
คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งท่ีพักอาศัยของเจ�าบ�าน เจ�าของ หรือผู�ครอบครองเคหะสถาน หรือผู�จัดการ
โรงแรม ซ่ึงรับคนต#างด�าวเข�าพักอาศัย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3   

                             สํานกังานตรวจคนเข�าเมือง   
    กระทรวง: สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 
1. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน#วยงานเดียว 

 

2. หมวดหมู#ของงานบริการ การรับแจ�ง 
 

3. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง 
3.1 พ.ร.บ.คนเข�าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 38  
3.2 ประมวลระเบียบตํารวจ ไม#เก่ียวกับคดีลักษณะท่ี 34  บทท่ี 8 ข�อ 6 
 

4. กฎหมาย / ข�อกําหนด / ระเบียบท่ีระบุระยะเวลาในการดําเนินการของงานบริการ ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
กฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ ภายใน  24  ช่ังโมง หน#วยเวลา วัน 

5. ช#องทางการให�บริการ  
1) ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด  กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3 

ท่ีทําการคลองใหญ� 25 หมู�ท่ี 9 ตาํบลคลองใหญ� อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด 23110 โทร 0-3951-0242 
            ท่ีทําการแหลมงอบ 181 หมู�ท่ี 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 โทร 0-3951-0840    
         
  วันท่ีให�บริการ  ☐ ทุกวัน 

 ☐ วันจันทร4 ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร4 
 ☐ วันเสาร4 
 ☐ ไม�เว�นวันหยุดราชการ  ☒ เว�นวันหยุดราชการ 

  เวลาท่ีให�บริการ  เวลาเป;ดรับคําขอ  08.30  น.  ☐ ตลอด 24 ชั่วโมง  
     เวลาป;ดรับคําขอ  16.30  น. 
     เวลาพัก   12.00  น. ถึง 13.00  น. 
        ☐ ไม�มีช�วงเวลาพักเท่ียง 

หมายเหตุ: ต�องกรอกข�อมูลรายละเอียดคนต#างด�าวแจ�งท่ีพักอาศัยให�ถูกต�องครบถ�วน 
 

      2)  ไปรษณีย4    ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3  
                 ท่ีทําการคลองใหญ� 25 หมู�ท่ี 9 ตําบลคลองใหญ� อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด 23110 โทร 0-3951-0242 

     ท่ีทําการแหลมงอบ 181 หมู�ท่ี 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 โทร 0-3951-0840
        

  วันท่ีให�บริการ  ☐ ทุกวัน 
 ☐ วันจันทร4 ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร4 
 ☐ วันเสาร4 
 ☐ ไม�เว�นวันหยุดราชการ  ☒ เว�นวันหยุดราชการ 

  เวลาท่ีให�บริการ  เวลาเป;ดรับคําขอ  08.30  น.  ☐ ตลอด 24 ชั่วโมง  
     เวลาป;ดรับคําขอ  16.30  น. 
     เวลาพัก   12.00  น. ถึง 13.00  น. 
        ☐ ไม�มีช�วงเวลาพักเท่ียง 

หมายเหตุ: ต�องกรอกข�อมูลรายละเอียดคนต#างด�าวแจ�งท่ีพักอาศัยให�ถูกต�องครบถ�วน 

2) เว็บไซท4และช�องทางออนไลน4 www.immigration.go.th           



  วันท่ีให�บริการ  ☐ ทุกวัน 
 ☐ วันจันทร4 ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร4 
 ☐ วันเสาร4 
 ☒ ไม�เว�นวันหยุดราชการ  ☐ เว�นวันหยุดราชการ 

  เวลาท่ีให�บริการ  เวลาเป;ดรับคําขอ         ☒ ตลอด 24 ชั่วโมง  
     เวลาป;ดรับคําขอ        
     เวลาพัก    ถึง       
        ☐ ไม�มีช�วงเวลาพักเท่ียง 

หมายเหตุ:       
        ☐ ไม�มีช�วงเวลาพักเท่ียง 

หมายเหตุ: ลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิการแจ�งออนไลน@ 
6. หลักเกณฑ@ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ คนต#างด�าวต�องได�รับอนุญาตให�อยู#ในราชอาณาจักรอย#างถูกต�อง

และไม#เปBนบุคคลต�องห�าม 
                 -  แบบฟอร4มการแจ�ง ตม.30 พร�อมใบแนบ(รายละเอียด)                                     
 
7. ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา หน#วยเวลา 
ส#วนงาน / หน#วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 

การตรวจสอบเอกสาร 1. เจ�าบ�าน หรือเจ�าของ      
ยื่นแบบการแจ�งท่ีพักอาศัยฯ 
(ตม.30)                        
2. ตรวจสอบความถูกต�อง 
รับแจ�งและคืนใบรับแจ�ง        
( เปOนข้ันตอนการรับเอกสาร
การแจ�ง โดยจะบันทึกข�อมูล
ในระบบทันทียกเว�นกรณีท่ีมี
จํานวนผู�ขอรับบริการ
จํานวนมากจึงจะทําการ
บันทึกข�อมูลภายหลัง ) 

     5 
 
 
    15  

นาที 
 
 
นาที 

 

รวมระยะเวลาให�บริการ  20 นาที/หน#วย 
8. งานบริการนี้ผ#านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�วหรือไม#  
☒ ไม�ใช�  
☐ ใช� ระยะเวลาหลังการลดข้ันตอน  หน#วยของเวลา นาที 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

9.1) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา 

เง่ือนไขการรับรอง
สําเนา หน#วยงานผู�ออกเอกสาร 

1 ตม.30 1   กรณีส�งไปรษณีย4 
2 ซองเปล�าติดแสตมปRระบุท่ีอยู�ผู�รับ 1   กรณีส�งไปรษณีย4 

  
 

10. ค#าธรรมเนียม 



☒ ไม�มีค�าธรรมเนียม 
☐ มีค�าธรรมเนียม   บาท 
☐ เงิน      โดยชําระท่ี 
☐ เช็คขีดคร�อม สั่งจ�าย   
☐ โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร    เลขท่ีบัญชี 
☐ บัตรเครดิต 
 

อัตรา / เง่ือนไขค#าธรรมเนียม 
   
11. ช#องทางการร�องเรียน 

1. ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 3  สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง 
2. โทรศัพท4  1178 

 
12. ตัวอย#างการกรอก คู#มือการกรอก และแบบฟอร@มคําขอ (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ�ามี) 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
13. จํานวนผู�ขอรับบริการโดยประมาณ 

จํานวนเฉล่ียต#อเดือน  9,677 คําขอ / เดือน 
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 12,686 คําขอ / เดือน 
จํานวนคําขอท่ีน�อยท่ีสุด  6,432 คําขอ / เดือน 
 

14. ประเภทของผู�รับบริการ  ☒ ประชาชน  ☐ ภาคเอกชน 
 

15. ระดับการส#งผลกระทบด�านเศรษฐกิจ ปานกลาง 
 

16. ระดับการส#งผลกระทบด�านสังคม มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร4มสําหรับการจัดเตรียมข�อมูลคู�มือสําหรับประชาชน V.2.3 


