


ค ำน ำ 
 

 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 มีหน้าที่หลักในการ
ให้บริการคนต่างด้าวที่มาติดต่อราชการ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ 5S ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มุ่งเน้นใน 5 ด้าน คือ 1.ด้านความมั่นคง Security             
2.ด้านอ านวยความสะดวก Service 3.ด้านมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ Standard 4.ด้านการจัดการระบบ 
Systems 5.ด้านไหวพริบในการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามสถานการณ์ Sagacity ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงได้จัดท าคู่มือประชาชนขึ้น โดยรวบรวมลักษณะงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ต่างๆ 
รายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิทธิที่คนต่างด้าวจะได้รับในการอนุญาตให้อยู่ต่อใน
ราชอาณาจักร ตลอดจนแสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับคนต่าง
ด้าวเมื่อมาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่ อราชการ และเพื่อสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 5S ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือประชาชนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และเกิดประโยชน์ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนมาติดต่อราชการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน า
ใดๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแนะน าได้โดยตรง ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช เลขที่ 1/1-2 ซอยหอไตร 4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-7534-6679, 0-7534-0725 โทรสาร 0-7532-0727 
 

คณะผู้จัดท า 
ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอแก้ไขรำยกำรต่ำงๆ ในใบส ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีการขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 
1) คนต่างด้าวต้องแก้ไขรายการต่างๆ ในใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว 
2) คนต่างด้าวต้องแก้ไขรายการต่างๆ ในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว 
3) คนต่างด้าวต้องแก้ไขรายการต่างๆ ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย 
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ            
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 17 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1)  คนต่างด้าวยื่นค าร้องขอแก้ไขรายการในใบส าคัญถิ่นทีอ่ยู่  
2)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3)  รับค าร้องลงบัญชีคุม 
4)  สอบปากค าคนต่างด้าว 

45 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1) ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มอี านาจ พิจารณาอนุญาต 
2) แก้ไขรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงและหมายเหตุในใบส าคัญถิ่น
ที่อยู่ หรอืใบแทนใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 
3) หมายเหตุในหลักฐานสมุดควบคุมการจ่ายใบส าคัญถิ่นที่
อยู่หรือใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู 
4) ลงรายการแก้ไขในระบบคอมพวิเตอร์ 

15 วันท าการ - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) ผู้มีอ านาจ ลงนามในหมายเหตุ  
2) จ่ายใบส าคัญถิ่นทีอ่ยู่คืน 

10 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือเดนิทางของชาวต่างชาติที่ย่ืนเรื่อง) 

- 

2) 
 

แบบค ำร้องขอแก้ไขรำยกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนาทะเบียนบ้าน) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 
 

หมำยเหตุ  - ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอตรวจลงตรำประเภทนอกก ำหนดจ ำนวนคนต่ำงด้ำวท่ีจะขอเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ 
ในรำชอำณำจกัรเป็นรำยปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีการตรวจลงตราประเภทนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี 
(Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง 
1) คนต่างด้าวไม่ได้รับการตรวจลงตราก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกิน
อายุการตรวจลงตรา 
2) คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการท าสลักหลังแจ้งออก 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย 
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 22 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวย่ืนแบบค าขอ (ตม.22)  
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) ลงสมุดคมุ / บันทกึขอ้มูลลงในระบบคอมพิวเตอร์  
4) สอบปากค าคนต่างด้าว 

70 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ประมวลเรือ่งให้ผู้มีอ านาจพจิารณาอนญุาต 

20 วันท าการ - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ด าเนนิการตามขั้นตอนการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมือง
นอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิน่ทีอ่ยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) 

180 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำร้องขอตรวจลงตรำย้อนหลัง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภูมิล าเนาอยู่เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

5) 
 

ใบนัดรำยงำนตัว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กองบังคับการต ารวจ 
ตรวจคนเขา้เมอืง 2 

6) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมอนุญำต ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
 
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 6679 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอ ตม.22 ค าขอตรวจลงตราประทบัคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามา 
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นรายปี 

