คูมือสําหรับประชาชน
Guide for the citizens
ถูมื
่ อสําหรับประชาชน

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย
Nongkhai Immigration
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

ตาม พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
On Act to facilitate granting permission
ตาม พระราชบัญญัติการอํานวดถวามสะดวกในการพิ ดจาระมาอมุยาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ของทางลัดสะกาม

The government of BE 2558
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
Guide for the citizens : To obtain permission to re-entry into the kingdom

คูมื
่ อสําหรับประชาชน:กานขออนุญาตเพื่ อกลับเช้ามาในราดชะอาณาจักรอีก

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 50 นาที
All processing time period : 50 minutes
ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 50 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

18 นาที

-

1)

การตรวจสอบเอกสาร
Document Checking
กามตรวดสอบเอกสาม

1) รับคําขอ ตม.8/ ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือเดินทาง,
คําขอ ตม.8 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
TM.8 Receive/Check the validity of the
passport,TM.8 and other documents concerned.
ลับคําขอ ตม.8/ตวดสอบความถูกตองของ
้
หนังสือเดินทาง,คําขอ ตม.8 และเอกสามหลัก
ถานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
Data record in the computer system.
บัมทีกข้อมูลในละบบถอมพิ วเตอร์

18 minutes
18 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

15 นาที

-

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระณา

15 minutes
15 มาที

1) จัดเก็บคาธรรมเนียมพรอมออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
Collecting and issue the fee receipts.
จัดเก็บถาทํ
่ าเมียมพ้อมออกใบเส็ดรับเงิน
ถาทํ
่ าเมียม

2) ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทาง เทาระยะเวลาที่คนตางดาวไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักร
Permited stamp in the passport or certificate of
indentity period which the alien is allowed to stay
in the kingdom.
ปะทับตาอมุยาตในหนังสือเดินทาง หรือเอกสาม
ใช้แทมหนังสือเดินทาง เท่าไลยะเพลาที่คนต่าง
ด้าวได้รับอนุยาตให้อยู่ต่อในราดชะอาณาจักร

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

17 นาที

Signature/Board Resolution

17 minutes

กามลงมาม/ถะมะกํามะกาม

17 มาที

1) ผูมีอํานาจพิจารณาตรวจสอบและลงนามอนุญาตในตรา
ประทับในหนังสือเดินทาง
The authority check and sign on the permission
stamp in the passport.
ผู้ มีอํานาดพิ ดจาระณาตวดสอบและลงมามอะมุ
ยาดในตาปะทับในหนังสือเดินทาง

2) คืนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางพรอม
ใบเสร็จรับเงินใหแกคนตางดาว
Return passport or certificate of identity with
receipt to the alien.
ถืนหนังสือเดินทาง หรือเอกสามใช้แทนหนังสือ
เดินทางพ้อมใบเส็ดรับเงินให้แก่คนต่างด้าว

-

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู (ตม.16)
Guide for the citizens: To obtain a certificate of residen (TM.16)
ถู่มือสําหรับปะชาชน:กามขอรับใบสําคันฤนที่อยู่ (ตม.16)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 วันทําการ
All processing time period: 3 Days

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 3 วันทํากาม

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

40 นาที

-

Document Checking

40 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

40 มาที

1) คนตางดาวยื่นแบบคํารอง (ตม.18)
The alien reach application form (TM.18)
คนต่างด้าวຍื่นแบบคําร้อง (ตม.18)

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The of0ficer check the accuracy of documents
เจาหน
้ ้าที่ตวดสอบถวามทูกต้องของ
เอกสามหลักทาม

3) รับคํารองลงสมุดคุม/บันทึกขอมูลในระบบ
Warden received a request to book/Save record in
the computer system
รับถําร้องลงสะมุดถุม/บันทึกข้อมูลในระบบ

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

1 วันทําการ

-

1 Day
1 วันทํากาม

ประมวลเรื่องเสนอผูม ีอํานาจ พิจารณาอนุญาต
Proposals authoruzed processing appreval
ปะมวลเรื่องเสนอผู้ มีอํานาด พิ ดจาระมา อะมุยาด

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

45 นาที

Signature/Board Resolution

45 minutes

กานลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

1.) เก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน Collecting
and issue the fee receipts.
เก็บถาทํ
่ าเนียมและออกใบเส็ดรับเงิน

