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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักบริ หารการทะเบียน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบตั รประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดให้คนซึ่ งไม่มีสญ
ั ชาติ ไทยปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการทะเบี ยนราษฎรและกํ าหนดอัตรค่าธรรมเนี ยม
พ.ศ. 2551
2)

ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการสํ ารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที ไ่ ม่มีสถานะทางทะเบี ยนพ.ศ.
2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
08/06/2558 16:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักทะเบี ยนอําเภอที ม่ ี ชื่อในทะเบี ยนประวัติ (หน่วยยื น่ คําขอ)/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
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2)

หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการสํานักทะเบี ยนท้องถิ่ นที ม่ ี ชื่อในทะเบี ยนประวัติ (หน่วยยื น่ คําขอ)/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัตทิ .ร.38 กมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 และหลักที่หกและเจ็ดเป็ นเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยที่มีชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนประวัตทิ .ร.38 กเลขประจําตัวประชาชนขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนที่นายทะเบียนอําเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัตใิ ห้ เนื่องจากไม่สามารถรับแจ้ งการเกิด
หรื อเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านในสถานะคนสัญชาติไทยซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กที่ถกู ทอดทิ ้งเด็กอนาถาหรื อคนไร้ รากเหง้ าที่
อยูใ่ นการดูแลของสถานสงเคราะห์ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัตทิ .ร.38 กมีเลขประจําตัวประชาชน13
หลักขึ ้นต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี บริ บรู ณ์แต่ไม่ 70 ปี บริ บรู ณ์ต้องดําเนินการดังนี ้
1. กรณีอายุครบ 5 ปี บริ บรู ณ์หรื อนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติต้องขอมีบตั รภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีอายุครบ 5
ปี บริ บรู ณ์หรื อวันที่นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ
2. กรณีบตั รเดิมหมดอายุบตั รหายหรื อถูกทําลายหรื อบัตรชํารุ ดต้ องขอมีบตั รใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่บตั รเดิม
หมดอายุบตั รหายหรื อถูกทําลายหรื อบัตรชํารุ ด
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 ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ 3 นาที
ขอเปลี่ยนบัตรแจ้ งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ 7 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลายนิ ้วมือ
ถ่ายรู ปทําบัตรพิมพ์คําขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้ อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ

3 นาที

-

การพิจารณา

กรณีอนุมตั ิ
- จัดทําเอกสารใบรับคําขอ
มีบตั รเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
การรอรับบัตร
จากสํานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

2 นาที

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

-

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
บุคคลที่ไม่มี
สถานะทาง
ทะเบียนเดิม
1)
(กรณีบตั ร
หมดอายุบตั ร
ชํารุดและขอ
เปลี่ยนบัตร)
แบบรับรอง
กรมการปกครอง 0
รายการทะเบียน
ประวัติบคุ คลที่
2)
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (ท.ร.38
ข)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

เอกสารอื่นที่ทาง ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หนังสือขอ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ที่

อนุญาตออกนอก
เขตหลักฐาน
การศึกษาฯลฯ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมในการจัดทําบัตร
ค่ าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเว้น
(1) การทําบัตรครั้งแรกของผู้ทีม่ ี อายุตํ่ากว่า 15 ปี
(2) กรณี บตั รเดิ มสูญหายถูกทําลายหรื อชํ ารุดในสาระสําคัญในเขตท้องที ท่ ี ่ประสบสาธารณภัยตามที ผ่ ู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกํ าหนดและ
ได้ขอมี บตั รภายในกํ าหนดเวลาที ผ่ ูอ้ ํานวยการทะเบี ยนกลางประกาศกํ าหนด
)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักบริ หารการทะเบียน 59 หมูท่ ี่ 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัด
ปทุมธานี 12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
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วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สุกญ
ั ญาดีด้วยชาติ
วิเชียรชิดชนกนารถ
ANUSORN JIRAPITAK