 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ำมำอีก 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีการขอถอนสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก 
- คนต่างด้าวไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการท าสลักหลังแจ้งออก ( 1 ปี ) 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย 
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค ารอ้งขอถอนสลกัหลัง 
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) รับค าร้องลงบัญชีคมุถอนสลกัหลัง  
4) สอบปากค าคนต่างด้าว 

20 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1) ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มอี านาจ พิจารณาอนุญาต  
2) ลงสมุดคุมถอนสลกั หลังฯ/ถอนสลักหลังฯ ในระบบ 
    คอมพิวเตอร ์

1 วันท าการ - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) ผู้มีอ านาจ ลงนามในตราถอนสลกัหลังแจ้งออก 
2) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่คนื 

10 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำร้องขอถอนสลักหลัง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภมูิล าเนาอยู่เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

5) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการจัดหางาน 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่(ตม.17) กรณีเปลี่ยนเลม่ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีขอรับใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) เปลี่ยนเล่ม 
1) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15, ตม.16) หรือใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) ไม่มีหน้าว่างส าหรับใช้ในการประทับตรา
สลักหลังแจ้งออก 
2) คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออก 
3) คนต่างด้าวต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอ กสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้ นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค ารอ้ง (ตม.20)   
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) รับค าร้องลงสมดุคุม/บันทกึข้อมูลในระบบ 

40 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเสนอ ผู้มอี านาจพิจารณาอนุญาต 

2 วันท าการ - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน   
2) เจ้าหน้าที ่ลงนามในใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ และประทับตรา
ส่วนราชการ 
3) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) 

35 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติที่ย่ืนเรื่อง) 

- 

2) 
 

แบบค ำร้อง ตม.20 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภมูิล าเนา เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

5) 
 

ทะเบียนบ้ำน (ทร.14) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนาทะเบียนบ้าน) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 4 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าร้อง ตม.20 (ค าร้องขอรับใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่(ตม.17) กรณีสูญหำย 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีขอรับใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) สูญหาย 
1) คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออก 
2) ต้องมีพยานบุคคล 1 คน ที่เห็นว่าคนต่างด้าวเคยได้รับ และใช้ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
3) คนต่างด้าวต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 22 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค ารอ้ง (ตม.20)   
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) ค าร้องลงสมุดคมุ/บันทึกข้อมูลในระบบ  
4) สอบปากค าคนต่างด้าว 

40 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ประมวลเรือ่งเสนอ ผูม้ีอ านาจ พจิารณาอนญุาต 

20 วันท าการ - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
2) เจ้าหน้าที ่ลงนามในใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ และประทับตรา
ส่วนราชการ 
3) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) 

35 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือเดนิทางของชาวต่างชาติที่ย่ืนเรื่อง) 

- 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ย่ืนฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  (พยานรับรอง
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน)) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

แบบค ำร้อง ตม.20 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภมูิล าเนา เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

5) 
 

ทะเบียนบ้ำน (ทร.14) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพยำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ใบแจ้งควำม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่รับแจ้งความ เป็นผู้ออกเอกสาร) 

- 

8) 
 

ใบนัดรำยงำนตัว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ออกโดยฝ่ายพิธีการเข้าเมอืง กองบังคับการต ารวจ
ตรวจคนเขา้เมอืง 2) 

กองบังคับการต ารวจ 
ตรวจคนเขา้เมอืง 2 

9) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้าม)ี 

กรมการจัดหางาน 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
10) 

 
รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 4 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าร้อง ตม.20 (ค าร้องขอรับใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบส ำคญัถิ่นที่อยู่ (ตม.15) 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวมาก่อนแล้ว (คนภายใน) 
2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ            
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 32 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค ารอ้ง (ตม.18)                  
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน                        
3) รับค าร้องลงสมดุคุม/บันทกึข้อมูลในระบบ         
4) สอบปากค าคนต่างด้าว 

70 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ประมวลเรือ่งเสนอผูม้ีอ านาจ พจิารณาอนญุาต 

30 วัน - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1)  เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงนิ 
2)  เจ้าหน้าที่ลงนามในใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ และประทับตรา
ส่วนราชการ    
3)  จ่ายเล่มใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ (ตม.15) 

