
คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเพ่ือกลับเข�ามาในราชอาณาจักรอีก  
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3  
                             สํานกังานตรวจคนเข�าเมือง  

    กระทรวง: สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 
๑.  ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยงานเดียว 
๒.  หมวดหมู�ของงานบริการ การออกใบอนุญาต / การอนุญาต 
๓.  กฎหมายท่ีให,อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข,อง 
 3.1 พ.ร.บ.คนเข�าเมือง พ.ศ.2522   มาตรา 39 และ 46 
 3.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2540)  
     3.3 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 27 (พ.ศ.2546)  
     3.4 ประมวลระเบียบการตํารวจไม�เก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 34 บทท่ี 3 ข�อ 5 
     3.5 คําสั่ง สตม.ท่ี 228/2549 ลง 12 ก.ย.2549                      
๔.  กฎหมาย / ข,อกําหนด / ระเบียบท่ีระบุระยะเวลาในการดําเนินการของงานบริการ ไม�มี 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ - ไม�ได�ระบุ -   
๕.  ช�องทางการให,บริการ  

1) ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน ตรวจคนเข,าเมืองจังหวัดตราด  กองบังคับการตรวจคนเข,าเมือง 3   
ท่ีทําการคลองใหญ� 25 หมู�ท่ี 9 ตําบลคลองใหญ� อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด ๐-3951-0242 
ท่ีทําการแหลมงอบ 181 หมู�ท่ี 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 0-3951-0840   

  วันท่ีให,บริการ  ☐ ทุกวัน 
 ☐ วันจันทร@ ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร@ 
 ☐ วันเสาร@ 
 ☐ ไม�เว�นวันหยุดราชการ  ☒ เว�นวันหยุดราชการ 

  เวลาท่ีให,บริการ  เวลาเปCดรับคําขอ  ๐๘.๓๐ น . ☐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
     เวลาปCดรับคําขอ  ๑๖.๓๐ น. 
     เวลาพัก   ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.  ☐  ไม�มีช�วงเวลาพักเท่ียง 
๖. หลักเกณฑ7 วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
   ๑) คนต�างด�าวจะต�องมายื่นคําร�องขออนุญาตด�วยตนเอง 
   2) ค�าธรรมเนียมจะไม�คืนให� ไม�ว�าจะได�รับอนุญาตหรือไม�ก็ตาม  
   ๓) คนต�างด�าวจะต�องไม�เปLนบุคคลต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ แห�ง พ.ร.บ.คนเข�าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
   ๔) คนต�างด�าวต�องได�อนุญาตให�อยู�ในราชอาณาจักรไทยอย�างถูกต�อง ตามหลักเกณฑ@หรือเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
กําหนด โดยมีการประทับตราอนุญาตให�อยู�ในราชอาณาจักร ในหนังสือเดินทางท่ียังมีอายุการใช�งานอยู� 
   ๕) คนต�างด�าวต�องเปLนผู�พักอาศัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตราด เท�านั้น 
   ๖) กรณีปรากฏเง่ือนไขห�ามคนต�างด�าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คนต�างด�าวจะต�องติดต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�
เสร็จสิ้นก�อนมายื่นคําขออนุญาต 
   ๗) ในการพิจารณาคําขออนุญาต เจ�าหน�าท่ีอาจขอเรียกดูเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตามแต�กรณี 
   ๘) การดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูลในระบบ และไม�นับรวม
ช�วงเวลาพัก โดยจะต�องอยู�ภายใต�เง่ือนไข เอกสารหลักฐานถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ และไม�มีเหตุตรวจสอบเพ่ิมเติมแต�
อย�างใด 
 



๗. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา หน�วยเวลา 
ส�วนงาน / หน�วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 
1. รับคําขอ ตม.๘/ 
ตรวจสอบความถูกต�องของ
หนังสือเดินทาง, คําขอ ตม.๘ 
และเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง                      
2. บันทึกข�อมูลด�วยระบบ 
PIBICS โดยระบบจะทําการ
ตรวจสอบข�อมูลบุคคลเฝ\าดู
โดยอัตโนมัติ                                        

