
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอมบีตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย กรณีแรงงำนตำ่งดำ้ว

หลบหนเีขำ้เมอืงสญัชำตเิมยีนมำ ลำว และกมัพชูำ ทีไ่ดร้บัอนญุำตใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็น

กรณีพเิศษตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้เมอืง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย กรณีแรงงานตา่งดา้วหลบหนเีขา้เมอืงสญัชาตเิมยีนมา ลาว และกมัพูชา ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจักรชัว่คราวเพือ่รอการสง่กลบั เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั ขึน้ตน้ดว้ย 00 ทีม่อีายตุัง้แต ่5 ปีบรบิรูณ์ แตไ่ม่เกนิ 

70 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งด าเนนิการ ดังนี้ 

 

1. กรณีอายคุรบ 5 ปีบรบิรูณ์ หรอืนายทะเบยีนจัดท าทะเบยีนประวตั ิขอมบีัตร ภายใน 60 วนั นับแตว่นัทีม่อีายุครบ 5 ปีบรบิรูณ์

หรอืวนัทีน่ายทะเบยีนจัดท าทะเบยีนประวัต ิ

2. กรณีหมดอาย ุบตัรหาย หรอืถกูท าลาย หรอืบตัรช ารุดในสาระส าคญั ขอมบีัตรใหม ่ภายใน 60 วนั นับแตว่นัทีบ่ตัรหมดอาย ุ

บตัรหายหรอืถูกท าลายหรอื บัตรช ารุดในสาระส าคญั 

หมายเหต ุ

1) กรณีมเีหตสุงสยัเกีย่วกบัรายการบคุคลผูข้อมบีตัรอาจตอ้งมกีารสอบสวนขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิกบัเจา้บา้นหรอืบคุคลทีน่่าเชือ่ถอื 

2) ขัน้ตอนของการพจิารณาระยะเวลาอาจเพิม่ขึน้หากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพมิพน์ิว้มอื 

3) เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูน่โยบายของรัฐบาลหรอืมติ

คณะรัฐมนตรทีีจ่ะก าหนดแนวทางปฏบิตัเิป็นการเฉพาะ 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักทะเบยีนอ าเภอทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนประวัต ิ(หน่วยยืน่ค าขอ)/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลเมอืงบางกรวย เลขที ่99 หมู ่3 
ต าบลวดัชลอ  อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ี11130 โทร. 02-
4430610 – 9 ตอ่ 107/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ผูข้อมบีตัร/ขอมบีตัรใหม/่ขอเปลีย่นบตัรแจง้ความประสงคต์อ่
เจา้หนา้ที ่

2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู
ทะเบยีนราษฎรและฐานขอ้มลูทะเบยีนบตัร 

(หมายเหต:ุ -)  

3 นาท ี ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เมือ่ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็นบคุคลคนเดยีวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มูลด าเนนิการพมิพล์ายนิว้มอื ถา่ยรูปท าบตัร พมิพค์ าขอ
มบีตัร ตรวจสอบความถกูตอ้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่

เกีย่วขอ้งเสนอนายทะเบยีนพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

7 นาท ี ส านักทะเบยีนอ าเภอ/
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ  

 
(หมายเหต:ุ -)  

3 นาท ี ส านักทะเบยีนอ าเภอ/
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

4) กำรพจิำรณำ 

กรณีอนุมัต ิ   
- จัดท าเอกสารใบรับรองรายการทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38/1) 

เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารรอรับบัตร 
(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองจำกกรมกำรจดัหำงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(**ขึน้อยู่กบัมตคิณะรัฐมนตรเีป็นผูก้ าหนด**รับรองส าเนา

ถกูตอ้ง) 

กรมการจัดหางาน 

2) 
 

เอกสำรทีท่ำงรำชกำรออกให ้เช่น ท.ร.38/1 (เดมิ), บตัรเดมิ ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมในกำรจดัท ำบตัร 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้  (1) การท าบตัรครัง้แรกของผูท้ีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปี
 (2) กรณีบัตรเดมิสญูหาย ถกูท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคญัใน
เขตทอ้งทีท่ีป่ระสบสาธารณภัยตามทีผู่อ้ านวยการทะเบยีนกลางประกาศ
ก าหนดและ       

  

ไดข้อมบีตัรภายในก าหนดเวลาทีผู่อ้ านวยการทะเบยีนกลางประกาศ
ก าหนด         

))  

 คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 

  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัและรบัรองรำยกำรทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38/1) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวงศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ 
(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  

2) ส านักบรหิารการทะเบยีน 59 หมูท่ี ่11 ต าบลบงึทองหลางอ าเภอล าลกูกาจังหวดัปทมุธานี 12150 

(หมายเหต:ุ (โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th))  
3) ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลเมอืงบางกรวย http://www.bangkruaicity.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอมบีตัรประจ าตัวคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย กรณีแรงงานตา่งดา้วหลบหนเีขา้เมอืงสญัชาตเิมยีนมา ลาว และ

กมัพูชา ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดใหค้นซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยปฏบิตัเิกีย่วกับการทะเบยีนราษฎรและก าหนดอตัรคา่ธรรมเนยีม พ.ศ. 2551  

  
2)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจัดท าบตัรประจ าตัวคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย พ.ศ. 2551  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอมบีตัรประจ าตัวคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย กรณีแรงงานตา่งดา้วหลบหนเีขา้เมอืงสญัชาติ

เมยีนมา ลาว และกมัพูชา ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่เทศบาลเมอืงบางกรวย 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


