
คูมือสําหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย กรณีคนตางดาวซ่ึงไดรับการผอนผันใหพักอาศัย

อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ 19 กลุม) 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย กรณีคนตางดาวซึ่งไดการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี

พิเศษตามกฎหมายวาดวยคนเขเมือง(ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ 19 กลุม) มีเลขประจําตัวประชาขน 13 

หลัก ขึ้นตนดวยเลข 6 และหลักท่ีหกและเจ็ดเร่ิมจากเลข 50 เปนตนไปรวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวท่ีเกิด

ในประเทศไทยและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ มีชื่อในทะเบียนบาน ท.ร.13 

เลขประจําตัวประชาชนขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 7 ท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปบริบูรณแตไม 70 ปบริบูรณ ตอง

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีอายุครบ 5 ปบริบูรณ หรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ตองขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต

วันท่ีมีอายุครบ 5 ปบริบูรณหรือวันท่ีนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 

2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุด ตองขอมีบัตรใหม ภายใน 60 วัน นับแต

วันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุด 

3. กรณีท่ีแกไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิด ในทะเบียนบาน (ท.ร. 13) 

ตองขอเปล่ียนบัตรภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนไดแกไขรายการในทะเบียนบาน 

หมายเหตุ 

1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจาบาน

หรือบุคคลท่ีนาเชื่อถือ 

2) ขั้นตอนของการพิจารณา ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้น หากพบปญหาในการจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือ 

  

 

 

 

 

 

 
 

ชองทางการใหบริการ 



 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0 – 
7527 - 1471 , 0 – 7523 - 5466 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. 
huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียน
ประวัติ (หนวยยื่นคําขอ) /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอเปลี่ยนบัตร แจงความ
ประสงคตอเจาหนาท่ี 
2) เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายการในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร และฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
(หมายเหตุ: -)  

3 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
เม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานขอมูล ดําเนินการพิมพลายนิ้วมือ ถายรูปทําบัตร พิมพ
คําขอมีบัตร ตรวจสอบความถูกตอง รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  
 

7 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ 
 
(หมายเหตุ: -)  

3 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

4) การพิจารณา 
กรณีอนุมัติ   

2 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
- จัดทําเอกสารใบรับคําขอมีบัตร เพ่ือใชเปนหลักฐานการรอ
รับบัตร   
จากสํานักทะเบียนกลาง (ภายใน 1 เดือน)   
(หมายเหตุ: -)  

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชํารุด 
และขอเปล่ียนบัตร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.13) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให (ถามี) เชน ทะเบียนประวัติชน
กลุมนอย หนังสือขออนุญาตออกนอกเขต หลักฐานการศึกษา ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

- 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร 

(หมายเหตุ: (ยกเวน 
(1) การทําบัตรครั้งแรกของผูท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป   
      (2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองท่ีท่ีประสบสาธารณภัย
ตามท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและ  
       
ไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ
กําหนด         

 คาธรรมเนียม 60 บาท 
  
 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
))  

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0 – 7527 - 1471 , 0 – 7523 - 5466  โทรสาร 0-

7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th  หรือ  www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -)  

2) สํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th))  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)<br />- 99 
หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120<br />- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132<br 
/>- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนัก
ลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 668 0777 / Line : 
Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย กรณีคนตางดาวซ่ึงไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ 19 กลุม)  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  
1)กฎกระทรวงกําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรคาธรรมเนียม พ.ศ. 
2551  
  
2)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551 
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 



 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย กรณีคนตางดาวซ่ึงไดรับการผอนผันใหพัก

อาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เทศบาลตําบลหวยยอด สุจิตรา (สําเนาคูมือ

ประชาชน 08/08/2015 14:27 

อกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


