
 
คู�มือสําหรับประชาชน: การตรวจลงตราประเภทคนเข�าเมืองนอกกําหนดจํานวนคนต�างด�าวซ่ึงเข�ามา
มีถิ่นท่ีอยู�ในราชอาณาจักรเป)นรายป* (Non-Quota Immigrant Visa)   
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3   

                               สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง  
    กระทรวง: สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 
1. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยงานเดียว 
2. หมวดหมู�ของงานบริการ การออกใบอนุญาต / การอนุญาต 
3. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง 

3.1 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความใน พ.ร.บ.คนเข�าเมือง พ.ศ.2522                                
3.2 ประมวลระเบียบการตํารวจไม�เก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 34  บทท่ี 3 
3.3 ระเบียบ สตม.ว�าด�วยหลกัเกณฑ7และวิธีการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา              
      ลง 22 ต.ค.2557                                                                          

4. กฎหมาย / ข�อกําหนด / ระเบียบท่ีระบุระยะเวลาในการดําเนินการของงานบริการ       
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ - ไม�ได�ระบุ -  หน�วยเวลา Choose an item. 

5. ช�องทางการให�บริการ  
1.) ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด  กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3  
ท่ีทําการคลองใหญ� 25 หมู�ท่ี 9 ตาํบลคลองใหญ� อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด 23110 โทร 0-3951-0242 

            ท่ีทําการแหลมงอบ 181 หมู�ท่ี 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 โทร 0-3951-0840
  
  วันท่ีให�บริการ         ☐ ทุกวัน 

☐ วันจันทร7 ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร7 
 ☐ วันเสาร7 
 ☐ ไม�เว�นวันหยุดราชการ  ☒ เว�นวันหยุดราชการ 

  เวลาท่ีให�บริการ  เวลาเปMดรับคําขอ  08.30  ☐ ตลอด 24 ชั่วโมง  
     เวลาปMดรับคําขอ  16.30 
     เวลาพัก   12.00 ถึง 13.00 
        ☐ ไม�มีช�วงเวลาพักเท่ียง 
 

หมายเหตุ:       
 
6. หลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 
กรณีการตรวจลงตราประเภทนอกกําหนดจํานวนคนต�างด�าวท่ีจะขอเข�ามามีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักรเปOนรายปP          
(Non-Quota Immigrant Visa) 
   1) คนต�างด�าวมีความประสงค7เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
   2) กรณีเคยมีการทําสลักหลังแจ�งออกฯ และตรวจลงตราฯ ต�องเดินทางกลับเข�ามาในราชอาณาจักรภายในอายุ
สลักหลัง  แจ�งออกฯ และตรวจลงตราฯ ครั้งล�าสุด 
 
 
 



 
 
 
 
 
7. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา 
หน�วย
เวลา 

ส�วนงาน / หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

การพิจารณาอนญุาต การตรวจลงตราประเภท
นอกกําหนดจํานวนคนต�าง
ด�าวท่ีจะขอเข�ามามีถ่ิน ท่ี
อยู�ในราชอาณาจักรเปOน
รายปP (Non-Quata 
Immigrant Visa)                         
1. คนต�างด�าวยื่นแบบคํา
ขอ (ตม.22)                 
2. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต�องของเอกสาร
หลักฐาน                     
3. บันทึกข�อมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร7                 
4. เก็บค�าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จรับเงิน            
5. ลงรายการตรวจลง
ตรา และตรวจสอบลาย
พิมพ7นิ้วมือ                            
6. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต�องของการ
กําหนดวันอนุญาตของการ
ตรวจลงตรา                           
7. ผู�มีอํานาจ ลงนามใน
ตรวจลงตรา                   
8. จ�ายเล�มใบสําคัญถ่ินท่ี
อยู�คืน 
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นาที 

นาที 

 

นาที 

 

นาที 

นาที 

 

นาที 

 

 

นาที 

นาที 

งานใบสําคัญถ่ินท่ีอยู� 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 55 หน�วยเวลา นาที 

8. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�วหรือไม�  
☒ ไม�ใช�  
☐ ใช� ระยะเวลาหลังการลดข้ันตอน       หน�วยของเวลา Choose an item. 



9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
9.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา เง่ือนไขการรับรองสําเนา 

1 หนังสือเดินทาง 1        

 
9.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา 

เง่ือนไขการรับรอง
สําเนา หน�วยงานผู�ออกเอกสาร 

1 ใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าว 1         

2 
ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู� 

 

1         

3 
รูปถ�าย 4x6 ซม. (ถ�ายไว�ไม�เกิน 
6 เดือน) 

1         

 
10. ค�าธรรมเนียม 
☐ ไม�มีค�าธรรมเนียม 
☒ มีค�าธรรมเนียม         บาท  
☒ เงินสด Choose an item. โดยชําระท่ี Choose an item. 
☐ เช็คขีดคร�อม สั่งจ�าย       
☐ โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร       เลขท่ีบัญชี       
☐ บัตรเครดิต 

อัตรา / เง่ือนไขค�าธรรมเนียม 
หนึ่งครั้ง (Single) 1,900 บาท                                                                                            
มากกว�าหนึ่งครั้ง (Multiple) 3,800 บาท 
 
11. ช�องทางการร�องเรียน 

1. ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3  สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง 
โทรศัพท7 1178 

12. ตัวอย�างการกรอก คู�มือการกรอก และแบบฟอรJมคําขอ (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ�ามี) 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
13. จํานวนผู�ขอรับบริการโดยประมาณ 

จํานวนเฉล่ียต�อเดือน -  คําขอ / เดือน 
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด - คําขอ / เดือน 
จํานวนคําขอท่ีน�อยท่ีสุด -  คําขอ / เดือน 

14. ประเภทของผู�รับบริการ  ☒ ประชาชน  ☐ ภาคเอกชน 
15. ระดับการส�งผลกระทบด�านเศรษฐกิจ ไม�มี 
16. ระดับการส�งผลกระทบด�านสังคม ไม�มี 


