คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย
กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพือ่ รอการส่งกลับ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00
ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบรู ณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบรู ณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบรู ณ์ หรือนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ ขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 5
ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ
2. กรณีหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ ขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลายหรือ บัตรชำรุดในสาระสำคัญ
หมายเหตุ
1)กรณีมเี หตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้าน
หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ
3) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
งานบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา
(หน่วยยื่นคำขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1)
ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลีย่ นบัตรแจ้งความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่
2)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายการในฐานข้อมูลทะเ
บียนราษฎรและฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานข้อมูลดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปทำบัตร
พิมพ์คำขอมีบัตร
ตรวจสอบความถูกต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องเส
นอนายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
3 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถิ่น

7 นาที

สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถิ่น

ลำดับ
ขั้นตอน
3) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

4)

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
กรณีอนุมัติ
- จัดทำเอกสารใบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1)
เพื่อใช้เป็นเอกสารรอรับบัตร
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
(**ขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรีเป็นผูก้ ำหนด**รับรองสำเนาถูกต้อง)
2) เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ท.ร.38/1 (เดิม), บัตรเดิม ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ระยะเวลา
3 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถิ่น

2 นาที

สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตร
(หมายเหตุ: (ยกเว้น (1) การทำบัตรครัง้ แรกของผูท้ ี่มีอายุตำ่ กว่า 15
ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย
หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำน
วยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและ

2)

ได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาทีผ่ ู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศก
ำหนด
))
ค่าธรรมเนียมคัดและรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 60 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
2) สำนักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150
(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))
3) เว็บไซด์ http://www.koratcity.go.th, งานบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ 044-234689,
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครนครราชสีมา สายด่วน หมายเลข 1559
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

ลำดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
Infographic
ลำดับ
ไม่มีข้อมูล

ชื่อ

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา ที่ได้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ชื่อเรียกทั่วไป: หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึง่ ไม่มสี ัญชาติไทยปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตรค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2)พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
3)ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน
พ.ศ.2561
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 นาที

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 05/08/2015 11:06

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอื สำหรับประชาชน
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