คู่มือสาหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตรค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสารวจและจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
08/06/2558 16:16
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร 037 – 421-907 ,
037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702 ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 และหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยที่มีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กเลขประจาตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 และบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนที่นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนประวัติให้เนื่องจากไม่สามารถรับแจ้งการเกิดหรือ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะคนสัญชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กอนาถาหรือคนไร้รากเหง้าที่อยู่
ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติท .ร.38 กมีเลขประจาตัวประชาชน13 หลัก
ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ต้องดาเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือนายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติต้องขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 5 ปี
บริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติ
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุดต้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติต้องขอเปลี่ยนบัตร
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร 1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ
เปลี่ยนบัตรแจ้งความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูล
ทะเบียนบัตร
2) การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกันกับรายการใน
ฐานข้อมูลดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ

ระยะเวลา
ให้บริการ
3 นาที

7 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงาน หมาย
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

3 นาที

สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

-

ถ่ายรูปทาบัตรพิมพ์คาขอมีบัตร
ตรวจสอบความถูกต้องรวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา
3) การพิจารณา
4) การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

กรณีอนุมัติ
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอมีบัตรเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานการรอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง (ภายใน 1
เดือน)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที

2 นาที

-

14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ออกเอกสาร
1)
บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่ กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ
(รับรอง
มีสถานะทางทะเบียนเดิม
สาเนา
(กรณีบัตรหมดอายุบัตร
ถูกต้อง)
ชารุดและขอเปลี่ยนบัตร)
2)
แบบรับรองรายการ
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
(รับรอง
ทะเบียนประวัติบุคคลที่
สาเนา
ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ถูกต้อง)
(ท.ร.38 ข)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1) เอกสารอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ (ถ้ามี) เช่นหนังสือ
ขออนุญาตออกนอกเขต
หลักฐานการศึกษาฯลฯ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1

1

ฉบับ

หมาย
เหตุ
(รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาบัตร
ค่าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเว้น)
(1) การทาบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกาหนดและ ได้ขอมีบัตรภายในกาหนดเวลาที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนด)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http:// www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ 037 – 421-907 , 037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702
4) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว ( โทร 037-241-491 ต่อ 12 )
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

