
ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง 
ว่ำดว้ยกำรจัดท ำบตัรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำตไิทย   

พ.ศ.  2562 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๘/๒  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มำตรำ  19/2  
วรรคหนึ่ง  มำตรำ  38/1  มำตรำ  38/2  และมำตรำ  38/3  แห่งพระรำชบญัญัตกิำรทะเบียนรำษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัว   
คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  พฤษภำคม  2562  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่ีสัญชำตไิทย  

พ.ศ.  ๒๕51 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย”  หมำยถึง   
(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  

และมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว  แล้วแต่กรณี  และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทย  
โดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ   

(๒) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับกำรผ่อนผันให้พักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิด  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ 

(๓) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำย   
ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยสัญชำติ   

(๔) คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  
และบุตรที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ 

(๕) บุคคลที่นำยทะเบียนไม่สำมำรถรับแจ้งกำรเกิดหรือเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนเนื่องจำก   
ยังไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของผู้นั้น  ซึ่งนำยทะเบียนได้จัดท ำทะเบียนประวัติให้ตำม
ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนประวัติส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



“บัตร”  หมำยควำมว่ำ  บัตรประจ ำตัวที่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น 
ออกให้แก่คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

“ผู้ถือบัตร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของบัตร 
ข้อ 5 บัตรประจ ำตัว  มี  2  ชนิด  ได้แก่ 
(๑) บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  เป็นบัตรที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้ำน  ท.ร.13  และ  ท.ร.14      
(2) บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  เป็นบัตรที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ท.ร.38  ก   
ข้อ 6 ในบัตรประจ ำตัวอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรของผู้ถือบัตร  ได้แก่  ค ำน ำหน้ำนำม  ชื่อตวั  

ชื่อสกุล  (ถ้ำมี)  วันเดือนปีเกิด  เลขประจ ำตัว  13  หลัก  รูปถ่ำย  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ  
เลขหมำยค ำขอมีบัตร  เป็นต้น  และมีรำยกำรวันออกบัตร  วันบัตรหมดอำยุ  และชื่อและลำยมือชื่อ 
ผู้ออกบัตร   

เลขหมำยค ำขอมีบัตร  ประกอบด้วยเลข  12  หลัก  แบ่งออกเป็น  3  ชุด  โดยเลขชุดแรกมี  
4  หลัก  หมำยถึงรหัสส ำนักทะเบียนที่จัดท ำบัตร  ชุดที่สองมี  2  หลัก  หมำยถึงจ ำนวนครั้งในกำรท ำบัตร
ของผู้นั้นและชุดที่สำมมี  6  หลัก  หมำยถึงล ำดับที่ในกำรจัดท ำบัตรของส ำนักทะเบียนนั้น   

ข้อ 7 คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอำยุตั้งแต่ห้ำปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  และมีชื่อ
และรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือทะเบียนประวัติ  ท.ร.38  ก  ที่ส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวด้วยกำรทะเบียนรำษฎร  
ต้องมีบัตรภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่มีอำยุครบห้ำปีบริบูรณ์  หรือวันที่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือ 
นำยทะเบียนท้องถิ่นเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน  หรือจัดท ำทะเบียนประวัติ  แล้วแต่กรณี  ยกเว้นคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยตำมข้อ  4  (๓)  ที่ได้รับอนุญำตให้เขำ้มำอยู่ในรำชอำณำจักรตดิตอ่กันเปน็เวลำไม่ถึงหกเดือน 

ผู้ถือบัตรที่บัตรเดิมหมดอำยุ  บัตรหำยหรือถูกท ำลำย  หรือบัตรช ำรุด  ต้องมีบัตรใหม่ภำยใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอำยุ  บัตรหำยหรือถูกท ำลำย  หรือบัตรช ำรุด  แล้วแต่กรณี 

ผู้ถือบัตรที่ได้แก้ไขรำยกำรชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือวันเดือนปีเกิด 
ในทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือทะเบียนประวัติ  ต้องเปลี่ยนบัตรภำยในหกสิบวันนับแต่
วันที่นำยทะเบียนได้แก้ไขรำยกำรดังกล่ำวในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ 

