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คูมือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรคาธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 08:58
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนอําเภอที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (หนวยยื่นคําขอ)/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชนสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนคร
เชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000 ที่มีชื่อในทะเบียน
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ประวัติ (หนวยยื่นคําขอ)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลักขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 0 และหลักที่หกและเจ็ดเปนเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในประเทศไทยที่มี
ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 ก เลขประจําตัวประชาชนขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 0 และบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียนที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติใหเนื่องจากไมสามารถรับแจง
การเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบานในสถานะคนสัญชาติไทย ซึ่งสวนใหญจะเปนเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กอนาถาหรือคนไร
รากเหงาที่อยูในการดูแลของสถานสงเคราะหที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจําตัว
ประชาชน13 หลัก ขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 0 ที่มีอายุตั้งแต 5 ปบริบูรณแตไม 70 ปบริบูรณ ตองดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปบริบูรณ หรือนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ ตองขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแตวันที่มีอายุ
ครบ 5 ปบริบูรณหรือวันที่นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุด ตองขอมีบัตรใหม ภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรเดิม
หมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุด
3. กรณีที่แกไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิด ในทะเบียนประวัติ ตองขอเปลี่ยนบัตร
ภายใน 60 วัน นับแตวนั ที่นายทะเบียนไดแกไขรายการในทะเบียนประวัติ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจาบานหรือบุคคลที่
นาเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณา ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้น หากพบปญหาในการจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ 3 นาที
เทศบาลนคร
ขอเปลี่ยนบัตร แจงความ
เชียงใหม อําเภอ
1)
ประสงคตอเจาหนาที่
เมืองเชียงใหม
2) เจาหนาที่ตรวจสอบ
จังหวัดเชียงใหม
เอกสารหลักฐาน รายการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร และฐานขอมูล
ทะเบียนบัตร
การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏ 7 นาที
วาเปนบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานขอมูล
ดําเนินการพิมพลายนิ้วมือ
ถายรูปทําบัตร พิมพคําขอมี
บัตร ตรวจสอบความถูก
ตอง รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

3 นาที

การพิจารณา

กรณีอนุมัติ
- จัดทําเอกสารใบรับคําขอ
มีบัตร เพื่อใชเปนหลักฐาน
การรอรับบัตร
จากสํานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

2 นาที

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

2)

3)

4)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
บุคคลที่ไมมี
สถานะทาง
ทะเบียนเดิม
1)
(กรณีบัตร
หมดอายุ บัตร
ชํารุด และขอ
เปลี่ยนบัตร)
แบบรับรอง
กรมการปกครอง 0
รายการทะเบียน
ประวัติบุคคลที่
2)
ไมมีสถานะทาง
ทะเบียน (ท.ร.38
ข)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
เอกสารอื่นที่ทาง 1
ราชการออกให
(ถามี) เชน
1) หนังสือขอ
อนุญาตออกนอก
เขต หลักฐาน
การศึกษา ฯลฯ
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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คาธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ (ยกเวน
(1) การทําบัตรครั้งแรกของผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและ
ไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ (โทร 1567)
2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150
หมายเหตุ (โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