60 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำร้อง ตม.18 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภมูิล าเนา เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนาทะเบียนบ้าน) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
ฉบับจริง 5 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 19,000 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าร้อง ตม.18 (ค าร้องขอรับใบส าคัญที่อยู่) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบส ำคญัถิ่นที่อยู่ (ตม.16) 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) 
1) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ให้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายก่อนรับเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) คนต่างด้าวต้องได้รับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
3) ในกรณีคู่สมรสขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อให้ความอุปการะคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย คนต่างด้าวต้องน า
ทะเบียนสมรสฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องให้คู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยลงชื่อรับรองเพื่อเป็นพยานต่อ
เจ้าหน้าที่ด้วย 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับ ผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวย่ืนแบบค ารอ้ง (ตม.18)   
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) รับค ารอ้งลงสมดุคุม/บันทกึข้อมูลในระบบ 

40 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ประมวลเรือ่งเสนอผูม้ีอ านาจ พจิารณาอนญุาต 

1 วันท าการ - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน  
2) เจ้าหน้าที ่ลงนามในใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ และประทับตรา
ส่วนราชการ  
3) หน่วยงานมีหนังสอืถึงนายทะเบียนทอ้งถิน่ เพือ่ออก
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
4) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) พร้อมหนังสือถึงนาย
ทะเบียนท้องถิ่นแก่คนต่างด้าว 

45 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำร้อง ตม.18 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ทะเบียนบ้ำนที่คนต่ำงด้ำวจะเข้ำไปพักอำศัย พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนาทะเบียนบ้าน) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการจัดหางาน 

5) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) กรณีเพ่ือกำรลงทุนรวมท้ังกำรลงทุนเป็นกรณีพิเศษ, กรณีเพ่ือ
กำรท ำงำนหรือเป็นผู้เชี่ยวชำญ, กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นท่ีอยู่
ในรำชอำณำจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชำติไทย 
และบรรลุนิติภำวะแล้ว 

ค่ำธรรมเนียม 191,400 บาท 
 
 

2) กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชำติไทย , กรณีเป็นหัวหน้ำ
ครอบครัวเพ่ือให้กำรอุปกำระบุตรผู้มีสัญชำติไทย, กรณีเป็นคู่
สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรแล้ว, กรณีเป็นบุตรของ
ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มี
สัญชำติไทย และยังไม่บรรลุนิติภำวะ, กรณีขอมีถิ่นท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจักรตำมเดิม (นอกโควต้ำ) 

ค่ำธรรมเนียม 95,700 บาท 
 
 

3) กรณี เป็ นคนต่ ำ งด้ ำ ว ท่ี ได้ รั บอนุญ ำตใ ห้ มีถิ่ น ท่ีอยู่ ใน
รำชอำณำจักรท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรตำม
มำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ .ศ .2522 
ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ ให้ดูรำยละเอียด
ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศใน
กฎกระทรวง ซึ่งก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะแต่ละกลุ่มของคน
ต่ำงด้ำว 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าร้อง ตม.18 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเพ่ือกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) คนต่างด้าวจะต้องมาย่ืนค าร้องขออนุญาตด้วยตนเอง 
2) ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม 
3) คนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
4) คนต่างด้าวต้องได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนดโดยมีการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ในหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่  
5) กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวจะต้องติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อนมาย่ืนค าขออนุญาต 
6) ในการพิจารณาค าขออนุญาต กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสังสัยในหลักฐานที่ย่ืนขอ เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมได้ 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 50 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) รับค าขอ ตม.8/ ตรวจสอบความถกูตอ้งของหนังสอื
เดินทาง, ค าขอ ตม.8 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) บันทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร ์

18 นาท ี - 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

1) จัดเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จรบัเงิน
ค่าธรรมเนียม 
2) ประทับตราอนญุาตในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้
แทนหนังสอืเดนิทาง เท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าวได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

15 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) ผู้มีอ านาจพจิารณาตรวจสอบและลงนามอนญุาตในตรา
ประทับในหนังสือเดินทาง 
2) คืนหนังสือเดินทาง หรอืเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
พร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่คนต่างด้าว 

