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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอมีบัตรประจ ำตัวประชำชนคร้ังแรกกรณีทีม่ีอำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ ์
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนครัง้แรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบรูณ ์

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ. บตัรประจ ำตวัประชำชน พ.ศ.2526 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร : ส่วนภมูิภาค, ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาท ี
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนครัง้แรกกรณีที่มีอายคุรบเจ็ดปีบริบรูณ ์เทศบาล
นครระยอง  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลท่ำประดู่ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  

โทรศพัท์ : 0-3862-0111 / ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูม้ีสญัชาติไทยซึ่งมีอายคุรบเจ็ดปีบรบิรูณแ์ละมีชื่อในทะเบียนบา้น  ตอ้งขอมีบตัรต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ภายในหกสิบวนั
นบัแต่วนัที่อายุครบเจ็ดปีบริบรูณ ์
 
การขอมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/หรือขอเปลี่ยนบตัรของผูม้ีอายไุม่ถึง 15 ปี ใหเ้ป็นหนา้ที่ของบิดามารดาผูป้กครองหรือบคุคล
ซึ่งรบัดแูลผูน้ัน้เป็นผูย้ื่นค าขอ  แต่ไม่ตดัสิทธิบุคคลนัน้ที่จะยื่นค าขอดว้ยตนเอง 
 
กรณีหากมีความจ าเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูย้ื่นค าขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอ
เปลี่ยนบตัรแจง้ความ
ประสงคต่์อเจา้หนา้ที่
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ
หลกัฐานรายการใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร
ประจ าตวัประชาชน 

5 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื่อตรวจสอบแลว้ปรากฏ
ว่าเป็นบคุคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานขอ้มลู
ด าเนินการพิมพล์าย
นิว้หวัแม่มือทัง้ขวาและซา้ย 
, ถ่ายรูปท าบตัร ,พิมพค์ า
ขอมีบตัร (บ.ป.1)  เสนอ
พนกังานเจา้หนา้ที่พิจารณา
อนญุาตพิมพบ์ตัรประจ าตวั
ประชาชน , จดัเก็บลาย

10 นาท ี เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พิมพน์ิว้ชีท้ัง้ขวาและซา้ย
และมอบบตัรประจ าตวั
ประชาชนใหผู้ข้อ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 นาท ี
 

14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาที 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) สติูบตัร กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
อย่างใดอย่าง
หนึ่งเช่นส าเนา
ทะเบียนนกัเรียน
ใบสทุธิ
ประกาศนียบตัร
หนงัสือเดินทาง
เป็นตน้ 

- 1 1 ฉบบั - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลท่ำประดู่ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  
โทรศพัท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง  ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรมการปกครองส านกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหตุ  (ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ถ.ล ำลูกกำคลอง 9  อ.ล ำลูกกำ จ.ปทมุธำน ี โทร 
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 

4) 
 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอมีบตัรบ.ป.1 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพิ่มพ ์ 21/09/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิ์ไพจิตร 
อนุมัติโดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ 

 

http://www.bora.dopa.go.th/