ข้อ 8 กำรขอมีบัตร  ขอมีบัตรใหม่  และขอเปลี่ยนบัตรตำมข้อ  6  ให้คนซึ่งไมม่ีสัญชำตไิทย  
ยื่นค ำขอตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ต่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ส ำนักทะเบียน  
แห่งที่มีระบบกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในท้องที่อ ำเภอหรือท้องถิ่น 
ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยมีอำยุต่ ำกว่ำสิบห้ำปีบริบูรณ์  ให้บิดำ  
มำรดำ  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่รับอุปกำระดูแลเด็ก  เป็นผู้ยื่นค ำขอแทน  แต่ไม่เป็นกำรตัดสิทธิ์ถ้ำเด็ก 
มีควำมประสงค์จะยื่นค ำขอด้วยตนเอง   

ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจก ำหนดให้ส ำนักทะเบียนอื่นนอกเหนือจำกส ำนักทะเบียน 
ตำมวรรคหนึ่งจัดท ำบัตรให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยก็ได้ 

ข้อ 9 เมื่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้รับค ำขอมีบัตร  ขอมีบัตรใหม่  
หรือขอเปลี่ยนบัตรของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  ให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐำนที่บ่งบอกถึงรำยกำรบุคคลของผู้ขอ  ดังนี้   
กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก  ได้แก่  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนประวัต ิ ท.ร.๓๘  ข  และเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ซึง่มีรปูถ่ำยของผู้ขอมบีัตร  เช่น  ใบส ำคัญ
ถิ่นที่อยู่  ใบส ำคัญประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว  หนังสือเดนิทำงที่แสดงถงึกำรไดร้ับอนุญำตใหอ้ำศยัอยู่ในรำชอำณำจกัร  
เป็นต้น  ทั้งนี้  หำกผู้ขอมีบัตรไม่มีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ดังกล่ำว  ให้นำยทะเบียนสอบสวนพยำนบุคคล 
ที่น่ำเชื่อถือแทน  จ ำนวน  2  คน   

กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรเดิมหมดอำยุ  ได้แก่  บัตรเดิมที่หมดอำยุ 
กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรหำยหรือถูกท ำลำย  ได้แก่  หลักฐำนกำรแจ้งเอกสำรหำย   

และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  ท.ร.๑4)  หรือส ำเนำทะเบียนประวัติ  ท.ร.๓๘  ข  หรือส ำเนำบัตร
เดิมที่หำยหรือถูกท ำลำย   

กรณีขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจำกบัตรเดิมช ำรุดในสำระส ำคัญ  หรือแก้ไขรำยกำรชื่อตัว  ชื่อสกุล  
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือวันเดือนปีเกิด  ได้แก่  บัตรเดิม  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (ท.ร.๑3  หรือ  
ท.ร.๑4)  หรือส ำเนำทะเบยีนประวตั ิ ท.ร.๓๘  ข  ที่มีบันทึกกำรแกไ้ขรำยกำร  (เฉพำะกรณีแก้ไขรำยกำร
ในทะเบียน)   

(๒) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร  รวมถึงภำพใบหน้ำหรือ 
ลำยพิมพ์นิ้วมือจำกรำยกำรประวัติกำรจัดท ำบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร์ 

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับรำยกำรบุคคลของผู้ขอมีบัตร  ให้สอบสวนเจ้ำบ้ำนหรือ
บุคคลที่น่ำเชื่อถือ 

(๔) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขอมีบัตรเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือ
ทะเบียนประวัติ  ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือและถ่ำยรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(๕) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลและภำพใบหน้ำในค ำขอมีบัตรที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบกับหลักฐำนที่มีอยู่อีกครั้ง  เมื่อเห็นว่ำรำยกำรถูกต้องให้สั่งพิมพ์บัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(๖) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแล้วแต่กรณีตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๗) เมื่อได้ด ำเนินกำรพิมพ์บัตรเรียบร้อยแล้วให้มอบบัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตร  โดยก่อนจะมอบบัตร 

ให้นำยทะเบียนเรียกบัตรเดิม  (ยกเว้นกรณีบัตรหำยและบัตรถูกท ำลำย)  มำท ำลำยด้วยกำรเจำะรูบริเวณ

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ภำพใบหน้ำและเลขประจ ำตัว  13  หลัก  และบันทึกภำพหรือสแกนบัตรที่เจำะรูไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ให้เรียบร้อย  แล้วคืนบัตรเดิมที่เจำะรูแล้วพร้อมมอบบัตรใหม่ให้แก่ผู้ขอมีบัตรโดยให้ลงชื่อหรือ 
พิมพ์ลำยนิ้วมือผู้รับมอบบัตรไว้ในค ำขอมีบัตรด้วยทุกรำย   

