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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ มีสัญชำติไทยกรณีคนต่ ำงด้ ำวซึ่งได้ รับอนุญำตให้ มีถิ่นที่อยู่ใน
รำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ ำด้วยคนเข้ำเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน: การขอมีบตั รประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณี คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตรค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยพ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 08/06/2558 15:59
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนที่ให้ บริกำร สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร 037 – 421-907 ,
037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702 ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิ ดให้บริ การช่วงพักเที่ยง)
หมำยเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณี คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและ
มีใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ รื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรื อกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคน
ต่างด้าวที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านท.ร.14 ระบุสัญชาติอื่นหรื อไม่ได้สัญชาติไทยมีเลขประจาตัวประชาชน
13 หลักขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 3, 4, 5, 8 และบุตรของบุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการ
เกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติมีชื่อในทะเบียนบ้านท.ร.13 เลขประจาตัวขึ้นต้นหลักแรกด้วย 6 หรื อ 7 ที่มีอายุต้ งั แต่ 5 ปี
บริ บูรณ์แต่ไม่ 70 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งดาเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปี บริ บูรณ์หรื อนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตั รภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีอายุครบ 5
ปี บริ บูรณ์หรื อวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. กรณีบตั รเดิมหมดอายุบตั รหายหรื อถูกทาลายหรื อบัตรชารุ ดต้องขอมีบตั รใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่บตั รเดิม
หมดอายุบตั รหายหรื อถูกทาลายหรื อบัตรชารุ ด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุลหรื อวันเดือนปี เกิดในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14 หรื อท.ร.13) ต้อง
ขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
1) กรณี มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูข้ อมีบตั รอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรื อบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
1)
การตรวจสอบเอกสาร 1) ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ
เปลี่ยนบัตรแจ้งความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูล
ทะเบียนบัตร
2)
การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็ น
บุคคลคนเดียวกันกับรายการใน
ฐานข้อมูลดาเนินการพิมพ์
ลายนิ้วมือถ่ายรู ปทาบัตรพิมพ์คา
ขอมีบตั รตรวจสอบความถูกต้อง

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
3 นาที

ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

หมำย
เหตุ
-

7 นาที

สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ทะเบียนท้องถิ่น

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ระยะเวลำ
บริกำร
ให้ บริกำร
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
3)
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณาอนุมตั ิ/ไม่
3 นาที
อนุมตั ิ
4)
การพิจารณา
กรณีอนุมตั ิ
2 นาที
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอมีบตั ร
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานการรอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง (ภายใน 1
เดือน)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที

ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

-

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาคนซึ่งไม่มี
กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ
สัญชาติไทย (กรณีบตั ร
หมดอายุชารุ ดหรื อขอเปลี่ยน
บัตร)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ

3) ทะเบียนบ้านและบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัวประชาชนของผูใ้ ห้
การรับรองยืนยันตัวบุคคล
(กรณีที่ตอ้ งสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม)

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) เอกสารราชการอื่นเช่น
1
1
ฉบับ
ใบสาคัญถิ่นที่อยูใ่ บสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าวใบ
แสดงผลการเรี ยนเป็ นต้น
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดทำบัตร
ค่ำธรรมเนียม 60 บาท
หมำยเหตุ (ยกเว้น (1) การทาบัตรครั้งแรกของผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
(2) กรณีบตั รเดิมสูญหายถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผอู ้ านวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกาหนดและได้ขอมีบตั รภายในกาหนดเวลาที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนด)
17.
1)
2)
3)
4)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ทางอินเทอร์เน็ต (http:// www.sakaeocity.go.th)
ทางโทรศัพท์ 037 – 421-907 , 037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว ( โทร 037-241-491 ต่อ 12 )

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