45 มาที

-

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

2) เจาหนาที่ ลงนามในใบสําคัญถิ่นที่อยู และประทับตราสวน
ราชการ
The office sign in the residence book and stamp
government seal
เจาหน
้ าที
้ ่ ลงนามในใบสําถัมฤนที่อยู่ และปะทับ
ตาส่วนราดชะกาม

3) หนวยงานมีหนังสือถึงนายทะเบียนทองถิ่น เพื่อออกใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว
The agency has written to the local registrar to
issue a certificate of alien registration
หนวยงานมี
หนังสือถฤงมายทะเบียนท้องฤน
่
เพื่ อออกใบสําถันปะจําตัวถนตางด
่ าว
้

4) จายเลมใบสําคัญถิ่นที่อยู (ตม.16) พรอมหนังสือถึงนาย
ทะเบียนทองถิ่นแกคนตางดาว
Supply volummes residence certificate (TM.16)with
a letter to the local registrar to alien.
จายเล
่
่มใบสําถัมฤนที่อยู่ (ตม.6) พ้อมหนังสือฤง
นายทะเบียนท้องถิ่นแก่คนต่างด้าว

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเลม

คูมื
่ อสําหรับประชาชน:กามขอรับใบแทนใบสําถัมถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรมีเปลี่ยนเล่ม

Guide for the citizens: The application for the certificate of residence (TM.17)Volume change case
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit
ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 วันทําการ
All processing time period: 4 Days

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 4 วันทํากาม

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

40 นาที

-

Document Checking

40 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

1) คนตางดาวยื่นแบบคํารอง (ตม.20)
The alien reach application form (TM.20)
คนตางด
่ นแบบคําร้อง (ตม.20)
่ าวຍื
้

40 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

2 วันทําการ

-

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
Ther office check the accury of documents.
เจาหน
้ ้าที่ตรวดสอบถวามทูกต้องของ
เอกสามหลักทาม

3) รับคํารองลงสมุดคุม/บันทึกขอมูลในระบบ
Warden received a request to book/Save record in
the computer system.
รับถําร้องลงสะมุดถุม/บันทึกข้อมูลในระบบ

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

2 Days
1 วันทํากาม

เจาหนาที่ประมวลเรื่องเสนอ ผูมีอาํ นาจพิจารณาอนุญาต
The officer proposals authorized processing appoval
เจาหน
้ ้าที่ปะมวลเรื่องเสนอผู้ มีอํานาดพิ ดจาระมา
อะมุยาด

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

35 นาที

Signature/Board Resolution

35 minutes

กานลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

1) เก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
Collecting and issue the fee receipts.
เก็บถาทํ
่ าเนียมและออกใบเส็ดรับเงิน

2) เจาหนาที่ ลงนามในใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยู และประทับตราสวน
ราชการ
The office sign in the residence book and stamp
government seal.
เจาหน
้ าที
้ ่ ลงนามในใบสําถัมฤนที่อยู่ และปะทับ
ตาสวนราดชะกาม
่

3) จายเลมใบสําคัญถิ่นที่อยู (ตม.17)
Return residence book (TM.17)
จายเล
่
่มใบสําถัมฤนทีอ่ยู่ (ตม.17)

35 มาที

-

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู (ตม.17) กรณีสูญหาย
Guide for the citizens: The application for the certificate of residence if lost.

คูมื
่ อสําหรับประชาชน:การขอรับใบแทนใบสําถัมถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรมีสูมหาย

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 22 วันทําการ
All processing time period: 22 Days

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 22 วันทํากาม

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

40 นาที

-

Document Checking

40 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

40 มาที

1) คนตางดาวยื่นแบบคํารอง (ตม.20)
The alien reach application form (TM.20)
คนตางด
่ นแบบคําร้อง (ตม.20)
่ าวຍื
้

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The office check the accury of documents.
เจาหน
้ ้าที่ตรวดสอบถวามทูกต้องของ
เอกสามหลักทาม

3) คํารองลงสมุดคุม/บันทึกขอมูลในระบบ
Warden received a request to book/Save record in
the computer system.

รับถําร้องลงสะมุดถุม/บันทึกข้อมูลในระบบ

3) สอบปากคําคนตางดาว
Alien interrogation.