17 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้หนังสือเดนิทางหรอืเอกสารใช้แทนหนังสอื
เดินทาง ส าหรับส าเนา โดยคนต่างด้าวรับรองส าเนา ดังนี้ 
1) หน้าข้อมูลบุคคล 
2) หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง 
3) หน้าแก้ไขขอ้มูลบุคคล (ถ้าม)ี 
4) หน้าตราประทับขาเข้าล่าสุด 
5) หน้าตราอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจกัร (ถ้ามี) 

- 

2) 
 

แบบฟอร์มค ำขอ ตม.8 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ติดรูปถ่าย 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)) 

- 

3) 
 

บัตรขำออก (ตม.6) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนา) 

- 

4) 
 

เอกสำรจำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง (ในกรณีปรำกฎเง่ือนไข
ห้ำมคนต่ำงด้ำวเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนา) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม กรณีใช้ได้คร้ังเดียวภำยในระยะเวลำที่เหลืออยู่ ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
2) ค่ำธรรมเนียม กรณีใช้ได้หลำยคร้ังภำยในระยะเวลำที่เหลืออยู่ ค่ำธรรมเนียม 3,800 บาท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง       
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 753 46679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอ ตม.8 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.immigration.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสทิธิตำมพระรำชบัญญัติกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงได้รับสิทธิ ตามมาตรา 45 แห่งพ.ร.บ.การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 
2) คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะของบุคคลในข้อ 1) 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอรร์ับค าร้อง ตรวจสอบและพิจารณา
เอกสารค าร้องและบันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ายภาพ 

25 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ านาจลงนาม ตรวจสอบความถูกตอ้ง และพิจารณา
เอกสารค าร้องให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้วลงนามใน
หนังสือเดินทาง 

10 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ช าระเงนิค่าธรรมเนียม และรับหนังสอืเดนิทางคืน 

5 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนา) 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการจัดหางาน 

3) 
 

แบบ ตม.7 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมตดิรูปถ่าย) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกคณะกรรมกำรกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

5) 
 

แบบ สตม.2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

6) 
 

หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรกรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิน้สุดเป็น
ระยะเวลำนำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอ ตม.7 (ค าขออนญุาตเพือ่อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไป) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสทิธิตำมพระรำชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงได้รับสิทธิ ตาม มาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 
พ.ศ.2514 
2) คู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะของบุคคลในข้อ 1) 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอรร์ับค าร้อง ตรวจสอบและพิจารณา
เอกสารค าร้อง และบันทกึข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ายภาพ 

25 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ านาจลงนาม ตรวจสอบความถูกตอ้ง และพิจารณา
เอกสารค าร้องให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้วลงนามใน
หนังสือเดินทาง 

10 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ผู้ย่ืนค าร้องฯ ช าระเงินคา่ธรรมเนียม และรบัหนังสือเดนิทาง
คืน 

5 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยคนต้างด้าวตอ้ง
รับรองส าเนา) 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการจัดหางาน 

3) 
 

แบบ ตม.7 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมตดิรูปถ่าย) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกคณะกรรมกำรปิโตรเลียม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

5) 
 

แบบ สตม.2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

6) 
 

หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรกรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิน้สุดเป็น
ระยะเวลำนำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอ ตม.7 (ค าขออนญุาตเพือ่อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไป) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของบุคคลต่ำงด้ำวซึ่งได้รับสทิธิตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงได้รับสิทธิ ตามมาตรา 24 , 25 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ.2520 
2) คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะของบุคคลซ่ึงได้รับสิทธิตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ.2520 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอรร์ับค าร้อง ตรวจสอบและพิจารณา
เอกสารค าร้องและบันทึกข้อมูลลงระบบ พร้อมถ่ายภาพ 

25 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ านาจลงนาม ตรวจสอบความถูกตอ้ง และพิจารณา
เอกสารค าร้องให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้วลงนามใน
หนังสือเดินทาง 

10 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินค่าธรรมเนียม และรับหนังสือเดินทาง
คืน 

5 นาท ี - 
 

 
 
 



คู่มือประชาชน  29 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (คนต่างด้าวรับรองส าเนา) 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการจัดหางาน 

