
1/3 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอมีบัตรประจ ำตัวประชำชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอำยุ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแกว้  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนใหม่ กรณีบตัรเดิมหมดอายุ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองสระแกว้  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนใหม่ กรณีบตัรเดิมหมดอาย ุ

25/05/2558 11:05  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนท่ีให้บริกำร ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองสระแกว้ ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ 
ถนนเทศบาล 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  27000 โทร 037 – 421-907 ,  
037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702  ติดต่อดว้ยตวัเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิดใหบ้รกิารช่วงพกัเที่ยง) 

หมำยเหตุ  - 
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12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผูท่ี้บตัรเดิมหมดอาย ุตอ้งมีบตัรใหม่โดยยืน่ค าขอต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน หกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีบตัรเดิมหมดอาย ุ
หรือจะขอมีบตัรใหม่ก่อนวนัท่ีบตัรหมดอายกุ็ได ้โดยยืน่ค  าขอต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน หกสิบวนัก่อนวนัท่ีบตัรเดิม
หมดอายุ 
หากไม่ขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในก าหนดหกสิบวนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100 บาท 
กรณีหากมีความจ าเป็น อาจตอ้งสอบสวนผูย้ืน่ค  าขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอยีดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำย
เหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอเปล่ียน
บตัร แจง้ความประสงคต์่อเจา้หนา้ท่ี  
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐาน 
รายการในฐานขอ้มูลทะเบียน
ราษฎร  และฐานขอ้มูลทะเบียนบตัร
ประจ าตวัประชาชน 

5 นาที ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองสระแกว้ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เม่ือตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็น
บุคคลคนเดียวกนักบัรายการใน
ฐานขอ้มูล ด าเนินการพิมพล์าย
น้ิวหวัแม่มือทั้งขวาและซา้ย , 
ถ่ายรูปท าบตัร ,พิมพค์  าขอมีบตัร 
(บ.ป.1)  เสนอพนกังานเจา้หนา้ท่ี
พิจารณาอนุญาต พิมพบ์ตัร
ประจ าตวัประชาชน , จดัเก็บลาย
พิมพน้ิ์วช้ีทั้งขวาและซา้ย และมอบ
บตัรประจ าตวัประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองสระแกว้ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 นาที 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาที 
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15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (บตัรเดิมท่ี
หมดอาย)ุ 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหต ุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1)     ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้  

  2)     ทางอินเทอร์เน็ต (http:// www.sakaeocity.go.th) 
3)     ทางโทรศพัท ์037 – 421-907 , 037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702 
4)     ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลเมืองสระแกว้ ( โทร 037-241-491 ต่อ 12 ) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอมีบตัร บ.ป.1 

- 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
 

 

http://www.sakaeocity.go.th/

