คู่มือสาหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุม่ )
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้การผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้เมือง(ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) มีเลขประจาตัวประชาขน 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 6 และหลักที่หกและ
เจ็ดเริ่มจากเลข 50 เป็นต้นไปรวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 เลขประจาตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 7 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี
บริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ
5 ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทาลาย หรือบัตรชารุด ต้องขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุ บัตรหายหรือถูกทาลาย หรือบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ต้องขอเปลี่ยน
บัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณา ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
งานบัตรประจาตัวประชาชน
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา (หน่วยยื่นคา
ขอ) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 นาที

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:00 น.

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานข้อมูล ดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปทาบัตร พิมพ์
คาขอมีบัตร ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอนายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
4)

ระยะเวลา
3 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

7 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

3 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

2 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
กรณีอนุมัติ
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอมีบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรอ
รับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง (ภายใน 1 เดือน)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชารุด
และขอเปลี่ยนบัตร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนประวัติชน
กลุ่มน้อย หนังสือขออนุญาตออกนอกเขต หลักฐานการศึกษา ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาบัตร
(หมายเหตุ: (ยกเว้น
(1) การทาบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัย
ตามที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนดและ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 60 บาท

ได้ขอมีบัตรภายในกาหนดเวลาที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศ
กาหนด
))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- โทรศัพท์ : 0-4423-4600 ต่อ 1322, 1324
- สายด่วน : 1132 เทศบาลนครนครราชสีมา - อีเมล์ (E-mail) : info@koratcity.go.th
- เว็บไซด์ : http://www.koratcity.go.th/
(หมายเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))
3) เว็บไซด์ http://www.koratcity.go.th, งานบัตรประจาตัวประชาชน โทรศัพท์ 044-234689, ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครนครราชสีมา สายด่วน หมายเลข 1559
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
Infographic
ลาดับ
ไม่มีข้อมูล

ชื่อ

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
ชื่อเรียกทั่วไป: หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตรค่าธรรมเนียม พ.ศ.
2551
2)พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
3)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2562
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0 นาที
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สาเนาคู่มือประชาชน 05/08/2015 11:01

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