สอบปากคําถนตางด
่ าว
้

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

20 วันทําการ

-

20 Days
20 วันทํากาม

ประมวลเรื่องเสนอ ผูมีอํานาจ พิจารณาอนุญาต
The officer proposals authorized processing appoval
ปะมวลเรื่องสะเนอผู้ มีอํานาดพิ ดจาระมา

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

35 นาที

Signature/Board Resolution

35 minutes

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

35 มาที

-

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

1) เก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
Collecting and issue the fee receipts.
เก็บถาทํ
่ าเนียมและออกใบเส็ดรับเงิน

2) เจาหนาที่ ลงนามในใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยู และประทับตราสวน
ราชการ
The office sign in the residence book and stamp
government seal
เจาหน
้ าที
้ ่ ลงนามในใบสําถัมฤนที่อยู่ และปะทับ
ตาส่วนราดชะกาม

3) จายเลมใบสําคัญถิ่นที่อยู (ตม.17)
Return residence book (TM.17)
จายเล
่
่มใบสําถัมฤนทีอ่ยู่ (ตม.17)

คูมือสําหรับประชาชน : การสลักหลังแจงออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามาอีก
Guide for the citizens: Endorsement out of the kingdom and back again

คูมื
กรและกลับเข้ามาอีก
่ อสําหรับประชาชน:การสลักหลังแจงออกไปนอกราดชะอามาจั
้

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและส่วนงานที่ลัดผิ ดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 180 นาที

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 180 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

40 นาที

-

Document Checking

40 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

1) คนตางดาวยื่นแบบคําขอ (ตม.13)
The alien reach application form (TM.13)
ถนตางด
่ นแบบคําร้อง (ตม.13)
่ าวຍื
้

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The officer check all documents.
เจาหน
้ าที
้ ่ ตรวดสอบถวามทูกตองของ
้
เอกสามหลักทาม

40 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

120 นาที

-

3) บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
Save record in the computer system
บันทึกข้อมูลลงในระบบถอมพิ วเตอร์

4) จัดเก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
Collecting and issue the fee receipts.
จัดเก็บถาทํ
่ าเนียมและออกใบเส็ดรับเงิน

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

120 minutes
120 มาที

1) ลงรายการสลักหลังและ ตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ
Post endorsement and fingerprinting is the
monitoring

ลงรายการสลักหลังและตรวจสอบลายพิ มพ์
นิ้วมือ

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดวันอนุญาต
ของสลักหลังแจงออก
The office accury the date of the granting of
endorsing the report out
เจาหน
าหนด
้ าที
้ ่ ตรวจสอบถวามฤกตองของการกํ
้
วันอะมุยาด

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

20 นาที

Signature/Board Resolution

20 minutes

กานลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

1) ผูมีอํานาจลงนามในสลักหลังแจงออก
Authority sign an endorsement out
ผู้ มีอํานาดลงนามในสลักหลังแจงออก
้
2) จายเลมใบสําคัญถิ่นที่อยูคืน
Return certificate of residence
จายเล
่
่มใบสําถัมถิ่นที่อยู่ถือ

20 มาที

-

คูมือสําหรับประชาชน : การตรวจลงตราประเภทคนเขาเมืองนอกกําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรเปนรายป (Non-Quota Immigrant Visa)
Guide for the citizens: The visa outside people determine how many aliens who come to reside in the
kingdom annually (Non-Quota Immigrant Visa)
คูมื
่ อสําหรับประชาชน:การตรวจลงตราปะเภดคนเข้าเมืองนอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีฤน
ทีอยู่ในราดชะอามาจักรเป็ นรายป�

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและส่วนงานที่ลัดผิ ดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 180 นาที
All processing time period: 180 minutes

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 180 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

40 นาที

-

Document Checking

40 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

40 มาที

1) คนตางดาวยื่นแบบคําขอ (ตม.22)
The alien reach application form (TM.22)
ถนต่างด้าวຍื่นแบบคําร้อง (ตม.22)

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The officer check all documents
เจาหน
้ าที
้ ่ ตรวดสอบถวามทูกตองของ
้
เอกสามหลักทาม

3) บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
Save record in the computer system
บันทึกข้อมูลลงในระบบถอมพิ วเตอร์

4) เก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
Collecting and issue the fee receipts.

