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ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘/๒ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ 19/2
วรรคหนึ่ง มำตรำ 38/1 มำตรำ 38/2 และมำตรำ 38/3 แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรทะเบียนรำษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำบัตรประจำตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำบัตรประจำตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชำติไทย
พ.ศ. ๒๕51
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย” หมำยถึง
(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
และมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว แล้วแต่กรณี และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทย
โดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ
(๒) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับกำรผ่อนผันให้พักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยคนเข้ำเมือง และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ
(๓) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำย
ว่ำด้ว ยคนเข้ำเมือง และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสัญชำติ
(๔) คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ
(๕) บุคคลที่น ำยทะเบียนไม่สำมำรถรับแจ้งกำรเกิด หรือเพิ่มชื่อในทะเบี ยนบ้ำนเนื่องจำก
ยังไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของผู้นั้น ซึ่งนำยทะเบียนได้จัดทำทะเบียนประวัติให้ตำม
ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

“บั ต ร” หมำยควำมว่ ำ บั ต รประจ ำตั ว ที่ น ำยทะเบี ย นอ ำเภอหรื อ นำยทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น
ออกให้แก่คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
“ผู้ถือบัตร” หมำยควำมว่ำ ผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของบัตร
ข้อ 5 บัตรประจำตัว มี 2 ชนิด ได้แก่
(๑) บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย เป็นบัตรที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 และ ท.ร.14
(2) บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน เป็นบัตรที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ท.ร.38 ก
ข้อ 6 ในบัตรประจำตัวอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรของผู้ถือบัตร ได้แก่ คำนำหน้ำนำม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ำมี) วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัว 13 หลัก รูปถ่ำย ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ
เลขหมำยคำขอมีบัตร เป็นต้ น และมีรำยกำรวันออกบัตร วันบัตรหมดอำยุ และชื่อและลำยมือชื่อ
ผู้ออกบัตร
เลขหมำยคำขอมีบัตร ประกอบด้วยเลข 12 หลัก แบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยเลขชุดแรกมี
4 หลัก หมำยถึงรหัสสำนักทะเบียนที่จัดทำบัตร ชุดที่สองมี 2 หลัก หมำยถึงจำนวนครั้งในกำรทำบัตร
ของผู้นั้นและชุดที่สำมมี 6 หลัก หมำยถึงลำดับที่ในกำรจัดทำบัตรของสำนักทะเบียนนั้น
ข้อ 7 คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอำยุตั้งแต่ห้ำปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อ
และรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑3 หรือ ท.ร.๑4) หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก ที่สำนัก
ทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดทำขึ้นตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวด้วยกำรทะเบียนรำษฎร
ต้ อ งมี บั ต รภำยในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี อ ำยุ ค รบห้ ำ ปี บ ริ บู ร ณ์ หรื อ วั น ที่ น ำยทะเบี ย นอ ำเภอหรื อ
นำยทะเบียนท้องถิ่นเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน หรือจัดทำทะเบียนประวัติ แล้วแต่กรณี ยกเว้นคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยตำมข้อ 4 (๓) ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรติดต่อกันเป็นเวลำไม่ถึงหกเดือน
ผู้ถือบัตรที่บัตรเดิมหมดอำยุ บัตรหำยหรือถูกทำลำย หรือบัตรชำรุด ต้องมีบัตรใหม่ภำยใน
หกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอำยุ บัตรหำยหรือถูกทำลำย หรือบัตรชำรุด แล้วแต่กรณี
ผู้ ถื อ บั ต รที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขรำยกำรชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล หรื อ ชื่ อ ตั ว และชื่ อ สกุ ล หรื อ วั น เดื อ นปี เ กิ ด
ในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑3 หรือ ท.ร.๑4) หรือทะเบียนประวัติ ต้องเปลี่ยนบัตรภำยในหกสิบวันนับแต่
วันที่นำยทะเบียนได้แก้ไขรำยกำรดังกล่ำวในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ
