คู่มือสำหรับประชำชน: การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
๒. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรออกใบอนุญำต / กำรอนุญำต
๓. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
3.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 39 และ 46
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2540)
3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
3.4 ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 3 ข้อ 5
3.5 คาสั่ง สตม.ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.2549
๔. กฎหมำย / ข้อกำหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลำในกำรดำเนินกำรของงำนบริกำร
ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ - ไม่ได้ระบุ ๕. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครศรีธรรมรำช กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๖
99/34-95 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๐ 7545 0491
วันที่ให้บริกำร
☐ ทุกวัน
 วันจันทร์
 วันอังคาร
 วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
☐ วันเสาร์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ เว้นวันหยุดราชการ
เวลำที่ให้บริกำร
เวลาเปิดรับคาขอ
๐๘.๓๐ น
.
☐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เวลาปิดรับคาขอ
๑๖.๓๐ น.
เวลาพัก
๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
☐ ไม่มีช่วงเวลาพักเที่ยง
๖. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
๑) คนต่างด้าวจะต้องมายื่นคาร้องขออนุญาตด้วยตนเอง
2) ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม
๓) คนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๔) คนต่างด้าวต้องได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด โดยมีการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ในหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่
๕) คนต่างด้าวต้องเป็นผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น
๖) กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวจะต้องติดต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้
เสร็จสิ้นก่อนมายื่นคาขออนุญาต
๗) ในการพิจารณาคาขออนุญาต เจ้าหน้าที่อาจขอเรียกดูเอกสารหลักาานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตามแต่กรณี
๘) การดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด เริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ และไม่นับรวม
ช่วงเวลาพัก โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไข เอกสารหลักาานถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และไม่มีเหตุตรวจสอบเพิ่มเติมแต่
อย่างใด

๗. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
๑

๒

๓
๔

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน

การตรวจสอบ
เอกสาร

1. รับคาขอ ตม.๘/
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือเดินทาง, คาขอ ตม.๘
และเอกสารหลักาานอืน่ ที่
เกีย่ วข้อง
2. บันทึกข้อมูลด้วยระบบ
PIBICS โดยระบบจะทาการ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลเฝ้าดู
โดยอัตโนมัติ
การพิจารณา
1. จัดเก็บค่าธรรมเนียม
อนุญาต
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
2. ระบบ PIBICS ออกเลข
รับคาร้องโดยอัตโนมัติ
3. ประทับตราอนุญาตใน
หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทาง
เท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าว
ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร
การลงนามอนุญาต ผู้มีอานาจลงนามอนุญาตใน
ตราประทับ
การแจ้งผลการ
คืนหนังสือเดินทาง หรือ
พิจารณา
เอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางพร้อมใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่คนต่างด้าว

ระยะเวลำ หน่วยเวลำ
10

นาที

15

นาที

15

นาที

2

นาที

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 50 หน่วยเวลำ นาที
๘. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้วหรือไม่
☒ ไม่ใช่
☐ ใช่
ระยะเวลำหลังกำรลดขั้นตอน
หน่วยของเวลำ นาที

๙. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
9.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
ที่
รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
ตัวจริง
๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
๑
หนังสือเดินทาง
ที่
๑
๒

๓

จำนวน
สำเนำ

เงื่อนไขกำรรับรองสำเนำ

9.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
จำนวน จำนวน เงื่อนไขกำรรับรอง
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
ตัวจริง สำเนำ
สำเนำ
แบบฟอร์มคาขอ ตม.๘ ติดรูปถ่าย
๑
ขนาด ๔ x ๖ ซม.
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
สาเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
๑
คนต่างด้าวรับรองสาเนา
ใช้แทนหนังสือเดินทาง ดังนี้
๑. หน้าข้อมูลบุคคล
๒. หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
๓. หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี)
๔. หน้าตราประทับขาเข้าล่าสุด
๕. หน้าตราอนุญาตอยู่ตอ่ ใน
ราชอาณาจักร (ถ้ามี)
บัตรขาออก (ตม.๖)
๑
๑
คนต่างด้าวรับรองสาเนา

๔ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ในกรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามคนต่าง
ด้าวเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร)

๑

๑

หน่วยงำนผู้ออกเอกสำร

คนต่างด้าวรับรองสาเนา

๑๐. ค่ำธรรมเนียม
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม
☒ มีค่าธรรมเนียม
บาท
☒ เงินสด
โดยชาระที่ จุดยื่นคาขอ
☐ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี
☒ บัตรเครดิต
อัตรำ / เงื่อนไขค่ำธรรมเนียม
๑) ใช้ได้ครั้งเดียวภายในระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ ๑,๐๐๐ บาท ๒) ใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ๓,๘๐๐
บาท
๑๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2) โทรศัพท์ 1178

๑๒. ตัวอย่ำงกำรกรอก คู่มือกำรกรอก และแบบฟอร์มคำขอ (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
รำยละเอียดเพิ่มเติม
๑๓.จำนวนผู้ขอรับบริกำรโดยประมำณ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 105 คาขอ / เดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 315 คาขอ / เดือน
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 39 คาขอ / เดือน
๑๔.ประเภทของผู้รับบริกำร
☒ ประชำชน
๑๕.ระดับกำรส่งผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ ปานกลาง
๑๖.ระดับกำรส่งผลกระทบด้ำนสังคม ปานกลาง

☐ ภำคเอกชน

