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

รับรอง
สาเนา)

15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
จานวน
ที่ รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ เอกสารฉบับ

1

2

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ

หมายเหตุ

ยืน่ เพิม่ เติม

ผู้ออกเอกสาร

จริง

สาเนา

เอกสาร

ใบอนุญาต

กรมการจัดหา

1

1

ฉบับ

-

ทางาน

งาน

แบบ ตม.7

ตรวจคนเข้ าเมือง

1

0

ฉบับ

(พร้ อมติดรู ปถ่ าย)

1

0

ฉบับ

-

จังหวัด
สมุทรปราการ
3

หนังสื อรับรอง สานักงาน
และขอให้ อยู่ตอ คณะกรรมการ
จาก

ส่ งเสริมการ

คณะกรรมการ

ลงทุน

ส่ งเสริมการ
ลงทุน
หนังสื อ
รับทราบ
แนวทาง
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ปฏิบัติการห้ าม
5

เข้ ามาใน

ส านั ก งานตรวจ

ราชอาณาจักร

คนเข้ าเมือง

กรณีคนต่ าง

(สตม.)

1

0

ฉบับ

-

ด้ าวอยู่ใน
ราชอาณาจักร
สิ้นสุ ดเป็ น
ระยะเวลานาน
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมายเหตุ (เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120/สายด่วน1178/ตูป้ ณ.1178
สวนพลู กทม. 10120)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อาคารบี (รัฐประศาสนภักดี) ชั้น 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ –
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุ ทธิภิรมย์ ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้ า
อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
หมายเหตุ สายด่ วน 1178/http:samutprakan.immigration.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอ ตม.7 (คาขออนุญาตเพื่ออยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไป)
19. หมายเหตุ –

