คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย
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 52
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 สตม.ที่ 228/2549 ลง 12 ก.ย.2549
4. กฎหมาย / ข้อกาหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการดาเนินการของงานบริการ
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ - ไม่ได้ระบุ - หน่วยเวลา วัน
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
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
การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย
1) เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในอายุสลักหลังแจ้งออก
2) ต้องมีพยานบุคคล 1 คน ที่เคยเห็นว่าคนต่างด้าวเคยได้รับและใช้ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในการเดินทางเข้า
ราชอาณาจักร
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14)

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา

การพิจารณา
อนุญาต

การขอรับใบแทนใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญ
หาย
1. คนต่างด้าวยื่นแบบคา
ร้อง (ตม.20)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน
3. รับคาร้องลงสมุดคุม/
บันทึกข้อมูลในระบบ
4. สอบปากคาคนต่าง
ด้าว
5. ประมวลเรื่องเสนอ ผู้
มีอานาจ พิจารณาอนุญาต
6. เก็บค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
7. เจ้าหน้าที่ ลงนามใน
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ และ
ประทับตราส่วนราชการ
8. จ่ายเล่มใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ (ตม.17)

หน่วย
เวลา

10

นาที

10

นาที

20

นาที

30

นาที

13

วันทาการ

20

นาที

10

นาที

5

นาที

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 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

2 บัตรประจาตัวประชาชน

1

1

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

1

1

2 ทะเบียนบ้าน (ทร.14)

1

1

3 ทะเบียนบ้านของพยาน
4 ใบแจ้งความ
ใบนัดรายงานตัว

7

รูปถ่าย 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

สาหรับพยาน

เงื่อนไขการรับรอง
สาเนา

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร

1
1
1

ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง 2

5
6 ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)

เงื่อนไขการรับรองสาเนา

1

1

4

10. ค่าธรรมเนียม
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม
☒ มีค่าธรรมเนียม 1,902 บาท
☒ เงินสด
โดยชาระที่ งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
☐ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี
☐ บัตรเครดิต
อัตรา / เงื่อนไขค่าธรรมเนียม
11.ช่องทางการร้องเรียน
1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2) โทรศัพท์ 0-4536-6000 และ 1178

12.ตัวอย่างการกรอก คู่มือการกรอก และแบบฟอร์มคาขอ (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
รายละเอียดเพิ่มเติม
13.จานวนผู้ขอรับบริการโดยประมาณ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
1 คาขอ / เดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
1 คาขอ / เดือน
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด - คาขอ / เดือน
14. ประเภทของผู้รับบริการ
☒ ประชาชน
15. ระดับการส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ปานกลาง
16. ระดับการส่งผลกระทบด้านสังคม มาก

☐ ภาคเอกชน