3) 
 

แบบ ตม.7 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมตดิรูปถ่าย) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน 

5) 
 

แบบ สตม.2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

6) 
 

หนังสือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกำรห้ำมเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรกรณีคนต่ำงด้ำวอยู่ในรำชอำณำจักรสิน้สุดเป็น
ระยะเวลำนำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง     
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000โทร.075346679 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอ ตม.7 (ค าขออนญุาตเพือ่อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไป) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.immigration.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งท่ีพักอำศัยของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถำน หรือผู้จัดกำร
โรงแรม ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรม ซ่ึงรับคนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมือง        
ซ่ึงตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 
2. กรณีการแจ้งด้วยตนเอง ต้องย่ืนแบบการแจ้ง ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่เคหะสถานหรือโรงแรม
ตั้งอยู่ 
3. การรับคืนหลักฐานการแจ้ง 

3.1 กรณีการแจ้งด้วยตนเอง เมื่อย่ืนแบบเสร็จ เจ้าหน้าที่รับแจ้งจะคืนหลักฐานรับแจ้งหลังด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3.2 กรณีแจ้งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะคืนหลักฐานการรับแจ้งทางจดหมายติดแสตมป์ที่ผู้ย่ืนแบบการ
แจ้งได้ส่งมาพร้อมแบบฟอร์มการแจ้ง 

3.3 กรณีแจ้งทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็ปไซด์ www.immigration.go.th ผู้แจ้งจะต้องลงทะเบียนเพื่อ
รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้ระบบ ทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นให้ login เข้าระบบแจ้งที่
พัก และบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในระบบ 
4. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : สถานประกอบการตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้แจ้งที่ด่านตรวจคนเขา้เมืองในเขตพื้นที่นัน้ หากพื้นที่ใดไม่มทีี่
ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 
ซ.หอไตร4  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 
 www.immigration.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
(ยกเว้นวนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 00:00 - 00:00 น. 

สถานทีใ่ห้บริการ 
www.immigration.go.th/เว็บไซท์และช่องทาง
ออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
10 นาท ี - 

 
2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับแจง้ 
5 นาท ี - 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

แบบ ตม.30 พร้อมใบแนบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ซองเปล่ำติดแสตมป์ระบุที่อยู่ผู้รับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณแีจ้งทางไปรษณีย์เท่านั้น) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง      
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบแจ้ง ตม.30 (แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพกัอาศัย ส าหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรอืผู้ครอบครอง
เคหะสถาน) 

 

หมำยเหต ุ- สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรตรวจลงตรำประเภทคนเข้ำเมืองนอกก ำหนดจ ำนวนคนต่ำงด้ำว ซึ่งเข้ำมำมีถิ่นที่
อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นรำยปี (Non-Quota Immigrant Visa) 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีการตรวจลงตราประเภทนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่ นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี 
(Non-Quota Immigrant Visa) 
1) คนต่างด้าวมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
2) กรณีเคยมีการท าสลักหลังแจ้งออกฯ และตรวจลงตราฯ คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายในระยะเวลาการสลักหลังแจ้งออกและการตรวจลงตราฯ 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย  
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 180 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวยื่นแบบค าขอ (ตม.22) 
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) บันทึกขอ้มูลลงในระบบคอมพิวเตอร ์
4) เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 

40 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1) ลงรายการตรวจลงตรา และตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมอื 
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของการก าหนดวัน
อนุญาตของการตรวจลงตรา 

120 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) ผู้มอี านาจ ลงนามในตรวจลงตรา  
2) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่คนื 

20 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำร้อง ตม.22 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภมูิล าเนา เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

5) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ส ำหรับหนึ่งคร้ัง ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
2) ค่ำธรรมเนียม ส ำหรับมำกกว่ำหนึ่งคร้ัง ค่ำธรรมเนียม 3,800 บาท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง     
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 6679 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าร้อง ตม.22 (ค าขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมอืงนอกก าหนดจ านวนคนต่างดา้วซึ่งจะเข้ามา
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นรายปี) 

