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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนของบุคคลซึ�งได้ร ับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
ประจาํตัวประชาชน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน  : การขอมีบตัรประจาํตวัประชาชนของบคุคลซึ
งไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งมีบตัรประจาํตวัประชาชน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง : 
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื5นท ี�ให ้บร ิการ : สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขอมีบตัรประจาํตวัประชาชนของบคุคลซึ
งไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมีบตัร

ประจาํตวัประชาชน เทศบาลนครระยอง 
11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูซ้ึ
งไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมีบตัรประจาํตวัประชาชนซึ
งมีบตัรประจาํตวัตามกฎหมายอื
นใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวันั@นแทนได้
แตห่ากประสงคจ์ะขอมีบตัรประจาํตวัประชาชนสามารถขอมีบตัรได ้
 
กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้
นคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิ
มเตมิ 
 
13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอ
เปลี
ยนบตัรแจง้ความ
ประสงคต์อ่เจา้หนา้ที

เจา้หนา้ที
ตรวจสอบ
หลกัฐานรายการใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร
ประจาํตวัประชาชน 
 

5 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื
อตรวจสอบแลว้ปรากฏ
วา่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานขอ้มลู
ดาํเนินการพิมพล์าย
นิ @วหวัแมมื่อทั@งขวาและซา้ย 
, ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํ
ขอมีบตัร (บ.ป.1)  เสนอ
พนกังานเจา้หนา้ที
พิจารณา
อนญุาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั
ประชาชน , จดัเก็บลาย
พิมพนิ์ @วชี @ทั@งขวาและซา้ย
และมอบบตัรประจาํตวั
ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขั@นตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 นาที 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดง

การเป็นบุคคลซึ�ง

ได้รับการยกเวน้

ไม่ต้องมีบัตร 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื�นคาํขอมี

รา◌่งกายพิการ

เดินไม่ได้ตาบอด

ทั.ง 2 ข้างหรือเป็น

ใบ้ไม่ต้องเรียก

หลักฐาน) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยด์าํรงธรรมกระทรวง  ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ  โทร.1567 
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หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 

หมายเหตุ  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  โทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 
4) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอมีบตัรบ.ป.1 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิIไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 
 

 
 

 


