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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยกรณีคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับกำรผ่อนผันให้
พักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพันธุ์
19 กลุ่ม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรและกำหนดอัตรค่ำธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2)

ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยพ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่าง
ด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่ม
น้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) 08/06/2558 16:05
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ 1,3 สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
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ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
07:00 - 17:00 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
และเปิดให้บริกำรในวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้การผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้เมือง(ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) มีเลขประจาตัวประชาขน 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 6 และหลักที่
หกและเจ็ดเริ่มจากเลข 50 เป็นต้นไปรวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการ
เกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติมีชื่อในทะเบียนบ้านท.ร.13 เลขประจาตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 7 ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ต้องดาเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 5
ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุดต้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ต้องขอเปลี่ยน
บัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ 3 นาที
ขอเปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏ 7 นาที
ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ถ่ายรูปทาบัตรพิมพ์คาขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

3 นาที

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

กรณีอนุมัติ
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอ
มีบัตรเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การรอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

2 นาที

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

2)

3)

4)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัวคน กรมกำรปกครอง 1
ซึ่งไม่มีสัญชำติ
ไทยเดิม (กรณี
1)
บัตรหมดอำยุ
ชำรุดและขอ
เปลี่ยนบัตร)
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1
2)
บ้ำน (ท.ร.13)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้อง)

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

เอกสำรอื่นที่ทำง รำชกำรออกให้
(ถ้ำมี) เช่น
ทะเบียนประวัติ
ชนกลุ่มน้อย
หนังสือขอ
อนุญำตออกนอก
เขตหลักฐำน
กำรศึกษำฯลฯ

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดทำบัตร
ค่ำธรรมเนียม60 บาท
หมำยเหตุ (ยกเว้น
(1) กำรทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
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(2) กรณีบัตรเดิมสูญหำยถูกทำลำยหรือชำรุดในสำระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสำธำรณภัยตำมที่ผู้อำนวยกำร
ทะเบียนกลำงประกำศกำหนดและ
ได้ขอมีบัตรภำยในกำหนดเวลำที่ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงประกำศกำหนด
)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
07:00 - 17:00 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
และเปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น.
หมำยเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมำยเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

