
1/5 
 

คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอมีบัตรประจาํตัวคนซึงไม่มีสัญชาตไิทยกรณีคนต่างด้าวซงึได้ร ับการผ่อนผันให ้
พ ักอาศยัอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพิ ันธ ุ ์
19 กลุ่ม) 
หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชือกระบวนงาน : การขอมีบตัรประจาํตวัคนซงึไม่มีสญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซงึไดร้บัการผ่อนผนัใหพ้กัอาศยัอยู่

ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง (ชนกลุม่นอ้ยและกลุม่ชาติพนัธุ ์19 กลุม่) 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ  : กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมูข่องงานบร ิการ  : อนมุติั  
5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หร ือทเีกียวข ้อง : 
1) กฎกระทรวงกําหนดให้คนซึงไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกียวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรค่าธรรมเนียม 

พ.ศ.2551 
 

2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2551 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พนืทใีหบ้ร ิการ  : สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน  
8. กฎหมายข ้อบังคับ/ข ้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข ้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  
 จาํนวนคาํขอทนี้อยทสีุด 0  
10. ชืออ ้างอ ิงของคู่มือประชาชน  การขอมีบตัรประจาํตวัคนซงึไม่มีสญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซงึไดร้บัการผ่อนผนั

ใหพ้กัอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง (ชนกลุม่นอ้ยและกลุม่ชาติพนัธุ ์19 
กลุม่) เทศบาลนครระยอง 
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11. ช่องทางการใหบ้ร ิการ   
1) สถานทใีห้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

  
12. หลักเกณฑ  ์วธิ ีการ  เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
คนซงึไม่มีสญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซงึไดก้ารผ่อนผนัใหพ้กัอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ  ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยคนเขเ้มือง(ชนกลุม่นอ้ยและกลุม่ชาติพนัธุ ์19 กลุม่) มีเลขประจาํตวัประชาขน 13 หลกัขนึตน้ดว้ยเลข 6 และหลกั
ทีหกและเจ็ดเรมิจากเลข 50 เป็นตน้ไป  รวมถึงบตุรของบคุคลดงักลา่วทีเกิดในประเทศไทยและไมไ่ดส้ญัชาติไทย  โดย
การเกิดตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติมีชือในทะเบียนบา้นท.ร.13 เลขประจาํตวัประชาชนขนึตน้หลกัแรกดว้ยเลข 7 ทีมี
อายตุงัแต ่5 ปีบรบิรูณแ์ตไ่ม่ 70 ปีบรบิรูณต์อ้งดาํเนินการดงันี 
1. กรณีอายคุรบ 5 ปีบรบิรูณห์รอืนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมีบตัรภายใน 60 วนั นบัแตว่นัทีมีอายคุรบ 
5 ปีบรบิรูณห์รอืวนัทีนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้น 
2. กรณีบตัรเดิมหมดอายบุตัรหายหรอืถกูทาํลายหรอืบตัรชาํรุดตอ้งขอมีบตัรใหม่ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัทีบตัรเดิม
หมดอายบุตัรหายหรอืถกูทาํลายหรอืบตัรชาํรุด 
3. กรณีทีแกไ้ขรายการชือตวัชือสกลุหรอืชือตวัและชือสกลุหรอืวนัเดือนปีเกิดในทะเบียนบา้น (ท.ร. 13) ตอ้งขอเปลียน
บตัรภายใน 60 วนั นบัแตว่นัทีนายทะเบียนไดแ้กไ้ขรายการในทะเบียนบา้น 
หมายเหต ุ
1) กรณีมีเหตสุงสยัเกียวกบัรายการบคุคลผูข้อมีบตัรอาจตอ้งมีการสอบสวนขอ้เท็จจรงิเพิมเติมกบัเจา้บา้นหรอืบคุคลที
น่าเชือถือ 
2) ขนัตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิมขนึหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพนิ์วมือ 
 
13. ข ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรี ับผดิชอบ 

ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/
ขอเปลียนบตัรแจง้ความ

3 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ

- 
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ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประสงคต์อ่เจา้หนา้ที 
2) เจา้หนา้ทีตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานรายการใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร 
 

เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏ
วา่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานขอ้มลู
ดาํเนินการพิมพล์ายนิวมือ
ถ่ายรูปทาํบตัรพิมพค์าํขอมี
บตัรตรวจสอบความถกูตอ้ง
รวบรวมเอกสารหลกัฐานที
เกียวขอ้งเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
 

7 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
อนมุติั/ไม่อนมุติั 
 
 

3 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนมุติั   
- จดัทาํเอกสารใบรบัคาํขอ
มีบตัรเพือใชเ้ป็นหลกัฐาน
การรอรบับตัร  
   
 

2 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
14. งานบร ิการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัวคน

ซึงไม่มีสัญชาติ

ไทยเดิม (กรณี

บัตรหมดอายุ

ชํารุดและขอ

เปลียนบัตร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน (ท.ร.13) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ  สาํหร ับยนืเพมิเตมิ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอืนทีทาง

ราชการออกให้ 

(ถ้ามี) เช่น

ทะเบียนประวัติ

ชนกลุ่มน้อย

หนังสือขอ

อนุญาตออกนอก

เขตหลักฐาน

การศึกษาฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาํบัตร  
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ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
หมายเหตุ (ยกเวน้) 
(1) การทําบัตรครังแรกของผูที้มีอายุตํากว่า 15 ปี         
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตท้องทีทีประสบสาธารณภัยตามทีผูอํ้านวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกําหนดและได้ขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาทีผูอํ้านวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด) 
 

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  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ  (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
วันทพีมิพ  ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร ่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานภุาพ 

 