จัดเก็บถาทํ
่ าเนียมและออกใบเส็ดรับเงิน

2)

การตรวจสอบเอกสาร
Consideration
กามตรวดสอบเอกสาม

1) ลงรายการตรวจลงตรา และตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ
Post endorsement and fingerprinting is the
monitoring

ลงรายการตรวจลงตรา และตรวจสอบลาย
พิ มพ์นิ้วมือ

120 นาที
120 minutes
120 มาที

-

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

20 นาที

-

Signature/Board Resolution

20 minutes

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดวันอนุญาต
ของการตรวจลงตรา
The officer accury the date of the permited of the
visa

เจาหน
้ ้าที่ตรวจสอบถูกต้องของการกําหนดวันอะ
มุยาดของการตรวจลงตรา

3)

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

20 มาที

1) ผูมีอํานาจ ลงนามในตรวจลงตรา
The authority signed the visa
ผู้ มีอํานาดลงนามในตรวจลงตรา

2) จายเลมใบสําคัญถิ่นที่อยูคืน
Return residence book
จายเล
่
่มใบสําถัมถิ่นที่อยู่ถืน

คูมือสําหรับประชาชน : การขอถอนสลักหลังแจงออกและกลับเขามาอีก
Guide for the citizens: Delisting endorsement out and back in again

คูมื
บเข้ามาอีก
่ อสําหรับประชาชน:การขอฤอนสลักหลังแจงออกและกลั
้

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 วันทําการ
All processing time period: 3 Days

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 3 วันทํากาม

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

20 นาที

-

Document Checking

20 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

1) คนตางดาวยื่นแบบคํารองขอถอนสลักหลัง
The alien reach application form delisting
endorement
คนตางด
่ นแบบคําร้องขฤอนสลักหลัง
่ าวຍื
้

20 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนทีร่ ับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

1 วันทําการ

-

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The officer check all documents.
เจาหน
้ าที
้ ่ ตรวจสอบความฤกตองของเอกสาม
้
หลักฤาน

3) รับคํารองลงบัญชีคุมถอนสลักหลัง
Warden received a request to delisting
endorsement book
รับคําร้องลงบัมชัถม
ุ ถอนสลักหลัง

4) สอบปากคําคนตางดาว
Alien interogation
สอบปากคําคนตางด
่ าว
้

2)

การพิจารณา
Consideration
กามตรวดสอบเอกสาม

1 day
1 วันทํากาม

1) ประมวลเรื่องเสนอ ผูม ีอํานาจ พิจารณาอนุญาต
The officer proposals authorized processing
appreval
ปะมวลเรื่องเสนอผู้ มีอํานาดพิ ดจาระมา
อะมุยาด

2) ลงสมุดคุมถอนสลัก หลังฯ/ถอนสลักหลังฯ ในระบบ
คอมพิวเตอร
Tigers pull out endorsing the book/Endorsement
out data from the system.
ลงสมุดถุมฤอนสลักหลัง/ฤอนสลักหลังฯ ใน
ระบบถอมพิ วเตอร์

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

10 นาที

Signature/Board Resolution

10 minutes

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

1) ผูมีอํานาจ ลงนามในตราถอนสลักหลังแจงออก
Authority signed the seal removal endorsement out
ผู้ มีอํานาดลงนามในตราฤอนสลักหลังแจงออก
้

10 มาที

-

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนทีร่ ับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

2) จายเลมใบสําคัญถิ่นที่อยูคืน
Return residence book
จายเล
่
่มใบสําถัมฤนที่อยู่คืน

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกําหนดจํานวนคนตางดาวที่จะขอเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
เปนรายป (Non-Quota Immigrant Visa) ยอนหลัง
Guide for the citizens: The visa outside people determine how many aliens who come to reside in the
kingdom last year (Non-Quota Immigrant Visa)
คูมื
่ อสําหรับประชาชน:การขอตรวจลงตาปะเภดนอกกําหนดจํานวนถนต่างด่างมราขะชอเข้ามามีถิ่นที่
อยู่ในราดชะอามาจักร

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและส่วนงานที่ลัดผิ ดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 22 วันทําการ
All processing time period: 22 Days

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 22 วันทํากาม

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

70 นาที

-

Document Checking

70 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

1) คนตางดาวยื่นแบบคําขอ (ตม.22)
The alien reach application form (TM.22)
ถนตางด
่ นแบบคําร้อง (ตม.22)
่ าวຍื
้

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The officer check all documents
เจาหน
้ ้าที่ตรวดสอบถวามทูกต้องของ
เอกสามหลักทาม

