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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่ มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่ างด้ าวหลบหนีเข้ าเมือง
สัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นกรณีพเิ ศษตามกฎหมายว่ าด้ วยคน
เข้ าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบตั รประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองสัญชาติเมียน
มาลาวและกัมพูชาที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติ ไทยปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตรค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2)

ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติ ไทยพ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยกรณีแรงงาน
ต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นกรณีพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง 08/06/2558 16:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1. สถานที่ให้ บริการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี โทร 042
325176-85 ต่อ 1015
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น.
2. สถานที่ให้ บริการ ศูนย์บริ การเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที ่ 2 ถ.นิ ตโย ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมื องอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันอาทิ ตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตัง้ แต่เวลา 8.3016.30 น.

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ น
ราชอาณาจักรชัว่ คราวเพื่อรอการส่งกลับเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักขึ ้นต้ นด้ วย 00 ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี บริบรู ณ์แต่ไม่
เกิน 70 ปี บริบรู ณ์ต้องดาเนินการดังนี ้
1. กรณีอายุครบ 5 ปี บริบรู ณ์หรื อนายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัตขิ อมีบตั รภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีอายุครบ 5 ปี
บริบรู ณ์หรื อวันที่นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติ
2. กรณีหมดอายุบตั รหายหรื อถูกทาลายหรื อบัตรชารุดในสาระสาคัญขอมีบตั รใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่บตั ร
หมดอายุบตั รหายหรื อถูกทาลายหรื อบัตรชารุดในสาระสาคัญ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบตั รอาจต้ องมีการสอบสวนข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้ าบ้ านหรื อบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขันตอนของการพิ
้
จารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ ้วมือ
3) เงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยูน่ โยบายของรัฐบาลหรื อมติ
คณะรัฐมนตรี ที่จะกาหนดแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นการเฉพาะ
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1) ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ 3 นาที
ขอเปลี่ยนบัตรแจ้ งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ 7 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ ้วมือ
ถ่ายรูปทาบัตรพิมพ์คาขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้ อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ

3 นาที

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

กรณีอนุมตั ิ
- จัดทาเอกสารใบรับรอง
รายการทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38/1) เพื่อใช้ เป็ น
เอกสารรอรับบัตร

2 นาที

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
13. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสื อรับรอง กรมการจัดหางาน 1
1)
จากกรมการ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(**ขึ้นอยูก่ บั มติ
คณะรัฐมนตรี เป็ น
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
จัดหางาน

2)

เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
เช่นท.ร.38/1
(เดิม), บัตรเดิม
ฯลฯ

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ผูก้ าหนด**รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมในการจัดทาบัตร
ค่ าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเว้น (1) การทาบัตรครั้งแรกของผูท้ ี ม่ ี อายุต่ากว่า 15 ปี
(2) กรณี บตั รเดิ มสูญหายถูกทาลาย
หรื อชารุดในสาระสาคัญในเขตท้องที ท่ ี ป่ ระสบสาธารณภัยตามที ผ่ อู้ านวยการทะเบี ยนกลางประกาศกาหนดและ
ได้ขอมี บตั รภายในกาหนดเวลาที ผ่ อู้ านวยการทะเบี ยนกลางประกาศกาหนด)
2)

ค่ าธรรมเนียมคัดและรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000)
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3)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างกัน
จัดทา/แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลนครอุดรธานี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

