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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอมีบัตรประจาํตัวบุคคลที�ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การขอมีบตัรประจาํตวับคุคลที
ไมมี่สถานะทางทะเบียน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง : 
1) กฎกระทรวงกําหนดให้คนซึ�งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี�ยวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรค่าธรรมเนียม 

พ.ศ.2551 
 

2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที�ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
พ.ศ.2548 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ : สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขอมีบตัรประจาํตวับคุคลที
ไมมี่สถานะทางทะเบียน เทศบาลนครระยอง   
11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั3งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
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หมายเหตุ - 

  
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บคุคลที
ไมมี่สถานะทางทะเบียนที
มีชื
อและรายการบคุคลในทะเบียนประวตั ิท.ร.38 ก มีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั
ขึ >นตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 และหลกัที
หกและเจ็ดเป็นเลข 89 รวมถึงบตุรของบคุคลดงักลา่วที
เกิดในประเทศไทยที
มีชื
อ
และรายการบคุคลในทะเบียนประวตัทิ.ร.38 ก เลขประจาํตวัประชาชนขึ >นตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 และบคุคลที
ไมมี่สถานะ
ทางทะเบียนที
นายทะเบียนอาํเภอ หรือนายทะเบียนทอ้งถิ
นจดัทาํทะเบียนประวตัใิห ้เนื
องจากไมส่ามารถรบัแจง้การเกิด
หรือเพิ
มชื
อในทะเบียนบา้นในสถานะคนสญัชาตไิทย  ซึ
งสว่นใหญ่จะเป็นเดก็ที
ถกูทอดทิ >งเดก็อนาถาหรือคนไรร้ากเหงา้ที

อยูใ่นการดแูลของสถานสงเคราะหที์
มีชื
อและรายการบคุคลในทะเบียนประวตัทิ.ร.38 ก มีเลขประจาํตวัประชาชน 13 
หลกัขึ >นตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 ที
มีอายตุั>งแต ่5 ปีบริบรูณแ์ตไ่ม ่70 ปีบริบรูณต์อ้งดาํเนินการดงันี > 
  1. กรณีอายคุรบ 5 ปีบรบิรูณห์รือนายทะเบียนจดัทาํทะเบียนประวตัิตอ้งขอมีบตัรภายใน 60 วนันบัแตว่นัที
มีอายคุรบ 5 
ปีบริบรูณห์รือวนัที
นายทะเบียนจดัทาํทะเบียนประวตัิ 
  2. กรณีบตัรเดมิหมดอายบุตัรหายหรือถกูทาํลายหรือบตัรชาํรุดตอ้งขอมีบตัรใหมภ่ายใน 60 วนันบัแตว่นัที
บตัรเดิม
หมดอายบุตัรหายหรือถกูทาํลายหรือบตัรชาํรุด 
  3. กรณีที
แกไ้ขรายการชื
อตวัชื
อสกลุหรือชื
อตวัและชื
อสกลุหรือวนัเดือนปีเกิดในทะเบียนประวตัิตอ้งขอเปลี
ยนบตัร 
ภายใน 60 วนันบัแตว่นัที
นายทะเบียนไดแ้กไ้ขรายการในทะเบียนประวตัิ 
หมายเหต ุ
1) กรณีมีเหตสุงสยัเกี
ยวกบัรายการบคุคลผูข้อมีบตัรอาจตอ้งมีการสอบสวนขอ้เท็จจริงเพิ
มเตมิกบัเจา้บา้นหรือบคุคลที

นา่เชื
อถือ 
2) ขั>นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ
มขึ >นหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพนิ์ >วมือ 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/
ขอเปลี
ยนบตัรแจง้ความ
ประสงคต์อ่เจา้หนา้ที
 
2) เจา้หนา้ที
ตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานรายการใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร 

3 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 
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ที� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื
อตรวจสอบแลว้ปรากฏ
วา่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานขอ้มลู
ดาํเนินการพิมพล์ายนิ >วมือ
ถ่ายรูปทาํบตัรพิมพค์าํขอมี
บตัรตรวจสอบความถกูตอ้ง
รวบรวมเอกสารหลกัฐานที

เกี
ยวขอ้งเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
 

7 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ
 

3 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนมุตัิ   
- จดัทาํเอกสารใบรบัคาํขอ
มีบตัรเพื
อใชเ้ป็นหลกัฐาน
การรอรบับตัร   
จากสาํนกัทะเบียนกลาง 
(ภายใน 1 เดือน)  

2 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั>นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

บุคคลที�ไม่มี

สถานะทาง

ทะเบียนเดิม 

(กรณีบัตร

หมดอายุบัตร

ชํารุดและขอ

เปลี�ยนบัตร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

2) 

แบบรับรอง

รายการทะเบียน

ประวัติบุคคลที�

ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน (ท.ร.38 

ข) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอื�นที�ทาง

ราชการออกให้ 

(ถ้ามี) เช่น

หนังสือขอ

อนุญาตออกนอก

เขตหลักฐาน

การศึกษาฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาํบัตร 

ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
หมายเหตุ (ยกเวน้ 

(1) การทําบัตรครั3งแรกของผูที้�มีอายุตํ�ากว่า 15 ปี         

(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตท้องที�ที�ประสบสาธารณภัยตามที�ผูอํ้านวยการ

ทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดข้อมีบัตรภายในกําหนดเวลาที�ผูอํ้านวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด) 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยด์าํรงธรรมกระทรวง  ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหตุ  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  โทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 
4) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิIไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 