3) ลงสมุดคุม / บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
Warden received al request to book/Save record in
the computer system.
ลงสมุดคุม/บันทึกข้อมูลลงในระบบถอมพิ วเตอร์

70 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

20 วันทําการ

-

4) สอบปากคําคนตางดาว
Alien interogation
สอบปากคําถนตางด
่ าว
้

2)

การพิจารณา
Consideration
กามตรวดสอบเอกสาม

20 Days
20 วันทํากาม

ประมวลเรื่องใหผมู ีอํานาจพิจารณาอนุญาต
The officer proposals authorized processing appreval
ปะมวลเรื่องเสนอผู้ มีอํานาด พิ ดจาระมา อะมุยาด

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

180 นาที

Signature/Board Resolution

180 minutes

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

ดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจลงตราประเภทคนเขาเมืองนอก
กําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรเปน
รายป (Non-Quota Immigrant Visa)
Action steps the visa outside people determine how
many aliens who come to reside in the kingdom
annually (Non-Quota Immigrant Visa)
ดําเนินกามตามขั้นตอนการตรวจลงตราปะเภดถนข้า
เมืองนอกกําหนดจํานวนคนตางด
่งเข้ามามีฤนที่
่ าวซึ
้
อยู่ในราดชะอามาจักรเป็ นรายป�

180 มาที

-

คูมือสําหรับประชาชน : การขอแกไขรายการตางๆ ในใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบแทนใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยู
Guide for the citizens: Modifications of the items in a certificate of residence or the substitute
certificate of residence

คูมื
าง
่ อสําหรับประชาชน:การขอแกไขรายการต
้
่ ๆ ในใบสําถัมถิ่นทีอ่ยู่หรือใบแทนใบสําถัมถิ่นที่อยู่

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 17 วันทําการ
All processing time period: 17 Days

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 17 วันทํากาม

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

45 นาที

-

Document Checking

45 minutes

Sequence

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

45 มาที

1) คนตางดาวยื่นคํารองขอแกไขรายการในใบสําคัญถิ่นที่อยู
Alien applying for editing entries in the certificate of
residence
ถนตางด
่ นถําร้องขอแกไขรายการใบสํ
าคัม
่ าวຍื
้
้
ฤนที่อยู่

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
The officer check all documents.

เจาหน
้ าที
้ ่ ตรวจสอบความฤกตองของเอกสาม
้
หลักทาม

3) รับคํารองลงบัญชีคุม
The officer proposals authorized processing
appreval
รับถําร้องลงบัญชัถม
ุ

4) สอบปากคําคนตางดาว
Alien interogation

สอบปากถําถนตางด
่ าว
้

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

1) ประมวลเรื่องเสนอ ผูมีอํานาจ พิจารณาอนุญาต
The officer proposals authorized processing
appreval

ปะมวมเรื่องสะเนอ ผู้ มีอํานาดพิ ดจาระมา

15 วันทําการ
15 Days
15 วันทํากาม

-

ลําดับ

Sequence

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Step

Period

Responsibility unit

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

10 นาที

-

Signature/Board Resolution

10 minutes

2) แกไขรายการที่เปลี่ยนแปลงและหมายเหตุในใบสําคัญถิ่นที่อยู
หรือใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู
Edit the list and note the changes in the certificate
of residence of a replacement certificate of
residence.
แกไขรายการที
่ เปลี่ยนแปลงและໝายเหตุในใบ
้
สําถัมฤนที่อยู่หรือใบแทนใบสําถัมถิ่นที่อยู่

3)หมายเหตุในหลักฐานสมุดควบคุมการจายใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือ
ใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู
Remarks in controlled book about a certificate of
residence or the substitute certificate of residence
ໝายเหตุในหลักทามสมุดควบคุมการจายใบ
่
สําถัมฤมที่อยู่หรือใบแทนใบสําถัมฤนทีอ่ยู่

5) สงรายการแกไขในระบบคอมพิวเตอร
Edited record in the computer

สงรายการแก
ไขระบบถอมพิ
วเตอร์
่
้

3)

