
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย กรณีแรงงำนต่ำงด้ำว

หลบหนีเข้ำเมืองสัญชำติเมียนมำ ลำว และกัมพูชำ ที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็น

กรณีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00 ท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 

70 ปีบริบูรณ์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 

1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือนายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ ขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์

หรือวันที่นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ 

2. กรณีหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกท าลาย หรือบัตรช ารุดในสาระส าคัญ ขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีบัตรหมดอายุ 

บัตรหายหรือถูกท าลายหรือ บัตรช ารุดในสาระส าคัญ 

หมายเหตุ 

1) กรณีมีเหตุสงสัยเก่ียวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 

2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 

3) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่นโยบายของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีจะก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะ 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ส านักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขท่ี 1 ถนนพระยาพายัพ
พิริยะกิจ ต าบลตลาด  อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ให้บริการส านักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (หน่วย
ยื่นค าขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 นาที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตรแจ้งความประสงค์ต่อ

เจ้าหน้าท่ี 
2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายการในฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลทะเบียนบัตร 
(หมายเหตุ: -)  

3 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการใน
ฐานข้อมูลด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปท าบัตร พิมพ์ค าขอ

มีบัตร ตรวจสอบความถูกต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวข้องเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

7 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  
 

(หมายเหตุ: -)  

3 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 

4) กำรพิจำรณำ 

กรณีอนุมัติ   

- จัดท าเอกสารใบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1) 
เพื่อใช้เป็นเอกสารรอรับบัตร 

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือรับรองจำกกรมกำรจัดหำงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (**ขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนด**รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

กรมการจัดหางาน 

2) 

 

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

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดท ำบัตร 

(หมายเหตุ: (ยกเว้น  (1) การท าบัตรครั้งแรกของผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี
 (2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญใน
เขตท้องท่ีท่ีประสบสาธารณภัยตามท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศ
ก าหนดและ       
  

ได้ขอมีบัตรภายในก าหนดเวลาท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศ
ก าหนด         
))  

 ค่ำธรรมเนียม 60 บาท 

  

 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดและรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567))  
2) ส านักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ท่ี 11 ต าบลบึงทองหลางอ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 

(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 



- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และ

กัมพูชา ท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและก าหนดอัตรค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551  

  

2)ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ

เมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ส าเนาคู่มือ

ประชาชน 21/08/2015 13:30 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


