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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอมีบตัรประจําตวัประชาชนของบคุคลซึง่พ้นสภาพได้รับการยกเว้น 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจําตวัประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอมีบตัรประจําตวัประชาชนของบคุคลซึง่พ้นสภาพได้รับการยกเว้น   

สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-3106 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โดยไม่หยดุบริการช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ มีสญัชาตไิทยซึง่มีอายตุัง้แต ่เจ็ดปีบริบรูณ์ แตไ่มเ่กินเจ็ดสิบปีบริบรูณ์ และมีช่ือในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตัรตอ่

พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายใน หกสิบวนั นบัแต ่
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วนัท่ีพ้นสภาพการได้รับยกเว้น 

 

กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ ย่ืนคําขอ หรือพยานบคุคลเป็นการเพิ่มเตมิ 

 

หากไมข่อมีบตัรประจําตวัประชาชนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนดหกสิบวนั ตามท่ีกฎหมายกําหนดต้องระวาง

โทษปรับไมเ่กิน 100 บาท 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอมีบตัร/ขอมีบตัรใหม/่ขอ

เปล่ียนบตัร แจ้งความ

ประสงค์ตอ่เจ้าหน้าท่ี  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

หลกัฐาน รายการใน

ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร  

และฐานข้อมลูทะเบียนบตัร

ประจําตวัประชาชน 
 

5 นาที กรมการปกครอง (-) 

2) 

การพิจารณา 
 

เม่ือตรวจสอบแล้วปรากฏ

วา่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบั

รายการในฐานข้อมลู 

ดําเนินการพิมพ์ลาย

นิว้หวัแมมื่อทัง้ขวาและซ้าย 

, ถ่ายรูปทําบตัร ,พิมพ์คํา

ขอมีบตัร (บ.ป.1)  เสนอ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

อนญุาต พิมพ์บตัร

ประจําตวัประชาชน , 

10 นาที กรมการปกครอง (-) 



3/5 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จดัเก็บลายพิมพ์นิว้ชีท้ัง้ขวา

และซ้าย และมอบบตัร

ประจําตวัประชาชนให้ผู้ขอ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 นาที 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง

การพ้นจาก

สภาพได้รับการ

ยกเว้นไมต้่องมี

บตัร เชน่

หลกัฐานท่ีทาง

วดัออกให้เพือ่

แสดงวา่ได้ลา

สิกขาบทแล้ว

เม่ือใด , เอกสาร

แสดงการพ้นโทษ

จากเรือนจําหรือ

ท่ีต้องขงั , 

เอกสารการจบ

การศกึษาจาก

ตา่งประเทศ ฯลฯ 

- 1 0 ฉบบั (-) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เป็นต้น 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (-)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองกาฬสินธุ์  หรือผู้บริหารหนว่ยงานท่ีผู้นัน้ย่ืนคําขอมีบตัร 

หมายเหตุ ((ระบทีุ่อยู่ เวบไซต์และหมายเลขโทรศพัท์ของหน่วยงานตนเอง)) 

2) ช่องทางการร้องเรียน สํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ (59 หมู่ที ่11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th 

) 

3) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หรือสํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

1. ทางอินเตอร์เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th 2. ทางโทรศพัท์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ : 0-

4382-1354-6 , สํานกังานทะเบียนท้องถ่ิน :  0-4381-3106  3. ทาง ไปรษณีย์ (สํานกังานเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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  
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1) แบบคําขอมีบตัร บ.ป.1 

(-) 

 

 

19. หมายเหตุ 

วนัท่ีพิมพ์ 15/07/2558 

 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

 

จดัทําโดย ธีรญา พนัเทศ 

 

อนมุตัิโดย อภิวฒัน์ ปะกิทงั 

 

 

 

เผยแพร่โดย จารุวฒัน์ บญุเพิ่่ม 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 23/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


