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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ มีสัญชำติไทย กรณีคนต่ ำงด้ ำวซึ่งได้ รับอนุญำตให้ มี
ถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยคนเข้ ำเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักบริหารการทะเบียน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
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1. ชื่อกระบวนงำน: การขอมีบตั รประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย กรณีคนต่างด้ าวซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติ ไทยปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรและกำหนดอัตรค่ำธรรมเนียม
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติ ไทย พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย กรณีคน
ต่างด้ าวซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง 08/06/2558 15:59
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สำนักทะเบี ยนอำเภอที ม่ ี ชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ำนหรื อทะเบี ยนประวัติ (หน่วยยื ่นคำขอ)/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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สถานที่ให้ บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่ นทีม่ ี ชื่อในทะเบี ยนบ้ำนหรื อทะเบี ยนประวัติ (หน่วยยื ่นคำขอ)/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย กรณีคนต่างด้ าวซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
และมีใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ รื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว ตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมื อง หรื อกฎหมายว่าด้ วยการ
ทะเบียนคนต่างด้ าว ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้ าน ท.ร.14 ระบุสญ
ั ชาติอื่น หรื อไม่ได้ สญ
ั ชาติไทย มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 3, 4, 5, 8 และบุตรของบุคคลต่างด้ าวที่เกิดในประเทศไทยและ
ไม่ได้ สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้ วยสัญชาติ มีชื่อในทะเบียนบ้ าน ท.ร.13 เลขประจาตัวขึ ้นต้ นหลักแรก
ด้ วย 6 หรื อ 7 ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี บริบรู ณ์แต่ไม่ 70 ปี บริบรู ณ์ ต้ องดาเนินการ ดังนี ้
1. กรณีอายุครบ 5 ปี บริบรู ณ์ หรื อนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน ต้ องขอมีบตั ร ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีอายุ
ครบ 5 ปี บริ บรู ณ์หรื อวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน
2. กรณีบตั รเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรื อถูกทาลาย หรื อบัตรชารุด ต้ องขอมีบตั รใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่บตั ร
เดิมหมดอายุ บัตรหายหรื อถูกทาลาย หรื อบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุล หรื อวันเดือนปี เกิด ในทะเบียนบ้ าน (ท.ร.14 หรื อ ท.ร.13)
ต้ องขอเปลี่ยนบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนได้ แก้ ไขรายการในทะเบียนบ้ าน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบตั รอาจต้ องมีการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติมกับเจ้ าบ้ านหรื อบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขันตอนของการพิ
้
จารณา ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ ้น หากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ ้วมือ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขัน้ ตอน

w

w

ที่

การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1) ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ 3 นาที
ขอเปลี่ยนบัตร แจ้ งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน รายการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

-
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ในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร และฐานข้ อมูล
ทะเบียนบัตร
เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ 7 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ ้วมือ
ถ่ายรูปทาบัตร พิมพ์คาขอมี
บัตร ตรวจสอบความถูก
ต้ อง รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
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กรณีอนุมตั ิ
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอ
มีบตั ร เพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
การรอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

3 นาที

2 นาที

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
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การพิจารณา

4)

หมำยเหตุ
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การพิจารณา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
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ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
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ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
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(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

nl

ที่

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำคนซึง่ กรมกำรปกครอง 1
ไม่มีสญ
ั ชำติไทย
(กรณีบตั ร
หมดอำยุ ชำรุด
หรื อขอเปลี่ยน
บัตร)
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1
บ้ ำน
ทะเบียนบ้ ำนและ กรมกำรปกครอง 1
บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ให้ กำรรับรอง
ยืนยันตัวบุคคล
(กรณีที่ต้อง
สอบสวน
ข้ อเท็จจริง
เพิ่มเติม)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

w

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เอกสำรรำชกำร อื่น เช่น
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง

w

w

ที่

1)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

om
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กำรเรี ยน เป็ นต้ น

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมในกำรจัดทำบัตร
ค่ ำธรรมเนียม 60 บาท
หมำยเหตุ (ยกเว้น (1) กำรทำบัตรครั้งแรกของผูท้ ี ม่ ี อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
(2) กรณี บตั รเดิ มสูญหำย ถูก
ทำลำย หรื อชำรุดในสำระสำคัญในเขตท้องที ท่ ี ่ประสบสำธำรณภัยตำมที ผ่ ู้อำนวยกำรทะเบี ยนกลำงประกำศ
กำหนดและได้ขอมี บตั รภำยในกำหนดเวลำที ผ่ ู้อำนวยกำรทะเบี ยนกลำงประกำศกำหนด)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
1)
หมายเหตุ (โทร 1567)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ ี่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150
หมายเหตุ (โทร 1548 (สำยด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

.is

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

w

w

w

19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สุกญ
ั ญา ดีด้วยชาติ
วิเชียร ชิดชนกนารถ
ANUSORN JIRAPITAK

