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คูมือสําหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีคนตางด%าวซึ่งได%รับอนุญาตให%มีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาด%วยคนเข%าเมือง

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
2. หนวยงานเจ%าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให%อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข%อง :
1) กฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตร
คาธรรมเนียม พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให%บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข%อบังคับ/ข%อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข%อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข%อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น%อยที่สุด 0
10. ชื่ออ%างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีคนตางดาว
ซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 08/06/2558 15:59
11. ชองทางการให%บริการ

สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 614346/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป:ดใหบริการวันจันทร;ถึงวันศุกร; (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ : ตองมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ที่หนวยยื่นคําขอ
12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เงื่อนไข(ถ%ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึ่งไมมีสญ
ั ชาติไทยกรณีคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
และมีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนคนตางดาวที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานท.ร.14 ระบุสัญชาติอนื่ หรือไมไดสัญชาติไทยมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 3, 4, 5, 8 และบุตรของบุคคลตางดาวที่เกิดในประเทศไทยและไมไดสัญชาติ
ไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติมีชื่อในทะเบียนบานท.ร.13 เลขประจําตัวขึ้นตนหลักแรกดวย 6 หรือ 7 ที่มี
อายุตั้งแต 5 ปGบริบูรณHแตไม 70 ปGบริบูรณHตองดําเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปGบริบรู ณHหรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตองขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแตวันที่มีอายุ
ครบ 5 ปGบริบูรณHหรือวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุดตองขอมีบัตรใหมภายใน 60 วันนับแตวันทีบ่ ัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุด
3. กรณีที่แกไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปGเกิดในทะเบียนบาน (ท.ร.14 หรือท.ร.13)
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ตองขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแตวันทีน่ ายทะเบียนไดแกไขรายการในทะเบียนบาน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจาบานหรือบุคคล
ที่นาเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปKญหาในการจัดเก็บลายพิมพHนวิ้ มือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ให%บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
1) การ
1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอเปลี่ยนบัตร
3 นาที สํานักทองถิ่น
ตรวจสอบ
แจงความประสงคHตอเจาหนาที่
เทศบาลเมือง
เอกสาร
2) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แมฮองสอน/สํานัก
รายการในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนอําเภอ
ฐานขอมูลทะเบียนบัตร
2) การพิจารณา เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาเปMนบุคคลคน
7 นาที สํานักทองถิ่น
เดียวกันกับรายการในฐานขอมูลดําเนินการ
เทศบาลเมือง
พิมพHลายนิ้วมือถายรูปทําบัตรพิมพHคําขอมีบัตร
แมฮองสอน/สํานัก
ตรวจสอบความถูกตองรวบรวมเอกสาร
ทะเบียนอําเภอ
หลักฐานที่เกี่ยวของเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
3) การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณาอนุมัต/ิ ไมอนุมัติ
3 นาที สํานักทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
4) การพิจารณา กรณีอนุมัติ
2 นาที สํานักทองถิ่น
- จัดทําเอกสารใบรับคําขอมีบัตรเพื่อใชเปMน
เทศบาลเมือง
หลักฐานการรอรับบัตร จากสํานักทะเบียน
แมฮองสอน/สํานัก
กลาง (ภายใน 1 เดือน)
ทะเบียนอําเภอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู%ออก เอกสาร เอกสาร นับ
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) บัตรประจําคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (กรณี กรมการ
1
1
ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
บัตรหมดอายุชํารุดหรือขอเปลี่ยนบัตร) ปกครอง
2) สําเนาทะเบียนบาน
กรมการ
1
1
ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ปกครอง
3) ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชา กรมการ
1
1
ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ชนของผูใหการรับรองยืนยันตัวบุคคล ปกครอง
(กรณีที่ตองสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู%ออก เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1
1
ฉบับ

หมาย
เหตุ

1) เอกสารราชการอื่นเชนใบสําคัญถิ่นที่อยูใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาวใบแสดงผลการเรียน
เปMนตน
16. คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร
คาธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเวน (1) การทําบัตรครั้งแรกของผูที่มีอายุตํา่ กวา 15 ปB (2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามทีผ่ ูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดขอมี
บัตรภายในกําหนดเวลาทีผ่ ูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด)
17. ชองทางการร%องเรียน
ถาการบริการไมเปMนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย; 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร@ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร;ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ@
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตHแลว
จันทรHเพ็ญ อินตOะปวง
ปกรณH จีนาคํา
สมบูรณH ใจเย็น