ข้อ 10 กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือผู้ขอมีบัตรให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำและซ้ำย  ในกรณีที่ผู้ขอ  
ไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้ำงหนึ่งให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือเฉพำะข้ำงที่เหลืออยู่เพียงนิ้วเดียว  ถ้ำไม่มีนิ้วหัวแม่มือ  
ทั้งสองข้ำงให้พิมพ์ลำยนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งข้ำงละหนึ่งนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้  และหำกไม่มีนิ้วมือเหลืออยู่เลย  
ให้ยกเว้นกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ  ทั้งนี้  ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในค ำขอมีบัตรด้วย   

ข้อ 11 บัตรให้มีอำยุใช้ได้สิบปีนับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่บัตรที่ยั งไม่หมดอำยุในวันที่ 
ผู้ถือบัตรมีอำยุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  ให้ผู้ถือบัตรใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต 

กรณีผู้ถือบัตรพ้นจำกสถำนะกำรเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบนี้  ให้บัตรนั้นหมดอำยุ
ในวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจำกสถำนะดังกล่ำว 

ข้อ ๑2 ผู้ถือบัตรผู้ใดพ้นจำกสถำนะกำรเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบนี้  ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิใช้บัตรและต้องส่งบัตรคืนนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ส ำนักทะเบียน  
แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติภำยในสิบวันนับแต่วันที่พ้นสถำนะ 

ข้อ ๑3 แบบ  ขนำด  ลักษณะของบัตร  สี  วัสดุตัวบัตร  และวัสดุป้องกันกำรปลอมแปลงบัตร   
ให้เป็นไปตำมที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด 

ข้อ ๑4 ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงเป็นผู้ออกบัตรตำมระเบียบนี้   
ข้อ 15 ผู้ถือบัตรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะขอตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรอง

รำยกำรเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน  ได้ที่ส ำนักทะเบียนกลำง  
ส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร  ส ำนักทะเบียนจังหวัด  หรือส ำนักทะเบียนที่ปฏิบัติงำนทะเบียนรำษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรองรำยกำรเกี่ยวกับบัตรตำมวรรคหนึ่ง  ให้นำยทะเบียนตรวจ
หรือคัดส ำเนำรำยกำรจำกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล  
ทะเบียนกลำง  ตำมแบบรับรองท้ำยระเบียบนี้  หรือจะคัดส ำเนำจำกค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยที่จัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงก็ได้ 

ข้อ 16 เอกสำรเกี่ยวกับบัตร  เช่น  ค ำขอมีบัตร  ใบรับค ำขอมีบัตร  บัตรที่ได้รับหรือเรียกคืน
จำกผู้ถือบัตร  เป็นต้น  ให้นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  จึงจะขออนุมัติท ำลำยได้ 

กรณีค ำขอมีบัตรที่มีกำรจัดท ำบันทึกกำรสอบสวน  และหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
จัดท ำบัตร  ให้เก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  เว้นแต่จะบันทึกภำพหรือสแกนเอกสำรดังกล่ำว  
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วให้เก็บเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  จึงจะขออนุมัติท ำลำยได้ 

วิธีกำรขอท ำลำยเอกสำรข้ำงต้น  ให้นำยทะเบียนส ำรวจเอกสำรเกี่ยวกับบัตรที่ครบก ำหนดอำยุ
กำรเก็บในแต่ละปี  แล้วท ำบัญชีเอกสำรที่จะขอท ำลำยและรำยชื่อบุคลำกรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน  

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรท ำลำยเอกสำรซึ่งจะต้องมผีู้ช่วยนำยทะเบียนอ ำเภอหรอืผู้ช่วยนำยทะเบยีน
ท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมกำรด้วย  เสนอนำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ  และเมื่อท ำลำยเอกสำรจนไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีกเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะกรรมกำรท ำลำย
เอกสำรท ำบันทึกลงชื่อร่วมกันรำยงำนนำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครเพ่ือทรำบ   

ข้อ ๑7 บัตรที่ได้จัดท ำขึ้นตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  พ.ศ.  ๒๕51  และระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียน
ส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ำบัตรจะหมดอำยุ  หรือมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑8 บรรดำประกำศส ำนักทะเบียนกลำงและหนังสือสั่งกำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ   
กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ร้อยต ำรวจโท  อำทติย์  บุญญะโสภตั 

ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไมม่ีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไมม่ีสถำนะทำงทะเบียน 
 

เลขหมายค าขอ ..............................                                    ส านักทะเบียน .....................................................  
                 