 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งท่ีพักอำศัยของคนต่ำงด้ำวกรณีอยู่ในรำชอำณำจกัรเกิน 90 วัน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองทุกระยะ 90 วัน 
2. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศกอ่นครบก าหนดนดัครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจกัร
แล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบก าหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ครั้งสุดท้าย 
3. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบก าหนด หากเกินก าหนดนัด 
หรือเกินก าหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อด าเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูก
เปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย 
หากพื้นที่ใดไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 
1. สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งแทนได้ ยกเว้นกรณี
แจ้งเกินก าหนดนัด หรือเกินก าหนดที่จะต้องแจ้งที่
พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อ
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการเป็นไปตามเวลาท าการ
ของแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 

สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2 
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 
www.immigration.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
(ยกเว้นวนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 00:00 - 00:00 น. 

สถานทีใ่ห้บริการ 
www.immigration.go.th/เว็บไซท์และช่องทาง
ออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวยื่นค ารอ้ง ตม.47 
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบและบันทึกข้อมลูในระบบสารสนเทศ 

2 นาท ี - 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
พิมพ์ใบนัดรายงานตวัครั้งตอ่ไปและคนืหนังสือเดนิทางและ
ใบนัดครั้งต่อไป 

2 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณแีจ้งชอ่งทางไปรษณีย์ 
 1) ให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ คนต่างด้าว
รับรองส าเนา 
 2) ถ่ายส าเนาหน้าตราขาเข้าครั้งล่าสุด  จ านวน 1 ฉบับ 
คนต่างด้าวรับรองส าเนา 
 3) ถ่ายส าเนาหน้าประเภทการตรวจลงตรา จ านวน 1 
ฉบับ คนต่างด้าวรับรองส าเนา 
 4) ถ่ายส าเนาบัตร ตม.6 จ านวน 1 ฉบับ คนต่างด้าว
รับรองส าเนา 
 5) ถ่ายส าเนาตราอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ครั้ง
ล่าสุด  จ านวน 1 ฉบับ คนต่างด้าวรับรองส าเนา) 

- 

2) 
 

แบบ ตม.47 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบรับแจ้ง 90 วันท่ีครบก ำหนด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณมีีใบนัดครั้งก่อน) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

4) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก ่เมียนมา ลาว 
กัมพูชา) 

กรมการจัดหางาน 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
ซองเปล่ำติดแสตมป์ระบุที่อยู่ผู้รับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณแีจ้งชอ่งทางไปรษณีย์) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง     
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ตม.47 (แบบการแจ้งอยู่เกนิกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว) 
 

หมำยเหต ุ- สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรสลกัหลังแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรและกลับเข้ำมำอีก 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก 
1) คนต่างด้าวมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
2) กรณีเคยมีการท าสลักหลังแจ้งออกฯ คนต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาการ
สลักหลังแจ้งออก 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย 
หากพื้นที่ใด ไม่มีที่ท าการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ          
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานทีใ่ห้บริการ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2  
ซ.หอไตร4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075346679 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 180 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) คนต่างด้าวย่ืนแบบค าขอ (ตม.13)   
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
3) บันทกึขอ้มูลลงในระบบคอมพิวเตอร ์
4) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสรจ็รับเงิน 

40 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1) ลงรายการสลกัหลังและ ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมอื 
2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของการก าหนดวัน
อนุญาตของสลักหลังแจ้งออก 

120 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
1) ผู้มีอ านาจลงนามในสลกัหลังแจ้งออก 
2) จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่อยู่คนื 

20 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำขอ ตม.13 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (สถานีต ารวจที่คนต่างด้าวมีภมูิล าเนา เป็นผู้ออก
เอกสาร) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
(สตม.) 

5) 
 

รูปถ่ำย ขนำด 4 x 6 ซม. 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 1,900 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กทม. 10120 / สายด่วน 
1178 /ตู้ ปณ.1178 สวนพลู กทม. 10120 

2) ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช  เลขที่ 1/2 ซ.หอไตร4 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง     
อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 6679 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอ ตม.13 (ค าขอหลกัฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพือ่กลับเข้ามาอกี) 
 

หมำยเหต ุ- ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ www.immigration.go.th 




