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คู่มือสาหรับประชาชน ฉบับที่ 16
การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตรค่าธรรมเนียมพ.ศ.
2551
2) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยพ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 08/06/2558 15:59
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (หน่วยยื่นคาขอ)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. โทร.043 – 274707
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมี
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านท.ร.14 ระบุสัญชาติอื่นหรือไม่ได้สัญชาติไทยมีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลักขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 3, 4, 5, 8 และบุตรของบุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติมีชื่อในทะเบียนบ้านท.ร.13 เลขประจาตัวขึ้นต้นหลักแรกด้วย 6 หรือ 7 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี
บริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ต้องดาเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 5
ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุดต้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14 หรือท.ร.13) ต้อง
ขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตร
ใหม่/ขอเปลี่ยนบัตรแจ้ง
ความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 7 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ถ่ายรูปทาบัตรพิมพ์คาขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

-

การพิจารณา

กรณีอนุมัติ
2 นาที
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอมี
บัตรเพื่อใช้เป็นหลักฐานการ
รอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

2)

3)

3 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

การตรวจสอบเอกสาร

1)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

3 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาคนซึ่ง กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
ไม่มีสัญชาติไทย
(กรณีบัตร
1)
หมดอายุชารุด
หรือขอเปลี่ยน
บัตร)
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
2)
บ้าน
ทะเบียนบ้านและ กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้การรับรอง
3) ยืนยันตัวบุคคล
(กรณีที่ต้อง
สอบสวน
ข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เอกสารราชการ 1
1
ฉบับ
อื่นเช่นใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ใบสาคัญ
1)
ประจาตัวคนต่าง
ด้าวใบแสดงผล
การเรียนเป็นต้น
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาบัตร
ค่าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเว้น (1) การทาบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี (2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทาลายหรือชารุด
ในสาระสาคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนดและได้ขอมีบัตร
ภายในกาหนดเวลาที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนด)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่/ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองบ้านไผ่
หมายเหตุ 095 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตาบลในเมือง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นโทร.
043272661/043272642 ต่อ 0 www.banphaiciti.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ธนายุทธ โคตรบรรเทา
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