
  คู่มือส ำหรับประชำชน: การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก  
  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   
                                       ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง  
           กระทรวง: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 
๑.  ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
๒.  หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรออกใบอนุญำต / กำรอนุญำต 
๓.  กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 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 ประมวลระเบียบการต ารวจไมเ่กี่ยวกบัคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 3 ข้อ 5 
     3.5 ค าสั่ง สตม.ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.2549                      
๔.  กฎหมำย / ข้อก ำหนด / ระเบียบท่ีระบุระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของงำนบริกำร ไม่มี 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ -  ไม่ได้ระบุ -   
๕.  ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครศรีธรรมรำช  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๖  
99/34-95  ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ  ต าบลท่าวัง อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๐ 7545 0491 
 วันท่ีให้บริกำร  ☐ ทุกวัน 

  วันจันทร ์  วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัสบด ี  วันศุกร์ 
 ☐ วันเสาร ์
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ☒ เว้นวันหยุดราชการ 

  เวลำท่ีให้บริกำร  เวลาเปิดรบัค าขอ  ๐๘.๓๐ น . ☐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  
     เวลาปิดรับค าขอ  ๑๖.๓๐ น. 
     เวลาพัก   ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. 
        ☐ ไม่มีช่วงเวลาพักเที่ยง 
๖. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
   ๑) คนต่างด้าวจะต้องมายื่นค ารอ้งขออนญุาตด้วยตนเอง 
   2) ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่าจะได้รับอนญุาตหรือไมก่็ตาม  
   ๓) คนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
   ๔) คนต่างด้าวต้องได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑห์รือเงื่อนไขตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ก าหนด โดยมีการประทบัตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ในหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู ่
   ๕) คนต่างด้าวต้องเป็นผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น 
   ๖) กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวจะต้องติดต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้
เสร็จสิ้นก่อนมายื่นค าขออนุญาต 
   ๗) ในการพิจารณาค าขออนุญาต เจ้าหน้าที่อาจขอเรียกดเูอกสารหลักาานอื่นทีเ่กี่ยวข้องเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตามแต่กรณี 
   ๘) การด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด เริม่นับระยะเวลาต้ังแตเ่จ้าหน้าที่บันทึกข้อมลูในระบบ และไม่นับรวม
ช่วงเวลาพัก โดยจะตอ้งอยู่ภายใต้เงือ่นไข เอกสารหลักาานถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และไมม่ีเหตุตรวจสอบเพิ่มเติมแต่
อย่างใด 
 



๗. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยเวลำ 
ส่วนงำน / หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ 
๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 
1. รบัค าขอ ตม.๘/ 
ตรวจสอบความถกูต้องของ
หนงัสอืเดินทาง, ค าขอ ตม.๘ 
และเอกสารหลกัาานอืน่ที่
เกีย่วข้อง                      
2. บันทกึข้อมลูด้วยระบบ 
PIBICS โดยระบบจะท าการ
ตรวจสอบข้อมลูบุคคลเฝ้าดู
โดยอัตโนมัติ                                         

10 นาที  

๒ การพิจารณา
อนุญาต 

1. จัดเกบ็ค่าธรรมเนียม
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม                    
2. ระบบ PIBICS ออกเลข
รับค าร้องโดยอัตโนมัติ             
3. ประทบัตราอนุญาตใน
หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสอืเดินทาง   
เท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าว
ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร           

15 นาที  

๓ การลงนามอนญุาต  ผู้มีอ านาจลงนามอนุญาตใน
ตราประทับ 

15 นาที  

๔ การแจง้ผลการ
พิจารณา 

 คืนหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใช้แทนหนงัสอื
เดินทางพร้อมใบเสรจ็รบัเงิน
ให้แก่คนต่างด้าว 

2 นาที  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 50 หน่วยเวลำ นาที 

๘.  งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้วหรือไม่  
☒ ไม่ใช่  
☐ ใช่ ระยะเวลำหลังกำรลดขั้นตอน       หน่วยของเวลำ นาที 

 
 
 
 
 
 



๙.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
9.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน จ ำนวน 
ตัวจริง 

จ ำนวน 
ส ำเนำ เง่ือนไขกำรรับรองส ำเนำ 

๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง 

๑        

9.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม จ ำนวน 
ตัวจริง 

จ ำนวน 
ส ำเนำ 

เง่ือนไขกำรรับรอง
ส ำเนำ หน่วยงำนผู้ออกเอกสำร 

๑ แบบฟอร์มค าขอ ตม.๘ ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๔ x ๖ ซม.  
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๑         

๒ ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสอืเดินทาง ดังนี ้
๑. หน้าข้อมูลบุคคล 
๒. หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง 
๓. หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี) 
๔. หน้าตราประทบัขาเข้าล่าสุด 
๕. หน้าตราอนุญาตอยู่ต่อใน 
ราชอาณาจักร (ถ้าม)ี 

      ๑ คนต่างด้าวรับรองส าเนา  

๓ บัตรขาออก (ตม.๖) ๑ ๑ คนต่างด้าวรับรองส าเนา  

๔ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ในกรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามคนต่าง
ด้าวเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร) 

๑ ๑ คนต่างด้าวรับรองส าเนา  

 
๑๐. ค่ำธรรมเนียม 

☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
☒ มีค่าธรรมเนียม        บาท 

☒ เงินสด           โดยช าระที่ จุดย่ืนค าขอ 
☐ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย 
☐ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร      เลขที่บัญชี 
☒ บัตรเครดิต 

อัตรำ / เง่ือนไขค่ำธรรมเนียม  
๑)  ใช้ได้ครั้งเดียวภายในระยะเวลาทีเ่หลืออยู่ ๑,๐๐๐ บาท    ๒) ใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ๓,๘๐๐ 

บาท             
๑๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
2) โทรศัพท์  1178 

 



๑๒. ตัวอย่ำงกำรกรอก คู่มือกำรกรอก และแบบฟอร์มค ำขอ (หรือรำยละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ำมี) 
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม  
๑๓.จ ำนวนผู้ขอรับบริกำรโดยประมำณ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 105 ค าขอ / เดือน 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 315 ค าขอ / เดือน 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 39 ค าขอ / เดือน 

๑๔.ประเภทของผู้รับบริกำร  ☒ ประชำชน  ☐ ภำคเอกชน 
๑๕.ระดับกำรส่งผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ ปานกลาง 
๑๖.ระดับกำรส่งผลกระทบด้ำนสังคม      ปานกลาง 
 


