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คูมือสําหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีคนตางด%าวซึ่งได%รับการผอนผันให%
พักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเป+นกรณีพิเศษตามกฎหมายวาด%วยคนเข%าเมือง (ชนกลุมน%อยและกลุมชาติพันธุ3
19 กลุม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีคนตางดาวซึ่งไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักรเป/นกรณีพิเศษตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (ชนกลุมนอยและกลุมชาติพนั ธุ5 19 กลุม)
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
ซึ่งไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเป/นกรณีพิเศษตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (ชนกลุมนอยและ
กลุมชาติพนั ธุ5 19 กลุม) 08/06/2558 16:05
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. หลักเกณฑ3 วิธีการ เงื่อนไข(ถ%ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึ่งไมมีสญ
ั ชาติไทยกรณีคนตางดาวซึ่งไดการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเป/นกรณีพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยคนเขเมือง(ชนกลุมนอยและกลุมชาติพนั ธุ5 19 กลุม) มีเลขประจําตัวประชาขน 13 หลักขึ้นตนดวยเลข 6 และหลัก
ที่หกและเจ็ดเริ่มจากเลข 50 เป/นตนไปรวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในประเทศไทยและไมไดสัญชาติไทยโดยการ
เกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติมีชื่อในทะเบียนบานท.ร.13 เลขประจําตัวประชาชนขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 7 ที่มีอายุ
ตั้งแต 5 ปJบริบูรณ5แตไม 70 ปJบริบูรณ5ตองดําเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปJบริบรู ณ5หรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตองขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแตวันที่มีอายุ
ครบ 5 ปJบริบูรณ5หรือวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุดตองขอมีบัตรใหมภายใน 60 วันนับแตวันทีบ่ ัตรเดิม
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หมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุด
3. กรณีที่แกไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปJเกิดในทะเบียนบาน (ท.ร. 13) ตองขอ
เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแตวันที่นายทะเบียนไดแกไขรายการในทะเบียนบาน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจาบานหรือบุคคล
ที่นาเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปKญหาในการจัดเก็บลายพิมพ5นวิ้ มือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ให%บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
1) การตรวจสอบ 1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอเปลี่ยนบัตร 3 นาที
สํานักทองถิ่น
เอกสาร
แจงความประสงค5ตอเจาหนาที่
เทศบาลเมือง
2) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แมฮองสอน/สํานัก
รายการในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนอําเภอ
ฐานขอมูลทะเบียนบัตร
2) การพิจารณา เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาเป/นบุคคลคน
7 นาที
สํานักทองถิ่น
เดียวกันกับรายการในฐานขอมูลดําเนินการ
เทศบาลเมือง
พิมพ5ลายนิ้วมือถายรูปทําบัตรพิมพ5คําขอมี
แมฮองสอน/สํานัก
บัตรตรวจสอบความถูกตองรวบรวมเอกสาร
ทะเบียนอําเภอ
หลักฐานที่เกี่ยวของเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
3) การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณาอนุมัต/ิ ไมอนุมัติ
3 นาที
สํานักทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
4) การพิจารณา กรณีอนุมัติ
2 นาที
สํานักทองถิ่น
- จัดทําเอกสารใบรับคําขอมีบัตรเพื่อใชเป/น
เทศบาลเมือง
หลักฐานการรอรับบัตร
แมฮองสอน/สํานัก
จากสํานักทะเบียนกลาง (ภายใน 1 เดือน)
ทะเบียนอําเภอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู%ออก
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติ กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (รับรองสําเนา
ไทยเดิม (กรณีบัตรหมดอายุชํารุด
ถูกตอง)
และขอเปลี่ยนบัตร)
2) สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.13)
กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
หมาย
ภาครัฐผู%ออก เอกสาร เอกสาร นับ
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให (ถามี) เชน
1
1
ฉบับ (รับรอง
ทะเบียนประวัตชิ นกลุมนอยหนังสือขออนุญาต
สําเนา
ออกนอกเขตหลักฐานการศึกษาฯลฯ
ถูกตอง)
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร
คาธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเวน
(1) การทําบัตรครั้งแรกของผูที่มีอายุตํา่ กวา 15 ปB
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ
กําหนด
17. ชองทางการร%องเรียน

ถาการบริการไมเป/นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน 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. ตัวอยางแบบฟอร3ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร;ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ3
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต5แลว
จันทร5เพ็ญ อินตPะปวง
ปกรณ5 จีนาคํา
สมบูรณ5 ใจเย็น

