
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอมีบัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักขึ้นต้น

หลักแรกด้วยเลข 0 และหลักท่ีหกและเจ็ดเป็นเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวท่ีเกิดในประเทศไทยท่ีมีชื่อและรายการ

บุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 ก เลขประจ าตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 และบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีนาย

ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนประวัติให้เนื่องจากไม่สามารถรับแจ้งการเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ในสถานะคนสัญชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีถูกทอดท้ิงเด็กอนาถาหรือคนไร้รากเหง้าท่ีอยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์

ท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจ าตัวประชาชน13 หลัก ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 ท่ีมีอายุตั้งแต่ 

5 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือนายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ ต้องขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีมีอายุครบ 5 ปี

บริบูรณ์หรือวันท่ีนายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ 

  2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกท าลาย หรือบัตรช ารุด ต้องขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีบัตรเดิม

หมดอายุ บัตรหายหรือถูกท าลาย หรือบัตรช ารุด 

  3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ในทะเบียนประวัติ ต้องขอเปลี่ยนบัตร 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีนายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ 

หมายเหตุ 

1) กรณีมีเหตุสงสัยเก่ียวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 

2) ขั้นตอนของการพิจารณา ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 

 

  
 

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 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นท่ีมีชื่อในทะเบียนประวัติ (หน่วยยื่นค 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/ขอเปลี่ยนบัตร แจ้งความประสงค์

ต่อเจ้าหน้าท่ี 
2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายการในฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร 
(หมายเหตุ: -)  

3 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการใน
ฐานข้อมูล ด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปท าบัตร พิมพ์ค าขอ

มีบัตร ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี

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 าเอกสารใบรับค าขอมีบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรอรับ

บัตร   
จากส านักทะเบียนกลาง (ภายใน 1 เดือน)   

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวบุคคลท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเดิม (กรณีบัตร
หมดอำยุ บัตรช ำรุด และขอเปล่ียนบัตร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

แบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

(ท.ร.38 ข) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสำรอื่นท่ีทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือขออนุญำต

ออกนอกเขต หลักฐำนกำรศึกษำ ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดท ำบัตร 

(หมายเหตุ: (ยกเว้น 
(1) การท าบัตรครั้งแรกของผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี   

      (2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญในเขตท้องท่ีท่ีประสบสาธารณภัย
ตามท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนดและ   

      
ได้ขอมีบัตรภายในก าหนดเวลาท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศ
ก าหนด         
))  

 ค่ำธรรมเนียม 60 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567))  
2) ส านักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ท่ี 11 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 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 าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน  

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 ว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548  

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 าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/08/2015 

13:27 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


