
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบยีน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

บุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียน ที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจำตัวประชาชน 13 

หลักขึ้นต้นหลกัแรกด้วยเลข 0 และหลักทีห่กและเจ็ดเป็นเลข 89 

รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 ก 

เลขประจำตัวประชาชนข้ึนต้นหลักแรกด้วยเลข 0 

และบุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียนที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินจัดทำทะเบียนประวัติใหเ้นื่องจากไมส่าม

ารถรับแจ้งการเกิดหรือเพิม่ช่ือในทะเบียนบ้านในสถานะคนสัญชาติไทย 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเดก็อนาถาหรือคนไร้รากเหง้าที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะหท์ี่มีช่ือและรายการบุค

คลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มเีลขประจำตัวประชาชน13 หลัก ข้ึนต้นหลกัแรกด้วยเลข 0 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 

ปีบรบิูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบรูณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

  1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบรูณ์ หรือนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ ต้องขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 

5 ปีบริบรูณ์หรือวันที่นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ 

  2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทำลาย หรือบตัรชำรุด ต้องขอมบีัตรใหม่ ภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย หรือบตัรชำรุด 

  3. กรณีที่แก้ไขรายการช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ในทะเบียนประวัติ ต้องขอเปลี่ยนบัตร 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนประวัต ิ

หมายเหต ุ

1)กรณีมเีหตสุงสัยเกี่ยวกบัรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจตอ้งมีการสอบสวนข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้าน 

หรือบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

2) ข้ันตอนของการพจิารณา ระยะเวลาอาจเพิม่ขึ้น หากพบปัญหาในการจัดเกบ็ลายพมิพ์นิ้วมือ 

 

  

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
งานบัตรประจำตัวประชาชน 
สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครนครราชสีมา 
(หน่วยย่ืนคำขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมบีัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตร 
แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที ่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
รายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
และฐานข้อมลูทะเบียนบัตร 
(หมายเหต:ุ -)  

3 นาท ี สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานข้อมูล ดำเนินการพิมพล์ายนิ้วมือ ถ่ายรูปทำบัตร 
พิมพ์คำขอมีบัตร ตรวจสอบความถูกต้อง 
รวบรวมเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องเสนอนายทะเบียนพิจาร
ณา 
(หมายเหต:ุ -)  

7 นาท ี สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถ่ิน 

 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนมุัติ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 นาท ี สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถ่ิน 

 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

กรณีอนุมัต ิ   
- จัดทำเอกสารใบรับคำขอมบีัตร 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรอรับบัตร   
จากสำนักทะเบียนกลาง (ภายใน 1 เดือน)   
(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี สำนักทะเบียนอำเภอ/ส
ำนักทะเบียนท้องถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเดิม 
(กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุด และขอเปลี่ยนบัตร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(ท.ร.38 ข) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น 
หนังสือขออนุญาตออกนอกเขต หลักฐานการศึกษา ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 

- 

 

 

 

 

 



ค่าธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตร 

(หมายเหต:ุ (ยกเว้น 
(1) การทำบัตรครัง้แรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี   
      (2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย 
ถูกทำลาย 
หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำน
วยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและ    
     
ได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาทีผู่้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศก
ำหนด         
))  

 ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา          

- โทรศัพท์   :   0-4423-4600  ต่อ  1322, 1324  
- สายด่วน   :   1132 เทศบาลนครนครราชสมีา  - อเีมล์ (E-mail)   :   info@koratcity.go.th    
- เว็บไซด์     :    http://www.koratcity.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) สำนักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 12150 
(หมายเหต:ุ (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))  

3) เว็บไซด์  http://www.koratcity.go.th, งานบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์  044-234689, 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครนครราชสีมา สายด่วน หมายเลข 1559 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 



ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

Infographic 

ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน: การขอมบีัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียน  

ชื่อเรียกท่ัวไป: - 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักบรหิารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัต ิ

กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึง่ไม่มสีัญชาติไทยปฏิบัตเิกี่ยวกบัการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตรค่าธรรมเนียม พ.ศ. 
2551  
  
2)พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  
  
3)ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรบับุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียน พ.ศ.2562  
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสำคัญด้านเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 นาที 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 05/08/2015 11:12 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


