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คูมือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย กรณีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย กรณีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียน
มา ลาว และกัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรคาธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551
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 18/07/2015 14:26
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 และงานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนคร
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เชียงใหม ที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (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
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย กรณีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ขึ้นตนดวย 00 ที่มีอายุตั้งแต 5 ปบริบูรณ แต
ไมเกิน 70 ปบริบูรณ ตองดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปบริบูรณ หรือนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ ขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแตวันที่มีอายุครบ 5 ป
บริบูรณหรือวันที่นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ
2. กรณีหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุดในสาระสําคัญ ขอมีบัตรใหม ภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตร
หมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลายหรือ บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจาบานหรือบุคคลที่
นาเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปญหาในการจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือ
3) เงื่อนไข หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติเปนการเฉพาะ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ 3 นาที
เทศบาลนคร
ขอเปลี่ยนบัตรแจงความ
เชียงใหม อําเภอ
ประสงคตอเจาหนาที่
เมืองเชียงใหม
2) เจาหนาที่ตรวจสอบ
จังหวัดเชียงใหม
1)
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
และฐานขอมูลทะเบียนบัตร
2)

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏ 7 นาที
วาเปนบุคคลคนเดียวกันกับ

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

รายการในฐานขอมูล
ดําเนินการพิมพลายนิ้วมือ
ถายรูปทําบัตร พิมพคําขอมี
บัตร ตรวจสอบความถูก
ตองรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา
การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

3 นาที

การพิจารณา

กรณีอนุมัติ
- จัดทําเอกสารใบรับรอง
รายการทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38/1) เพื่อใชเปน
เอกสารรอรับบัตร

2 นาที

3)

4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือรับรอง
กรมการจัดหางาน 1
1
ฉบับ
(**ขึ้นอยูกับมติ
จากกรมการ
คณะรัฐมนตรีเปน
1)
จัดหางาน
ผูกําหนด**รับรอง
สําเนาถูกตอง)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

เอกสารที่ทาง
กรมการปกครอง 1
ราชการออกให
2) เชน ท.ร.38/1
(เดิม), บัตรเดิม
ฯลฯ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร
คาธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ (ยกเวน (1) การทําบัตรครั้งแรกของผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ
กําหนดและ
ไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด)
2) คาธรรมเนียมคัดและรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1)
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ (โทร 1567)
2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัด
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
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เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

