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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่ มีสัญชาติไทยกรณีคนต่ างด้ าวซึ่งได้ รับอนุญาตให้ มีถ่ นิ
ที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่ าด้ วยคนเข้ าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบตั รประจําตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยกรณีคนต่างด้ าวซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดให้คนซึ่ งไม่มีสญ
ั ชาติ ไทยปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการทะเบี ยนราษฎรและกํ าหนดอัตรค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2)

ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจํ าตัวคนซึ่ งไม่มีสญ
ั ชาติ ไทยพ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยกรณีคนต่าง
ด้ าวซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง 27/07/2558 13:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลกสํานักงานเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยกรณีคนต่างด้ าวซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
และมีใบสําคัญถิ่นที่อยูห่ รื อใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าวตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมืองหรื อกฎหมายว่าด้ วยการ
ทะเบียนคนต่างด้ าวที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้ านท.ร.14 ระบุสญ
ั ชาติอื่นหรื อไม่ได้ สญ
ั ชาติไทยมีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 3, 4, 5, 8 และบุตรของบุคคลต่างด้ าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้ วยสัญชาติมีชื่อในทะเบียนบ้ านท.ร.13 เลขประจําตัวขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วย 6
หรื อ 7 ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี บริ บรู ณ์แต่ไม่ 70 ปี บริ บรู ณ์ต้องดําเนินการดังนี ้
1. กรณีอายุครบ 5 ปี บริ บรู ณ์หรื อนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านต้ องขอมีบตั รภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีอายุครบ
5 ปี บริ บรู ณ์หรื อวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน
2. กรณีบตั รเดิมหมดอายุบตั รหายหรื อถูกทําลายหรื อบัตรชํารุดต้ องขอมีบตั รใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่บตั รเดิม
หมดอายุบตั รหายหรื อถูกทําลายหรื อบัตรชํารุด
3. กรณีที่แก้ ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุลหรื อวันเดือนปี เกิดในทะเบียนบ้ าน (ท.ร.14 หรื อท.ร.13) ต้ อง
ขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนได้ แก้ ไขรายการในทะเบียนบ้ าน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบตั รอาจต้ องมีการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติมกับเจ้ าบ้ านหรื อบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขันตอนของการพิ
้
จารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ ้นหากพบปั ญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ ้วมือ

13. 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 าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ 7 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลายนิ ้วมือ
ถ่ายรูปทําบัตรพิมพ์คําขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้ อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ

การพิจารณา

กรณีอนุมตั ิ - จัดทําเอกสาร 2 นาที
ใบรับคําขอมีบตั รเพื่อใช้ เป็ น
หลักฐานการรอรับบัตรจาก
สํานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

3 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําคนซึง่ กรมการปกครอง
ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(กรณีบตั ร
หมดอายุชํารุด
หรื อขอเปลี่ยน
บัตร)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน
ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้ การรับรอง
ยืนยันตัวบุคคล
(กรณีที่ต้อง
สอบสวน
ข้ อเท็จจริ ง
เพิ่มเติม)

1

ที่

1)

เอกสารราชการ อื่นเช่นใบสําคัญ
ถิ่นที่อยูใ่ บสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าวใบแสดงผล
การเรี ยนเป็ นต้ น

16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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1)

ค่ าธรรมเนียมในการจัดทําบัตร
( ยกเว้ น (1) การทําบัตรครั ง้ แรกของผู้ท่ มี ีอายุต่าํ กว่ า 15 ปี (2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือ
ชํารุ ดในสาระสําคัญในเขตท้ องที่ท่ ปี ระสบสาธารณภัยตามที่ผ้ ูอาํ นวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด
และได้ ขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผ้ ูอาํ นวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด )
ค่ าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ( 59 หมูท่ ี่ 11 ตําบลบึง
ทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / www. bora.dopa.go.th )
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

