
  คู่มือส าหรับประชาชน: การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา ๕๔  
   แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  
  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  
                                ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

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

๓.๑ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๕๔                                                                                             
๓.๒ ค าส่ัง ตม.จว.อุบลราชธานี ท่ี  18/2558  ลงวันท่ี 30 ม.ค. 2558 เรื่อง การก าหนดลักษณะงานตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

4. กฎหมาย / ข้อก าหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการด าเนินการของงานบริการ คู่มือการปฏิบัติงานห้องกัก 
ตม.จว.อุบลราชธานี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ หน่วยเวลา วัน 

5. ช่องทางการให้บริการ  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  ตม.จว.อุบลราชธานี เลขท่ี 26 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จว.

อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-441-108  
  วันที่ให้บริการ  ☐ ทุกวัน 

 ☐ วันจันทร์ ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร ์
 ☐ วันเสาร์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ☐ เว้นวันหยุดราชการ 

  เวลาที่ให้บริการ  เวลาเปิดรับค าขอ  ๐๘.๓๐ น.  ☐ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
     เวลาปิดรับค าขอ  ๑๐.๐๐ น. 
     เวลาพัก   Click here to enter text.ถึง Click here to enter text. 
        ☐ ไม่มีช่วงเวลาพักเท่ียง 

หมายเหตุ: - 
6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
                                   - 
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเว

ลา 
หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

๑. เตรียมเอกสารแสดงตนต่อไปนี้พร้อมส าเนา ๑ ชุด                                             
๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้ หรือ                                                
๑.๒ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
ปรากฏภาพถ่ายและหน้าวีซ่าท่ียังเหลือวันอนุญาตให้อยู่
ในประเทศไทยหรือ                                            
๑.๓ บัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กรณีเป็น
แรงงานต่างด้าว) ซึ่งได้รับอนุญาตให้พ านักอาศัยและ
ท างานในพื้นท่ี กทม.  และยังไม่ส้ินสุดการอนุญาต                              
๒. ยื่นเรื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ช่องประชาสัมพันธ์  

 Choos
e an 
item. 

 

X 



ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเว

ลา 
หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(INFORMATION)  และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องกัก 
ดังนี้                                                          
๒.๑ หมายเลขประจ าตัวผู้ต้องกัก (IDC  NO. ถ้าทราบ)                                         
๒.๒ ช่ือ – นามสกุล  สัญชาติ เพศ  และอายุผู้ต้องกัก                                           
๒.๓ วันท่ีผู้ต้องกักถูกส่งตัวมายังสถานกักตัวคนต่างด้าว                                            
๒.๔ หน่วยงานท่ีส่งตัวผู้ต้องกักมา                        
๒.๕ เหตุผลความจ าเป็นและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้า
เย่ียมกับผู้ต้องกัก 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

๑.  กรอกข้อมูลแบบค าร้องขอเข้าเย่ียมให้เรียบร้อยและ
ชัดเจน โดยกรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวพิมพ์ใหญ่-BLOCK  LETTER)                                           
๒. ยื่นค าร้องแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีและรับบัตรประจ าตัว
ส าหรับเข้าเย่ียม                                              
๓. การเยี่ยมผู้ต้องกัก                                       
๓.๑ ยื่นบัตรประจ าตัว แลกกุญแจล็อคเกอร์และบัตรผ่าน 
โดยให้เก็บส่ิงของส่วนตัว ทรัพย์สินอันมีค่า 
โทรศัพท์มือถือในตู้ล็อคเกอร์ ให้เรียบร้อย                                      
๓.๒ การตรวจค้นตัวและส่ิงของต้องห้ามจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีชายตรวจค้นชายและเจ้าหน้าท่ี
หญิงตรวจค้นหญิง                                           
๓.๓ หลังจากเสร็จส้ินการเยี่ยมให้ผู้เข้าเย่ียมน าส่ิงของ
ออกจากตู้ล็อคเกอร์ให้เรียบร้อย จากนั้นน ากุญแจและ
บัตรส่งคืนแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี และรับมอบเอกสาร
แสดงตนคืน 

10 นาที  

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม ไม่เกิน ๑๐ นาที หน่วยเวลา นาที 
 
 

8. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วหรือไม่  
☐ ไม่ใช่  
☐ ใช่ ระยะเวลาหลังการลดขั้นตอน Click here to enter text. หน่วยของเวลา Choose an item. 

 
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา เง่ือนไขการรับรองส าเนา 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๑ เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง หากยื่นโดยใช้เอกสารนี้ 
ไม่ต้องใช้เอกสารตามข้อ ๒ และ๓                  
(บัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กรณีเป็น
แรงงานต่างด้าว) ซึ่งได้รับอนุญาตให้พ านักอาศัยและ
ท างานในพื้นท่ี กทม. และยังไม่ส้ินสุดการอนุญาต) 

X 



ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา เง่ือนไขการรับรองส าเนา 

2 บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์การของรัฐ 

๑ ๑ เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง หากยื่นโดยใช้เอกสารนี้ 
ไม่ต้องใช้เอกสารตามข้อ ๑ และ๓ 

3 หนังสือเดินทาง ๑ ๑ เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง หากยื่นโดยใช้เอกสารนี้ 
ไม่ต้องใช้เอกสารตามข้อ ๑ และ ๒ 

 
9.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา 

เง่ือนไขการรับรอง
ส าเนา หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 

1 แบบฟอร์มเข้าเย่ียมผู้ต้องกัก ๑ -   
 

10. ค่าธรรมเนียม 
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
☐ มีค่าธรรมเนียม   Click here to enter text. บาท 
☐ เงินสด Choose an item. โดยช าระท่ี Choose an item. 
☐ เช็คขีดคร่อม ส่ังจ่าย Click here to enter text. 
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Click here to enter text. เลขท่ีบัญชี Click here to enter text. 
☐ บัตรเครดิต 
 

อัตรา / เง่ือนไขค่าธรรมเนียม 
                                 - 
 
11. ช่องทางการร้องเรียน 

1) หน่วยงานต้นสังกัด  ตม.จว.อุบลราชธานี เลขท่ี 26 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 
2) โทรศัพท์ ๑๑๗๘ , 045-441-108 

 
12. ตัวอย่างการกรอก คู่มือการกรอก และแบบฟอร์มค าขอ (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 

- 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
13. จ านวนผู้ขอรับบริการโดยประมาณ 

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 3 ค าขอ / เดือน 
จ านวนค าขอที่มากที่สุด 4 ค าขอ / เดือน 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 2 ค าขอ / เดือน 

14. ประเภทของผู้รับบริการ  ☐ ประชาชน  ☐ ภาคเอกชน 
15. ระดับการส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ น้อย 
16. ระดับการส่งผลกระทบด้านสังคม มาก 

 
 

แบบฟอร์มส าหรับการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน V.2.3 

X 

X 