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

1) ผูมีอํานาจ ลงนามในหมายเหตุ
Authority singed the note

ผู้ มีอํานาจ ลงนามในໝายเหตุ

2) จายใบสําคัญถิ่นที่อยูคืน
Return residence book

จายใบสํ
าถัมฤนทีอ่ยู่ถืม
่

10 มาที

คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงที่พักอาศัยของคนตางดาวกรณีอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
Guide for the citizens: Notification of residence of foreingers in the kingdom stay over 90 days

คูมื
อยู่ในราดชะอามาจักรเกิน 90 วัน
่ อสําหรับประชาชน:การรับแจงที
้ ่ พักอาสัยของถนตางด
่ าวกรณี
้

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 นาที
All processing time period: 4 minutes
ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 4 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

2 นาที

-

Document Checking

2 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

2 มาที

1) คนตางดาวยื่นคํารอง ตม.47
The alien reach application form (TM.47)
ถนต่างด้าวຍื่นแบบคําร้อง (ตม.47)

2) เจาหนาที่ตรวจสอบและบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
The officer check and save record in the computer
system.
เจาหน
้ ้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ
สาละสนเทด

2)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

2 นาที

Signature/Board Resolution

2 minutes

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

พิมพใบนัดรายงานตัวครั้งตอไปและคืนหนังสือเดินทางและใบ
นัดครั้งตอไป
Print the report to the next meeting and return the
passport and appointment times.
พิ มใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไปและถืนหนังสือ
เดินทางและใบนัดถลั้งตอไป
่

2 มาที

-

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงที่พักอาศัยของเจาบาน เจาของ หรือผูครอบครองเคหะสถาน หรือผูจัดการโรงแรม ซึ่งรับคน
ตางดาวเขาพักอาศัย
Guide for the citizens: A resident of the owener’s house or occupant of the dwelling or hotel
manager.The alien has been residing.
คูมื
หรือผู้ ถครอบถรองเถหะสะถาม หรือ
่ อสําหรับประชาชน:การแจงที
้ ่ พักอาสัยของเจาบ
้ ้าน เจาของ
้
ผู้ จัดการโรงแรม ซึ่งรับถนตางด
่ าวเข
้
้าพั กอาสัย

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและส่วนงานที่ลัดผิ ดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที
All processing time period : 15 minutes
ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 15 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

10 นาที

-

Document Checking

10 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

10 มาที

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
The officer check all documents
เจาหน
้ าที
้ ่ ตรวดสอบเอกสาม

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

เจาหนาที่ดําเนินการรับแจง
Authorities notified poeration
เจาหน
้ าที
้ ่ ดําเนินการรับแจง้

5 นาที
5 minutes
5 มาที

-

คูมือสําหรับประชาชน : การขออยูตอในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาวซึ่งไดรับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522
Guide for the citizens: The application for stay of foreigners in the kingdom granted by indstrial estate
authority of thailand Act BE 2522
คูมื
่ อสําหรับประชาชน:การขออยู่ต่อในราดชะอามาจักรของบุถถคต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตะสาหะกําแห่งปะเทดไท พ.ส.2522

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและส่วนงานที่ลัดผิ ดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 นาที
All processing time period: 40 minutes

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 40 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

25 นาที

-

Document Checking

25 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

25 มาที

เจาหนาที่เคานเตอรรับคํารอง ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
คํารองและบันทึกขอมูลลงระบบ พรอมถายภาพ
The officer reach application form check and
consideration all documents and save record and
take a photo in the computer system
เจาหน
้ ้าที่เถ้าเตอรรั
์ บคําร้อง ตรวจสอบและ
พิ ดจาระมาเอกสามคําร้องและบันทึกข้อมูลลง
ระบบ พร้อมฤายภาพ

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

ผูมีอํานาจลงนาม ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณา
เอกสารคํารองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดแลวลงนามใน
หนังสือเดินทาง
The authority signed check all about documents and
consideration according to the law and signed in the
passport
ผู้ มีอํานาจ ลงนามตรวจสอบภวามฤกต้อง
และพิ ดจาระมาเอกสามคําร้องให้เป็ นไปตามที่กด
ໝายกําหนดแล้วลงนามในหนังสือเดินทาง

10 นาที
10 minutes
10 มาที

-

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

5 นาที

-

Signature/Board Resolution

5 minutes

3)

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

5 มาที

ชําระเงินคาธรรมเนียม และรับหนังสือเดินทางคืน
Fee paid and pick up passport
ชําระถาทํ
่ าเนียม และรับหนังสือเดินทางถนื

คูมือสําหรับประชาชน : การขออยูตอในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาวซึง่ ไดรับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514
Guide for the citizens: The application for stay of foreigners in the kingdom granted under the
petroleum Act BE 2514
คูมื
กรของบุถถคตางด
่งไดรั
่ อสําหรับประชาชน:การขออยู่ตอในราดชะอามาจั
่
่ าวซึ
้
้ บสิทธิตาม
พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ส.2514

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและสวนงานที
่ ลัดผิ ดชอบ
่

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 นาที
All processing time period: 40 minutes

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 40 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

25 นาที

-

Document Checking

25 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

เจาหนาที่เคานเตอรรับคํารอง ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
คํารอง และบันทึกขอมูลลงระบบ พรอมถายภาพ
The officer reach application form and check all
documents and save record with photo in the
computer system
เจาหน
รั
้ าที
้ ่ เถาเตอร
้
์ บคําร้อง ตรวจสอบและ
พิ ดจาระมาเอกสามคําร้องและบันทึกข้อมูลลง
ระบบ พร้อมฤายภาพ

25 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

10 นาที

-

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

10 minutes
10 มาที

ผูมีอํานาจลงนาม ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณา
เอกสารคํารองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดแลวลงนามใน
หนังสือเดินทาง
The authoritied signed check all about documents
and consideration according to the law and signed in
the passport
ผู้ มีอํานาจ ลงนามตรวจสอบภวามฤกต้อง
และพิ ดจาระมาเอกสามคําร้องให้เป็ นไปตามที่กด
ໝายกําหนดแล้วลงนามในหนังสือเดินทาง

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

5 นาที

Signature/Board Resolution

5 minutes

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

ผูยื่นคํารองฯ ชําระเงินคาธรรมเนียม และรับหนังสือ
เดินทางคืน
The alien pay fee and pick up passport
ผู้ ຍื่นถําร้องฯ ชําระถ่าทําเนียม และรับหนังสือ
เดินทางถืน

5 มาที

-

คูมือสําหรับประชาชน : การขออยูตอในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาวซึ่งไดรับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
Guide for the citizens: The application for stay of foreigners in the kingdom granted under the
investment pormotion Act BE 2520
คูมื
่ อสําหรับประชาชน:การขออยู่ต่อในราดชะอามาจักรของบุถถคต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม
พระราชบัญญัติสงเสิ
่ มการลงทุน พ.ส.2520

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
Step Period and Responsibility unit

ขั้นตอนไลยะเพลาและส่วนงานที่ลัดผิ ดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 นาที
All processing time period: 40 minutes

ไลยะเพลาใมกามดําเมิมกาล: 40 มาที

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การตรวจสอบเอกสาร

25 นาที

-

Document Checking

25 minutes

1)

กามตรวดสอบเอกสาม

25 มาที

เจาหนาที่เคานเตอรรับคํารอง ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
คํารองและบันทึกขอมูลลงระบบ พรอมถายภาพ
The officer reach application form and check all
documents and save record with photo in the
computer system
เจาหน
้ ้าที่เถ้าเตอรรั
์ บคําร้อง ตรวจสอบและ
พิ ดจาระมาเอกสามคําร้องและบันทึกข้อมูลลง
ระบบ พร้อมฤายภาพ

2)

การพิจารณา
Consideration
กามพิ ดจาระมา

ผูมีอํานาจลงนาม ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณา
เอกสารคํารองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดแลวลงนามใน
หนังสือเดินทาง
The authoritied signed check all about documents
and consideration according to the law and signed in
the passport
ผู้ มีอํานาจ ลงนามตรวจสอบภวามฤกต้อง
และพิ ดจาระมาเอกสามคําร้องให้เป็ นไปตามที่กด
ໝายกําหนดแล้วลงนามในหนังสือเดินทาง

10 นาที
10 minutes
10 มาที

-

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

Sequence

Step

Period

Responsibility unit

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

5 นาที

-

Signature/Board Resolution

5 minutes

3)

กามลงนาม/ถะมะกํามะกามมีมะติ

ผูยื่นคํารองชําระเงินคาธรรมเนียม และรับหนังสือเดินทางคืน
The alien pay fee and pick up passport
ผู้ ຍื่นถําร้องฯ ชําระถาทํ
่ าเนียม และรับหนังสือ
เดินทางถืน

5 มาที

