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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนี 
             เข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

 เป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุร ี
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย      
ว่าด้วยคนเข้าเมือง 

2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  เทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 
    1) กฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและก าหนดอัตรา 

ค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551 
     2) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ  :  บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ  :  ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0  นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  

11. ช่องทางการให้บริการ  
     1) สถานที่ให้บริการ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีราชา 161  ถ.เจิมจอมพล  ต.ศรีราชา  

อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00 ที่มี
อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือนายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ ขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ 
     2. กรณีหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกท าลาย หรือบัตรช ารุดในสาระส าคัญ ขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกท าลายหรือ บัตรช ารุดในสาระส าคัญ 
หมายเหตุ 
     1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมกับเจ้าบ้าน
หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ 
     2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพ่ิมข้ึนหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 
     3) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่นโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/
ขอเปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ 
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร 

3 นาที เทศบาลเมืองศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

- 

2) 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานข้อมูลด าเนินการพิมพ์
ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปท าบัตร   
พิมพ์ค าขอมีบัตร ตรวจสอบ
ความถูกต้องรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ    
นายทะเบียนพิจารณา 

7 นาที เทศบาลเมืองศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) 
 

 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ  

3 นาที เทศบาลเมืองศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

- 

4) 
 
 
 

 

การพิจารณา 
 

กรณีอนุมัติ   
- จัดท าเอกสารใบรับรอง
รายการทะเบียนประวัติ 
(ท.ร.38/1) เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
รอรับบัตร 

2 นาที เทศบาลเมืองศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 นาที 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

16. ค่าธรรมเนียม 
     1) ค่าธรรมเนียมในการจัดท าบัตร 

 ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
หมายเหตุ (ยกเว้น  (1) การท าบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี (2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกท าลาย  
หรือช ารุดในสาระส าคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
และได้ขอมีบัตรภายในก าหนดเวลาที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนด)   

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
 
 
 

หนังสือรับรองจาก
กรมการจัดหางาน 

กรมการจัดหางาน 1 1 ฉบับ (**ขึ้นอยู่กับมติ
คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ก าหนด**
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 
 
 

 

เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ เช่น 
ท.ร.38/1 (เดิม), 
บัตรเดิม ฯลฯ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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     2) ค่าธรรมเนียมคัดและรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1) 
 ค่าธรรมเนียม  20 บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
     1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลเมืองศรีราชา 

หมายเหตุ (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ห้องส านักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 0 3831 2607 / ยื่นเป็นหนังสือ 
ถึงนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ด้วยตนเอง /ส่งทางไปรษณีย์ (161 ถนนเจิมจอมพล ต าบลศรีราชา  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110) / เว็บไซต์ www.srirachamunicipality.go.th) 

     2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรี  โทรศพัท์ 0 3827 8370 
     3) ช่องทางการร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ (59 หมู่ที่ 11 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 
www.bora.dopa.go.th) 

     4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 


