คู่มือสาหรับประชาชน: การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

2. หมวดหมู่ของงานบริการ

การอนุมัติ

3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
3.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 34 และ มาตรา 35
3.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
3.3 ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8
3.4 พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา 45
4. กฎหมาย / ข้อกาหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการดาเนินการของงานบริการ
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ ภายใน ๓ หน่วยเวลา ชั่วโมง
5. ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

วันที่ให้บริการ

เวลาที่ให้บริการ

งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.นิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
0-4536-6000 และ งานบริการคนต่างด้าว ส่วนแยก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-4531-2133
☐ ทุกวัน
☐ วันจันทร์ ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ
☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร์
☐ วันเสาร์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ เว้นวันหยุดราชการ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30
☐ ตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาปิดรับคาขอ
16.30
เวลาพัก
12.00 ถึง 13.00
☐ ไม่มีช่วงเวลาพักเที่ยง

หมายเหตุ:
6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

-

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

รับบัตรคิวเพื่อรอตรวจ
เอกสารในเบื้องต้นว่า
การตรวจสอบ
1
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
เอกสาร
(ขึ้นอยู่กับจานวนผู้มารับ
บริการในแต่ละวัน)
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับคา
ร้อง ตรวจสอบและพิจารณา
เอกสารคาร้องอีกครั้งหนึ่ง
การพิจารณา
2
และบันทึกข้อมูลลงระบบ
อนุญาต
พร้อมภาพถ่าย
(ขึ้นอยู่กับจานวนผู้มารับ
บริการในแต่ละวัน)
สว./รอง สว.ฯ ผู้มีอานาจ
ลงนาม ลงนามในหนังสือ
3 การลงนามอนุญาต
เดินทาง (ขึ้นอยู่กับจานวนผู้
มารับบริการในแต่ละวัน)
สว./รอง สว.ฯ ผู้มีอานาจ
การแจ้งผลการ ลงนาม ลงนามในหนังสือ
4
พิจารณา
เดินทาง (ขึ้นอยู่กับจานวนผู้
มารับบริการในแต่ละวัน)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 หน่วยเวลา นาที

ระยะเวลา หน่วยเวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10

นาที

ประชาสัมพันธ์

15

นาที

เจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์
รับคาร้อง

10

นาที

5

นาที

8. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วหรือไม่
☒ ไม่ใช่
☐ ใช่
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1 หนังสือเดินทาง
2 ใบอนุญาตทางาน

จานวน
ตัวจริง
1
1

จานวน
สาเนา
1 ชุด
1 ชุด

เงื่อนไขการรับรองสาเนา
ผู้ขออยู่ตอ่ ในราชอาณาจักร
ผู้ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

9.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1 แบบ ตม.7
หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อ
2 จากคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 สตม.2
หนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการ
ห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีคน
4
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดเป็น
ระยะเวลานาน

จานวน จานวน
ตัวจริง สาเนา
1
1
1
1

เงื่อนไขการรับรอง
สาเนา
-

-

10. ค่าธรรมเนียม
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม
☒ มีค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
☒ เงินสด ณ วันที่ยื่นคาขอ โดยชาระที่ จุดยื่นคาขอ
☐ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย ☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - เลขที่บัญชี ☐ บัตรเครดิต อัตรา / เงื่อนไขค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

-

12.ตัวอย่างการกรอก คู่มือการกรอก และแบบฟอร์มคาขอ (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)

☒ ภาคเอกชน

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ราคา 1,900 บาท

11.ช่องทางการร้องเรียน
1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2) โทรศัพท์ 0-4536-6000 และ 1178

รายละเอียดเพิ่มเติม
13.จานวนผู้ขอรับบริการโดยประมาณ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
- คาขอ / เดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
- คาขอ / เดือน
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด - คาขอ / เดือน
14. ประเภทของผู้รับบริการ
☒ ประชาชน
15. ระดับการส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มาก
16. ระดับการส่งผลกระทบด้านสังคม มาก

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร

