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      สาํนกับริหารการทะเบยีน 
      ถนนลาํลูกกา  ปท. ๑๒๑๕๐ 

 ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 

เรื� อง   สทิธิของบตัรประจาํตวัคนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยและบตัรประจาํตวับุคคลที� ไม่มสีถานะทางทะเบยีน    
        กรณีใชเ้ป็นหลกัฐานประจาํตวัในการทาํธุรกรรม    

เรียน  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัระบบบริการ บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั  

อา้งถงึ  หนงัสอืบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั ที�  ปณท รบ.(รง.๔)/๑๘๖๒  ลงวนัที�  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

สิ� งที� ส่งมาดว้ย   ๑. กฎกระทรวงกาํหนดใหค้นซึ� งไม่มสีญัชาติไทยปฏบิตัิเกี� ยวกบัการทะเบยีนราษฎรและ 
                      กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๒. สาํเนาหนงัสอืสาํนกัทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ที�  มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๔  ลงวนัที�  ๒๔  
                      มกราคม ๒๕๕๑ 
  ๓. ตวัอย่างบตัรประจาํตวัคนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยและบตัรประจาํตวับุคคลที� ไม่มสีถานะ 
                      ทางทะเบยีน  

  ตามที�บรษิทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั แจง้วา่ไดร้บัหนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใหจ้ดัทาํโครงการ 
ช่วยเหลอืชาวไทยภูเขาที�ยงัไม่ไดร้บัสญัชาติไทยใหส้ามารถใชบ้ตัรประจาํตวัคนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยและบตัร
ประจาํตวับุคคลที� ไม่มสีถานะทางทะเบยีนในการทาํธุรกรรมทางการเงนิของบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั  เช่น 
การรบัส่งเงนิธนาณตัิ เป็นตน้ จึงขอความอนุเคราะหห์ารือว่าบตัรประจาํตวัท ัEงสองประเภทดงักล่าวสามารถใช ้
เป็นหลกัฐานประจาํตวัสาํหรบัการทาํธุรกรรมกบับริการของบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไดห้รือไม่ และยงัมี
บตัรประจาํตวัประเภทใดบา้งที�สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประจาํตวัได ้ความละเอยีดแจง้ตามหนงัสอือา้งถงึ นัEน 
    สาํนกับริหารการทะเบยีนขอเรียน ดงันีE 
    ๑. การจดัทาํบตัรประจาํตวัใหค้นซึ� งไม่มสีญัชาติไทยหรือคนต่างดา้วเป็นการดาํเนินการตาม
กฎกระทรวงกาํหนดใหค้นซึ�งไม่มสีญัชาตไิทยปฏบิตัเิกี� ยวกบัการทะเบยีนราษฎรและกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๗ ถงึขอ้ ๑๐ ซึ�งเป็นกฎกระทรวงที�ออกตามพระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที�  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๒. คนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยหรือคนต่างดา้วที�นายทะเบยีนอาํเภอหรือนายทะเบยีนทอ้งถิ�นจะ
จดัทาํบตัรประจาํตวัใหไ้วเ้พื�อเป็นหลกัฐานพสูิจนต์วับคุคล จะตอ้งเป็นบคุคลที�นายทะเบยีนจดัทาํทะเบยีนประวตัิ
หรอืทะเบยีนบา้นและมเีลขประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกัแลว้ ไดแ้ก่ 
 

/๒.๑ คนที�ไดร้บั... 
 



 

 

 

- ๒ - 
 

      ๒.๑ คนที� ไดร้บัอนุญาตใหม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรในประเทศไทย คือคนต่างดา้วที�มใีบสาํคญัถิ�น  
ที�อยู่หรอืใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว 
      ๒.๒ คนที� ไดร้บัการผ่อนผนัใหอ้าศยัอยู่ในประเทศไทยไดช้ ั�วคราวเป็นกรณีพิเศษ เช่น   
ชนกลุม่นอ้ยซึ�งอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย อาท ิชาวเขาหรอืบคุคลบนพืEนที� สูงชาตพินัธุต่์างๆ (กะเหรี�ยง ลซีอ 
ลาหู่ มูเซอ อาข่า...) จนีฮ่ออพยพ ไทยลืEอ ลาวอพยพ ผูพ้ลดัถิ�นสญัชาติพม่าเชืEอสายไทย ผูอ้พยพจากจงัหวดั
เกาะกง กมัพูชา เนปาลอพยพ มอแกน เป็นตน้ และแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืงสญัชาติพม่า ลาวและ
กมัพูชา  
      ๒.๓ บุคคลที� ไม่มสีถานะทางทะเบยีน ซึ� งเป็นกลุม่เป้าหมายที�รฐับาลตอ้งการแกไ้ขปญัหา
เรื� องสถานะบุคคลและสิทธิ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ
คณะรฐัมนตรีเมื� อวนัที�  ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ� งปจัจุบนัไดม้กีารสาํรวจจดัทาํทะเบยีนประวตัิและกาํหนดเลข
ประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกัไวแ้ลว้ จาํนวน ๔ กลุม่ ไดแ้ก่ (๑) กลุ่มที� เป็นชนกลุม่นอ้ยที�อาศยัอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นเวลานานแต่ตกสาํรวจจากการจดัทาํทะเบยีนประวตัิในอดตีทาํใหไ้ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎร  (๒) กลุม่
เดก็นกัเรยีนที� ไม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎร (๓) กลุม่คนไรร้ากเหงา้ที� ไม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎร และ (๔) กลุม่
คนที�ทาํคุณประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศไทย  
  ๓. บตัรประจาํตวัที�นายทะเบยีนออกใหแ้ก่คนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยหรือคนต่างดา้วนัEน ปจัจุบนั
จะเป็นบตัรพลาสตกิชนิดมแีถบแม่เหลก็บรรจขุอ้มลูรายการบคุคลของผูถ้อืบตัร มอียู่ ๓ แบบ ไดแ้ก่ 
      ๓.๑ บตัรประจาํตวัคนซึ�งไม่มสีญัชาตไิทยที�ไม่ใช่กลุม่แรงงานต่างดา้วสญัชาตพิม่า ลาวและ
กมัพูชา พืEนบตัรจะเป็นสชีมพูท ัEงสองดา้นโดยดา้นหนา้จะเป็นรายการบุคคลเจา้ของบตัรซึ� งระบุกลุ่มบุคคลไว ้ 
ขา้งใตเ้ลขประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกั ส่วนดา้นหลงัจะมแีถบแม่เหลก็และขอ้ความที� เป็นขอ้พงึปฏิบตัิสาํหรบั  
ผูถ้อืบตัร 
      ๓.๒ บตัรประจาํตวัคนซึ�งไม่มสีญัชาตไิทยที� เป็นกลุม่แรงงานต่างดา้วสญัชาติพม่า ลาวและ
กมัพูชา ถา้เป็นบตัรที� จดัทาํก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๒ พืEนบตัรจะเป็นสชีมพูท ัEงสองดา้น แต่ถา้เป็นบตัรที� จดัทาํในปี 
พ.ศ.๒๕๕๒ พืEนบตัรดา้นหนา้จะเป็นสชีมพูส่วนดา้นหลงัจะเป็นสอีื�นแยกตามประเภทของอาชพีที�แจง้ลงทะเบยีน
ไวซ้ึ� งจะมี ๖ สไีดแ้ก่ สฟ้ีาสาํหรบัอาชีพกิจการประมง สสีม้สาํหรบัอาชีพกิจการต่อเนื� องประมงทะเล สเีหลอืง
สาํหรบัอาชีพกิจการก่อสรา้ง สเีขยีวสาํหรบัอาชีพกิจการเกษตรและปศุสตัว ์สเีทาสาํหรบัอาชีพกิจการผูร้บัใช ้  
ในบา้น และสนีํ Eาตาลสาํหรบัอาชีพกิจการอื� นๆ โดยดา้นหนา้บตัรจะเป็นรายการบุคคลเจา้ของบตัรซึ� งระบุกลุ่ม
บุคคลไวข้า้งใตเ้ลขประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกั ส่วนดา้นหลงัที�มแีถบแม่เหลก็จะเป็นใบอนุญาตทาํงานของ
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน  
 

/๓.๓ บตัรประจาํตวั... 
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      ๓.๓ บตัรประจาํตวับุคคลที� ไม่มสีถานะทางทะเบยีน พืEนบตัรดา้นหนา้เป็นสขีาวดา้นหลงั
เป็นสชีมพู โดยดา้นหนา้จะเป็นรายการบุคคลเจา้ของบตัร ส่วนดา้นหลงัจะมแีถบแม่เหลก็และขอ้ความที� เป็น   
ขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัผูถ้อืบตัร  ปรากฏตามตวัอย่างที� ส่งมาพรอ้มนีE 
  ๔. ประเด็นที� ขอทราบความเห็นว่าบตัรประจาํตวัคนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยและบตัรประจาํตวั
บุคคลที� ไม่มสีถานะทางทะเบยีนสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประจาํตวัสาํหรบัการทาํธุรกรรมกบับริการของบริษทั
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไดห้รือไม่น ัEน ขอเรยีนวา่การจดัทาํบตัรดงักลา่วมขี ัEนตอนและวธิปีฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการ 
จดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชนที� ออกใหก้บัคนสญัชาติไทย โดยขอ้มูลการจดัทาํบตัร ภาพถ่ายใบหนา้และ      
ลายพมิพน์ิEวมอืของเจา้ของบตัรจะถูกบนัทกึจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพวิเตอรข์องสาํนกัทะเบยีนกลาง กรมการ-
ปกครอง การที� บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั จะกําหนดใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวัคนซึ� งไม่มสีญัชาติไทยและบตัร
ประจาํตวับุคคลที� ไม่มสีถานะทางทะเบยีนในการทาํธุรกรรมกบับริษทัฯ นัEนย่อมเป็นความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯ ที�จะตอ้งพจิารณา  
  อนึ� ง สาํนกับริหารการทะเบียนขอเรียนเพิ�มเติมว่า ประเด็นเกี� ยวกบัการจดัทาํเอกสาร
ทะเบียนราษฎร การกาํหนดเลขประจาํตวัประชาชน และการจดัทาํบตัรประจาํตวัใหก้บัคนซึ� งไม่มีสญัชาติ
ไทยหรือคนต่างดา้วนัEน กรมการปกครองโดยสาํนกัทะเบียนกลางไดเ้คยมีหนงัสือชีEแจงทาํความเขา้ใจไปยงั
ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เพื� อเป็นขอ้มูล
ในการดาํเนินการของหน่วยงานดงักล่าวแลว้ ปรากฏตามเอกสารที� ส่งมาพรอ้มนีE 

    จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบและพจิารณาดาํเนินการต่อไป 

                 ขอแสดงความนบัถอื 
 

     (ลงชื�อ)   สมด ี คชาย ั�งยนื 
                (นายสมด ี คชาย ั�งยืน) 

                 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการทะเบยีน 
 

 

 

 

สาํนกับรหิารการทะเบยีน 
ส่วนการทะเบยีนราษฎร 
โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔-๖ 
 

 

 


