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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนครัง้แรก กรณีท่ีมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:งานทะเบียน เทศบาลต าบลบวัเชด 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนครัง้แรก กรณีท่ีมีอายคุรบเจ็ดปีบริบรูณ์  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียน เทศบาลต าบลบวัเชด 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนครัง้แรก กรณีท่ีมีอายคุรบ
เจ็ดปีบริบรูณ์  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการงานทะเบียนเทศบาลต าบลบวัเชด โทร.044-579025 โทรสาร 044-579026 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ มีสญัชาตไิทยซึง่มีอายคุรบเจ็ดปีบริบรูณ์ และมีช่ือในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตัรตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายใน หกสิบวนั 
นบัแตว่นัท่ีอายคุรบเจ็ดปีบริบรูณ์การขอมีบตัร /ขอมีบตัรใหม่/หรือขอเปล่ียนบตัร ของผู้ มีอายไุมถ่ึง 15 ปี ให้เป็นหน้าท่ี
ของบดิา มารดา ผู้ปกครองหรือบคุคลซึ่งรับดแูลผู้นัน้เป็นผู้ ย่ืนค าขอ แตไ่มต่ดัสิทธิบคุคลนัน้ท่ีจะย่ืนค าขอด้วยตนเอง  
กรณีหากมีความจ าเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ ย่ืนค าขอ หรือพยานบคุคลเป็นการเพิ่มเตมิ  
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอ
เปล่ียนบตัร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่เจ้าหน้าท่ี  
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หลกัฐาน รายการใน
ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร  
และฐานข้อมลูทะเบียนบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
 

5 นาที กรมการปกครอง - 

2) 

การพิจารณา 
 

เม่ือตรวจสอบแล้วปรากฏ
วา่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานข้อมลู 
ด าเนินการพิมพ์ลาย
นิว้หวัแมมื่อทัง้ขวาและซ้าย 
, ถ่ายรูปท าบตัร ,พิมพ์ค า
ขอมีบตัร (บ.ป.1)  เสนอ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
อนญุาต พิมพ์บตัร
ประจ าตวัประชาชน , 
จดัเก็บลายพิมพ์นิว้ชีท้ัง้ขวา
และซ้าย และมอบบตัร
ประจ าตวัประชาชนให้ผู้ขอ 
 

10 นาที กรมการปกครอง - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 นาที 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สตูบิตัร กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้
อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ เชน่ส าเนา
ทะเบียนนกัเรียน 
ใบสทุธิ 
ประกาศนียบตัร 
หนงัสือเดนิทาง 
เป็นต้น 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังานเทศบาลต าบลบวัเชด  หรือโทร .044-579025 
2) ช่องทางการร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมู่ที ่11 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 
www.bora.dopa.go.th 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
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หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอมีบตัร บ.ป.1 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย วิศวชัร์ มีสวุรรณ์ 
อนุมัตโิดย วิเชียร ชิดชนกนารถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


