
 
คู่มือส าหรับประชาชน: การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามา
มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเปน็รายปี (Non-Quota Immigrant Visa)   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  

   กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  กระทรวง: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 
1. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
2. หมวดหมู่ของงานบริการ การออกใบอนุญาต / การอนุญาต 
3. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง 

3.1 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522                                
3.2 ประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี 34  บทท่ี 3 
3.3 ระเบียบ สตม.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจลงตราและการเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา              
      ลง 22 ต.ค.2557                                                                          

4. กฎหมาย / ข้อก าหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการด าเนินการของงานบริการ       
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ - ไม่ได้ระบุ -  หน่วยเวลา นาที 

5. ช่องทางการให้บริการ  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  

ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  อ.สิรินธร  
จ.อุบลราชธาน ี 0-4536-6000 และ งานบริการคนต่างด้าว 
ส่วนแยก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
0-4531-2133 

  วันที่ให้บริการ          ☐ ทุกวัน 
 ☐ วันจันทร ์ ☐ วันองัคาร   ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร ์
 ☐ วันเสาร ์
 ☐ ไม่เวน้วันหยุดราชการ  ☒ เว้นวนัหยุดราชการ 

  เวลาที่ให้บริการ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30  ☐ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
     เวลาพัก   12.00 ถึง 13.00 
        ☐ ไม่มีช่วงเวลาพักเท่ียง 

หมายเหตุ:       
 
6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
กรณีการตรวจลงตราประเภทนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี          
(Non-Quota Immigrant Visa) 
   1) คนต่างด้าวมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
   2) กรณีเคยมีการท าสลักหลังแจ้งออกฯ และตรวจลงตราฯ ต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในอายุ
สลักหลังแจ้งออกฯ และตรวจลงตราฯ ครั้งล่าสุด 
 
 
 



 
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

การพิจารณา
อนุญาต 

การตรวจลงตราประเภท
นอกก าหนดจ านวนคนต่าง
ด้าวทีจ่ะขอเข้ามามีถ่ิน ท่ี
อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
รายปี (Non-Quata 
Immigrant Visa)                         
1. คนต่างด้าวยื่นแบบค า
ขอ (ตม.22)                 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน                     
3. บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์                 
4. เก็บค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จรับเงิน            
5. ลงรายการตรวจลง
ตรา และตรวจสอบลาย
พิมพ์นิ้วมือ                            
6. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องของการ
ก าหนดวันอนุญาตของการ
ตรวจลงตรา                           
7. ผู้มีอ านาจ ลงนามใน
ตรวจลงตรา                   
8. จ่ายเล่มใบส าคัญถิ่นที่
อยู่คืน 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 180 หน่วยเวลา นาที 

8. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วหรือไม่  
☒ ไม่ใช่  
☐ ใช่ ระยะเวลาหลังการลดขั้นตอน       หน่วยของเวลา นาที 

 
 
 
 



 
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา เง่ือนไขการรับรองส าเนา 

1 หนังสือเดินทาง 1      1  

 
9.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา 

เง่ือนไขการรับรอง
ส าเนา หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 

1 ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 1      1   

2 ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 1      1       

3 
รูปถ่าย 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) 

1      1       

 
10. ค่าธรรมเนียม 
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
☒ มีค่าธรรมเนียม         บาท  
☒ เงินสด  โดยช าระท่ี งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
☐ เช็คขีดคร่อม ส่ังจ่าย       
☐ โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร       เลขท่ีบัญชี       
☐ บัตรเครดิต 

อัตรา / เง่ือนไขค่าธรรมเนียม 
หนึ่งครั้ง (Single) 1,900 บาท                                                                                            
มากกว่าหนึ่งครั้ง (Multiple) 3,800 บาท 
 
11. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
2) โทรศัพท์  0-4536-6000 และ 1178 

 
12. ตัวอย่างการกรอก คู่มือการกรอก และแบบฟอร์มค าขอ (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
13. จ านวนผู้ขอรับบริการโดยประมาณ 

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   3 ค าขอ / เดือน 
จ านวนค าขอที่มากที่สุด   5 ค าขอ / เดือน 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   1 ค าขอ / เดือน 

14. ประเภทของผู้รับบริการ  ☒ ประชาชน  ☐ ภาคเอกชน 
15. ระดับการส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ปานกลาง 
16. ระดับการส่งผลกระทบด้านสังคม มาก 


