คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ (ตม.16)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
2. หมวดหมู่ของงานบริการ การออกใบอนุญาต / การอนุญาต
3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
3.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 47 และ 51
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
3.3 ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 14
3.4 คาสั่ง ตร.ที่ 543/2549 ลง 15 ส.ค.2549
4. กฎหมาย / ข้อกาหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการดาเนินการของงานบริการ
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ - ไม่ได้ระบุ - หน่วยเวลา
5. ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.นิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 0-4536-6000 และ งานบริการคนต่างด้าว
ส่วนแยก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
0-4531-2133
2) วันที่ให้บริการ
☐ ทุกวัน
☐ วันจันทร์ ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร์
☐ วันเสาร์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ เว้นวันหยุดราชการ
เวลาที่ให้บริการ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30
☐ ตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาปิดรับคาขอ
16.30
เวลาพัก
12.00 ถึง 13.00
☐ ไม่มีช่วงเวลาพักเที่ยง
หมายเหตุ:
6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กรณีขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
1) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง โดยความเห็นชอบจาก รมต.มหาดไทย
ให้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด ก่อนรับเล่มใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) ต้องได้รับการตรวจ
ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
3) ในกรณีคู่สมรสขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้ความอุปการะคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยต้องนาทะเบียน
สมรสฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องให้คู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยลงชื่อรับรองเพื่อเป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา

การพิจารณา
อนุญาต

การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่
(ตม.16)
1. คนต่างด้าวยื่นแบบคา
ร้อง (ตม.18)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน
3. รับคาร้องลงสมุดคุม/
บันทึกข้อมูลในระบบ
4. ประมวลเรื่องเสนอ
ผู้มีอานาจ พิจารณา
อนุญาต
5. เก็บค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
6. เจ้าหน้าที่ลงนามใน
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ และ
ประทับตราส่วนราชการ
7. หน่วยงานมีหนังสือถึง
นายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อ
ออกใบสาคัญประจาตัวคน
ต่างด้าว
8. จ่ายเล่มใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ (ตม.16) พร้อมหนังสือ
ถึงนายทะเบียนท้องถิ่นแก่
คนต่างด้าว

หน่วย
เวลา

10

นาที

10

นาที

20

นาที

1

วัน

20

นาที

10

นาที

10

นาที

5

นาที

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลา วัน
8. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วหรือไม่
☒ ไม่ใช่
☐ ใช่
ระยะเวลาหลังการลดขั้นตอน
หน่วยของเวลา วัน

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
จานวน
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ตัวจริง
สาเนา
1 หนังสือเดินทาง

1

1

9.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
จานวน
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จตัานวน
วจริง สาเนา
1

2

2 ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)

1

1

รูปถ่าย 4 x 6 ซม.
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3

1

3

ทะเบียนบ้านที่คนต่างด้าวจะเข้า
ไปพักอาศัย

เงื่อนไขการรับรองสาเนา

เงื่อนไขการรับรอง
สาเนา

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร

10. ค่าธรรมเนียม
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม
☒ มีค่าธรรมเนียม
บาท
☒ เงินสด
โดยชาระที่ งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
☐ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี
☐ บัตรเครดิต
อัตรา / เงื่อนไขค่าธรรมเนียม
กรณีเข้ามาเพื่อทางาน 191,402 บาท
กรณีมีความสัมพันธ์กับบุคคลสัญชาติไทย 95,702 บาท
11.ช่องทางการร้องเรียน
1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2) โทรศัพท์ 0-4536-6000 และ 1178
12.ตัวอย่างการกรอก คู่มือการกรอก และแบบฟอร์มคาขอ (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
รายละเอียดเพิ่มเติม
13.จานวนผู้ขอรับบริการโดยประมาณ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน - คาขอ / เดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด - คาขอ / เดือน
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด - คาขอ / เดือน
14. ประเภทของผู้รับบริการ
☒ ประชาชน
☐ ภาคเอกชน
15. ระดับการส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ปานกลาง
16. ระดับการส่งผลกระทบด้านสังคม มาก

