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คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่ มีสถำนะทำงทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอมีบตั รประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง :
1) กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติ ไทยปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรและกำหนดอัตรค่ำธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำงว่ำด้วยกำรสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มีสถำนะทำงทะเบี ยนพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอมีบตั รประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเทศบาลตาบลฉวาง
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1.) สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ หมูท่ ี่ 1 ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 80150 )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัตทิ .ร.38 กมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 และหลักที่หกและเจ็ดเป็ นเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยที่มีชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนประวัตทิ .ร.38 กเลขประจาตัวประชาชนขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนที่นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่นจัดทาทะเบียนประวัตใิ ห้ เนื่องจากไม่สามารถรับแจ้ งการเกิด
หรื อเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านในสถานะคนสัญชาติไทยซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กที่ถกู ทอดทิ ้งเด็กอนาถาหรื อคนไร้ รากเหง้ าที่
อยูใ่ นการดูแลของสถานสงเคราะห์ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัตทิ .ร.38 กมีเลขประจาตัวประชาชน13
หลักขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี บริ บรู ณ์แต่ไม่ 70 ปี บริ บรู ณ์ต้องดาเนินการดังนี ้
1. กรณีอายุครบ 5 ปี บริบรู ณ์หรื อนายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติต้องขอมีบตั รภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีอายุครบ 5
ปี บริ บรู ณ์หรื อวันที่นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติ
2. กรณีบตั รเดิมหมดอายุบตั รหายหรื อถูกทาลายหรื อบัตรชารุดต้ องขอมีบตั รใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่บตั รเดิม
หมดอายุบตั รหายหรื อถูกทาลายหรื อบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุลหรื อวันเดือนปี เกิดในทะเบียนประวัติต้องขอเปลี่ยนบัตร
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนได้ แก้ ไขรายการในทะเบียนประวัติ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบตั รอาจต้ องมีการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติมกับเจ้ าบ้ านหรื อบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขันตอนของการพิ
้
จารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ ้นหากพบปั ญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ ้วมือ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1) ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/
ขอเปลี่ยนบัตรแจ้ งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร

3 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ฉวางอาเภอ
ฉวางจังหวัด
นครศรี ธรรมราช

หมำยเหตุ

-
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ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ ้วมือ
ถ่ายรูปทาบัตรพิมพ์คาขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้ อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

7 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ

3 นาที

การพิจารณา

กรณีอนุมตั ิ
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอ
มีบตั รเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
การรอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

2 นาที

ประเภทขัน้ ตอน

2)

3)

4)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ฉวางอาเภอ
ฉวางจังหวัด
นครศรี ธรรมราช

หมำยเหตุ

เทศบาลตาบล
ฉวางอาเภอ
ฉวางจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
เทศบาลตาบล
ฉวางอาเภอ
ฉวางจังหวัด
นครศรี ธรรมราช

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นำที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
1
บุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำง
ทะเบียนเดิม
1)
(กรณีบตั ร
หมดอำยุบตั ร
ชำรุดและขอ
เปลี่ยนบัตร)
แบบรับรอง
กรมกำรปกครอง
0
รำยกำรทะเบียน
ประวัติบคุ คลที่
2)
ไม่มีสถำนะทำง
ทะเบียน (ท.ร.38
ข)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

เอกสำรอื่นที่ทำง รำชกำรออกให้
(ถ้ ำมี) เช่น
หนังสือขอ
อนุญำตออกนอก
เขตหลักฐำน
กำรศึกษำฯลฯ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมในกำรจัดทำบัตร
ค่ ำธรรมเนียม 60 บาท
หมำยเหตุ (ยกเว้น
(1) กำรทำบัตรครั้งแรกของผู้ทีม่ ี อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
(2) กรณี บตั รเดิ มสูญหำยถูกทำลำยหรื อชำรุดในสำระสำคัญในเขตท้องที ท่ ี ่ประสบสำธำรณภัยตำมที ผ่ ู้อำนวยกำร
ทะเบียนกลำงประกำศกำหนดและ
ได้ขอมี บตั รภำยในกำหนดเวลำที ผ่ อู้ ำนวยกำรทะเบี ยนกลำงประกำศกำหนด)
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สำนักงำนเทศบำลตำบลฉวำง
หมำยเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
80150 / โทรศัพท์ 075-480289 / โทรสาร 075-481151 หรื อ เว็บไซต์
http://www.chawangcity.go.th/index.php )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรี ธรรมรำช
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน นำยอำเภอฉวำง
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ตู้รับฟั งควำมคิดเห็น
หมำยเหตุ (ตังอยู
้ ่ ณ หน้ าที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลฉวาง )
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์

20/08/2558

สถำนะ

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

เทศบาลตาบลฉวาง
เทศบาลตาบลฉวาง

เผยแพร่ โดย

เทศบาลตาบลฉวาง