ข้อ 8 กำรขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตรตำมข้อ 6 ให้คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
ยื่นคำขอตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ต่อนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียน
แห่ งที่มีระบบกำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในท้องที่อำเภอหรือท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ
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กำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยมีอำยุต่ำกว่ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ ให้บิดำ
มำรดำ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปกำระดูแลเด็ก เป็นผู้ยื่นคำขอแทน แต่ไม่เป็นกำรตัดสิทธิ์ถ้ำเด็ก
มีควำมประสงค์จะยื่นคำขอด้วยตนเอง
ผู้ อ ำนวยกำรทะเบีย นกลำงอำจกำหนดให้ส ำนักทะเบี ยนอื่ นนอกเหนือจำกสำนักทะเบียน
ตำมวรรคหนึ่งจัดทำบัตรให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยก็ได้
ข้อ 9 เมื่อนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้อ งถิ่นได้รับคำขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่
หรือขอเปลี่ยนบัตรของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐำนที่บ่งบอกถึงรำยกำรบุคคลของผู้ขอ ดังนี้
กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก ได้แก่ สำเนำทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑3 หรือ ท.ร.๑4) หรือสำเนำ
ทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ข และเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ซงึ่ มีรปู ถ่ำยของผู้ขอมีบัตร เช่น ใบสำคัญ
ถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หนังสือเดินทำงที่แสดงถึงกำรได้รับอนุญำตให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นต้น ทั้งนี้ หำกผู้ขอมีบัตรไม่มีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนสอบสวนพยำนบุคคล
ที่น่ำเชื่อถือแทน จำนวน 2 คน
กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรเดิมหมดอำยุ ได้แก่ บัตรเดิมที่หมดอำยุ
กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจำกบัต รหำยหรือถูกทำลำย ได้แก่ หลักฐำนกำรแจ้งเอกสำรหำย
และสำเนำทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑3 หรือ ท.ร.๑4) หรือสำเนำทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ข หรือสำเนำบัตร
เดิมที่หำยหรือถูกทำลำย
กรณีขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจำกบัตรเดิมชำรุดในสำระสำคัญ หรือแก้ไขรำยกำรชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ได้แก่ บัตรเดิม และสำเนำทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑3 หรือ
ท.ร.๑4) หรือสำเนำทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ข ที่มีบันทึกกำรแก้ไขรำยกำร (เฉพำะกรณีแก้ไขรำยกำร
ในทะเบียน)
(๒) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร รวมถึงภำพใบหน้ำหรือ
ลำยพิมพ์นิ้วมือจำกรำยกำรประวัติกำรจัดทำบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร์
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับรำยกำรบุคคลของผู้ขอมีบัตร ให้สอบสวนเจ้ำบ้ำนหรือ
บุคคลที่น่ำเชื่อถือ
(๔) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขอมีบัตรเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือ
ทะเบียนประวัติ ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือและถ่ำยรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๕) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลและภำพใบหน้ำในคำขอมีบัตรที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบกับหลักฐำนที่มีอยู่อีกครั้ง เมื่อเห็นว่ำรำยกำรถูกต้องให้สั่งพิมพ์บัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๖) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแล้วแต่กรณีตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๗) เมื่อได้ดำเนินกำรพิมพ์บัตรเรียบร้อยแล้วให้มอบบัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตร โดยก่อนจะมอบบัตร
ให้นำยทะเบียนเรียกบัตรเดิม (ยกเว้นกรณีบัตรหำยและบัตรถูกทำลำย) มำทำลำยด้วยกำรเจำะรูบริเวณ
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ภำพใบหน้ำและเลขประจำตัว 13 หลัก และบันทึกภำพหรือสแกนบัตรที่เจำะรูไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ให้ เ รี ย บร้ อ ย แล้ ว คื น บั ต รเดิ ม ที่ เ จำะรู แ ล้ ว พร้ อ มมอบบั ต รใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ข อมี บั ต รโดยให้ ล งชื่ อ หรื อ
พิมพ์ลำยนิ้วมือผู้รับมอบบัตรไว้ในคำขอมีบัตรด้วยทุกรำย
ข้อ 10 กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือผู้ขอมีบัตรให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำและซ้ำย ในกรณีที่ผู้ขอ
ไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้ำงหนึ่งให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือเฉพำะข้ำงที่เหลืออยู่เพียงนิ้วเดียว ถ้ำไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทั้งสองข้ำงให้พิมพ์ลำยนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งข้ำงละหนึ่งนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้ และหำกไม่มีนิ้วมือเหลืออยู่เลย
ให้ยกเว้นกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ ทั้งนี้ ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในคำขอมีบัตรด้วย
ข้อ 11 บั ต รให้ มี อ ำยุ ใ ช้ ไ ด้ สิ บ ปี นั บ แต่ วั น ออกบั ต ร เว้ น แต่ บั ต รที่ ยั ง ไม่ ห มดอำยุ ใ นวั น ที่
ผู้ถือบัตรมีอำยุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ผู้ถือบัตรใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต
กรณีผู้ถือบัตรพ้นจำกสถำนะกำรเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบนี้ ให้บัตรนั้นหมดอำยุ
ในวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจำกสถำนะดังกล่ำว
ข้อ ๑2 ผู้ถือบัตรผู้ใดพ้นจำกสถำนะกำรเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบนี้ ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิใช้บัตรและต้องส่งบัตรคืนนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียน
แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติภำยในสิบวันนับแต่วันที่พ้นสถำนะ
ข้อ ๑3 แบบ ขนำด ลักษณะของบัตร สี วัสดุตัวบัตร และวัสดุป้องกันกำรปลอมแปลงบัตร
ให้เป็นไปตำมที่ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนด
ข้อ ๑4 ให้ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงเป็นผู้ออกบัตรตำมระเบียบนี้
ข้อ 15 ผู้ถือบัตรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรอง
รำยกำรเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ให้ยื่นคำขอต่อนำยทะเบียน ได้ที่สำนักทะเบียนกลำง
สำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร สำนักทะเบียนจังหวัด หรือสำนักทะเบียนที่ปฏิบัติงำนทะเบียนรำษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
กำรตรวจ คัด หรือคัดและรับรองรำยกำรเกี่ยวกับบัตรตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนตรวจ
หรื อ คั ด ส ำเนำรำยกำรจำกข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยที่ มี อ ยู่ ใ นฐำนข้ อ มู ล
ทะเบียนกลำง ตำมแบบรับรองท้ำยระเบียบนี้ หรือจะคัดสำเนำจำกคำขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยที่จัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงก็ได้
ข้อ 16 เอกสำรเกี่ยวกับบัตร เช่น คำขอมีบัตร ใบรับคำขอมีบัตร บัตรที่ได้รับหรือเรียกคืน
จำกผู้ถือบัตร เป็นต้น ให้นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี จึงจะขออนุมัติทำลำยได้
กรณีคำขอมีบัตรที่มีกำรจัดทำบันทึกกำรสอบสวน และหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
จัดทำบัตร ให้เก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี เว้นแต่จะบันทึกภำพหรือสแกนเอกสำรดังกล่ำว
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วให้เก็บเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี จึงจะขออนุมัติทำลำยได้
วิธีกำรขอทำลำยเอกสำรข้ำงต้น ให้นำยทะเบียนสำรวจเอกสำรเกี่ยวกับบัตรที่ครบกำหนดอำยุ
กำรเก็บในแต่ละปี แล้วทำบัญชีเอกสำรที่จะขอทำลำยและรำยชื่อบุคลำกรจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรทำลำยเอกสำรซึ่งจะต้องมีผู้ช่วยนำยทะเบียนอำเภอหรือผู้ช่วยนำยทะเบียน
ท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมกำรด้วย เสนอนำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ และเมื่อทำลำยเอกสำรจนไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ได้อีกเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมกำรทำลำย
เอกสำรทำบันทึกลงชื่อร่วมกันรำยงำนนำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครเพื่อทรำบ
ข้อ ๑7 บัตรที่ได้จัดทำขึ้นตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำบัตรประจำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย พ.ศ. ๒๕51 และระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรสำรวจและจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้ บังคับ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ำบัตรจะหมดอำยุ หรือมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตำมระเบียบนี้
ข้อ ๑8 บรรดำประกำศส ำนั ก ทะเบี ย นกลำงและหนั ง สื อ สั่ ง กำรแนวทำงปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
กำรจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖2
ร้อยตำรวจโท อำทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำง

คำขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
เลขหมายคาขอ ..............................

สานักทะเบียน .....................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ......................

ข้าพเจ้า ................................................ เลขประจาตัวประชาชน ............................................ อายุ .......... ปี
เกิดวันที่ ......................................... สัญชาติ ........................... สถานภาพ ............................. ศาสนา ....................
หมู่โลหิต .................. อาชีพ ................................................ มารดาชื่อ ............................... สัญชาติ ......................
บิดาชื่อ ........................... สัญชาติ ......................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนประวัติ เลขที่ .........................
...................................................................................................................................................................................
ได้ยื่นคาขอทาบัตรประจาตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กลุ่ม .............................................................................
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่ม ...........................................................
ขอมีบัตรในกรณี ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก
บัตรเดิมหมดอายุ
บัตรเดิมสูญหาย หรือถูกทาลาย
บัตรชารุดในสาระสาคัญ หรือแก้ไขรายการผู้ถือบัตร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(................................................)

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ลงชื่อ ................................................... ผู้รับคาขอ
(................................................) และพิมพ์ลายนิ้วมือ
ลงชื่อ ................................................... ผู้ถ่ายรูป
(................................................)
ลงชื่อ ................................................... ผู้พิมพ์บัตร
(................................................)
คำสั่งนำยทะเบียน
.......................................................
ลงชื่อ ..........................................
(..........................................)
ตาแหน่ง ...............................................

นิ้วหัวแม่มือซ้าย

นิ้วหัวแม่มือขวา

ภาพใบหน้าเดิม

ภาพใบหน้าตามคาขอนี้

แบบบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562
(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
(ด้านหน้า - พื้นสีขาว)
บัตรประจําตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
_ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ - _ _ - _

รูปถ่ายขนาด
2.5x3 ซม.

…………………………………………..

ชื่อ
ชื่อสกุล
เกิดวันที่
ที่อยู่

เลขประจําตัวผู้ถือบัตร
กลุ่มของคนซึ่งไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน
ตราสิงห์

(เลขหมายคําขอมีบตั ร)

..................

.....................

…………….……

วันออกบัตร

วันบัตรหมดอายุ

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง

(ด้านหลัง - พื้นสีชมพู)
สํานักทะเบียนกลาง

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย
ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้ถือบัตรประจําตัว
1.บัตรนี้มิใช่บัตรประจําตัวประชาชน
2.ให้แสดงบัตรนี้ทุกครั้งในการติดต่อกับสํานักทะเบียน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ สีพื้นของบัตรด้านหน้าสีขาว ด้านหลังสีชมพู ขนาดบัตรกว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 8.6 เซนติเมตร

แบบบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562
(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
(ด้านหน้า - พื้นสีชมพู)
บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
_ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ - _ _ - _

รูปถ่ายขนาด
2.5x3 ซม.

…………………………………………..

ชื่อ
ชื่อสกุล
เกิดวันที่
ที่อยู่

(เลขหมายคําขอมีบตั ร)

..................

.....................

…………….……

วันออกบัตร

วันบัตรหมดอายุ

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง

(ด้านหลัง - พื้นสีชมพู)
สํานักทะเบียนกลาง

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย
ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้ถือบัตรประจําตัว
1.บัตรนี้ไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชน
2.ให้พกบัตรนี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับการตรวจ
3.ห้ามผู้มีชื่อในบัตรออกนอกพื้นที่ออกบัตร
เว้นแต่ผู้ซึ่งมีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือ
ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเหตุ สีพนื้ ของบัตรทั้งสองด้านเป็นสีชมพู ขนาดกว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 8.6 เซนติเมตร

เลขประจําตัวผู้ถือบัตร
รายการกลุ่มของคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย
ตราครุฑ