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

ข้าพเจ้า ................................................ เลขประจ าตัวประชาชน ............................................ อายุ .......... ปี 
เกิดวันที่ ......................................... สัญชาติ ...........................  สถานภาพ ............................. ศาสนา .................... 
หมู่โลหิต .................. อาชีพ ................................................ มารดาชื่อ ............................... สัญชาติ ...................... 
บิดาชื่อ ........................... สัญชาติ ......................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนประวัติ เลขที่ ......................... 
.................................................................................................. ................................................................................. 
ได้ยื่นค าขอท าบัตรประจ าตัว           คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่ม ............................................................................. 
                                           บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   กลุ่ม ........................................................... 
ขอมีบัตรในกรณี      ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก        บัตรเดิมหมดอายุ    
                          บัตรเดมิสูญหาย หรือถูกท าลาย       บัตรช ารุดในสาระส าคัญ หรือแก้ไขรายการผู้ถือบัตร   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                           ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                   (................................................) 
 
 
 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้รับค าขอ 
        (................................................)  และพิมพ์ลายนิ้วมือ 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถ่ายรูป 
       (................................................) 
ลงชื่อ ................................................... ผู้พิมพ์บัตร 
        (................................................)   
 
 

 

  

  

ค ำสั่งนำยทะเบียน 

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

     ลงชื่อ ..........................................  
            (..........................................) 
    ต าแหน่ง ............................................... 

 

  นิ้วหัวแม่มือซ้าย        นิ้วหวัแม่มือขวา 

  ภาพใบหน้าเดิม      ภาพใบหน้าตามค าขอนี ้



แบบบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ตามระเบยีบสาํนกัทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาํบตัรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 

(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 
 

                                    (ด้านหน้า - พื้นสีขาว) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (ด้านหลัง - พื้นสีชมพ)ู 
 

สํานักทะเบยีนกลาง 

 
 

 กรมการปกครอง           กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

(เลขหมายคําขอมีบตัร) 

บัตรประจําตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
_ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ - _ _ - _ 
…………………………………………..ชื่อ 

ชื่อสกุล 
เกิดวันท่ี 
ท่ีอยู่ 

..................       .....................                                        …………….…… 

  วนัออกบตัร          วนับตัรหมดอาย ุ                                    ผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง 

เลขประจําตัวผู้ถือบัตร 
กลุ่มของคนซ่ึงไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียน 
ตราสิงห์  

 
รูปถ่ายขนาด
2.5x3 ซม. 

หมายเหตุ  สพ้ืีนของบัตรด้านหน้าสีขาว  ด้านหลังสีชมพู  ขนาดบัตรกว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 8.6 เซนติเมตร 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้ถือบัตรประจําตัว 
1.บัตรนี้มิใช่บัตรประจําตัวประชาชน 
2.ให้แสดงบัตรนี้ทุกครั้งในการติดต่อกับสํานักทะเบียน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 



แบบบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
ตามระเบยีบสาํนกัทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาํบตัรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 

(บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 
 

                                    (ด้านหน้า - พื้นสีชมพ)ู 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (ด้านหลัง - พื้นสีชมพ)ู 
 

สํานักทะเบยีนกลาง 

 
 

กรมการปกครอง         กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

(เลขหมายคําขอมีบตัร) 

บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย 
_ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ - _ _ - _ 
…………………………………………..ชื่อ 

ชื่อสกุล 
เกิดวันท่ี 
ท่ีอยู่ 

..................       .....................                                        …………….…… 

  วนัออกบตัร          วนับตัรหมดอาย ุ                                    ผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง 

เลขประจําตัวผู้ถือบัตร 
รายการกลุ่มของคนซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทย 
ตราครุฑ  

 
รูปถ่ายขนาด
2.5x3 ซม. 

หมายเหตุ สีพ้ืนของบัตรทั้งสองด้านเป็นสีชมพู ขนาดกว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 8.6 เซนติเมตร 

ข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้ถือบัตรประจําตัว 
1.บัตรนี้ไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชน 
2.ให้พกบัตรนี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับการตรวจ 
3.ห้ามผู้มีชื่อในบัตรออกนอกพื้นที่ออกบัตร 
   เว้นแต่ผู้ซ่ึงมีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือ 
   ผูท้ี่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 