10 นาที  

๒ การพิจารณา
อนุญาต 

1. จัดเก็บค�าธรรมเนียม
พร�อมออกใบเสร็จรับเงิน
ค�าธรรมเนียม                    
2. ระบบ PIBICS ออกเลข
รับคําร�องโดยอัตโนมัติ             
3. ประทับตราอนุญาตใน
หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช�แทนหนังสือเดินทาง   
เท�าระยะเวลาท่ีคนต�างด�าว
ได�รับอนุญาตให�อยู�ใน
ราชอาณาจักร           

5 นาที  

๓ การลงนามอนุญาต  ผู�มีอํานาจลงนามอนุญาตใน
ตราประทับ 

5 นาที  

๔ การแจ�งผลการ
พิจารณา 

 คืนหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใช�แทนหนังสือ
เดินทางพร�อมใบเสร็จรับเงิน
ให�แก�คนต�างด�าว 

2 นาที  

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 หน�วยเวลา นาที 

๘.  งานบริการนี้ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,วหรือไม�  
☒ ไม�ใช�  
☐ ใช� ระยะเวลาหลังการลดข้ันตอน       หน�วยของเวลา นาที 

 
 
 
 
 
 



๙.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 
9.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา เง่ือนไขการรับรองสําเนา 

๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช�แทน
หนังสือเดินทาง 

๑        

9.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา 

เง่ือนไขการรับรอง
สําเนา หน�วยงานผู,ออกเอกสาร 

๑ แบบฟอร@มคําขอ ตม.๘ ติดรูปถ�าย 
ขนาด ๔ x ๖ ซม.  
(ถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน) 

๑         

๒ สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช�แทนหนังสือเดินทาง ดังนี้ 
๑. หน�าข�อมูลบุคคล 
๒. หน�าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง 
๓. หน�าแก�ไขข�อมูลบุคคล (ถ�ามี) 
๔. หน�าตราประทับขาเข�าล�าสุด 
๕. หน�าตราอนุญาตอยู�ต�อใน 
ราชอาณาจักร (ถ�ามี) 

      ๑ คนต�างด�าวรับรองสําเนา  

๓ บัตรขาออก (ตม.๖) ๑ ๑ คนต�างด�าวรับรองสําเนา  

๔ เอกสารจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
(ในกรณีปรากฏเง่ือนไขห�ามคนต�าง
ด�าวเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร) 

๑ ๑ คนต�างด�าวรับรองสําเนา  

 
๑๐. ค�าธรรมเนียม 

☐ ไม�มีค�าธรรมเนียม 
☒ มีค�าธรรมเนียม        บาท 

☒ เงินสด           โดยชําระท่ี จุดยื่นคําขอ 
☐ เช็คขีดคร�อม สั่งจ�าย 
☐ โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร      เลขท่ีบัญชี 
☐ บัตรเครดิต 

อัตรา / เง่ือนไขค�าธรรมเนียม  
๑)  ใช�ได�ครั้งเดียวภายในระยะเวลาท่ีเหลืออยู� ๑,๐๐๐ บาท    ๒) ใช�ได�หลายครั้งภายในระยะเวลาท่ีเหลืออยู� ๓,๘๐๐ 

บาท             
๑๑. ช�องทางการร,องเรียน 

1) ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 6  สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง 
2) โทรศัพท@  1178 



 
 
 
๑๒. ตัวอย�างการกรอก คู�มือการกรอก และแบบฟอร7มคําขอ (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ,ามี) 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
๑๓.จํานวนผู,ขอรับบริการโดยประมาณ 

จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 89 คําขอ / เดือน 
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 172 คําขอ / เดือน 
จํานวนคําขอท่ีน,อยท่ีสุด 47 คําขอ / เดือน 

๑๔.ประเภทของผู,รับบริการ  ☒ ประชาชน  ☐ ภาคเอกชน 
๑๕.ระดับการส�งผลกระทบด,านเศรษฐกิจ  ไม�มี 
๑๖.ระดับการส�งผลกระทบด,านสังคม       ไม�มี 
 


