
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย 

****************************************************************************************************** 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ท่ีบัตรเดิมหมดอายุต้องมีบัตรใหม่โดยยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี  

บัตรเดิมหมดอายุ หรือจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันท่ีบัตรหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน หกสิบ

วันก่อนวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ หากไม่ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนดหกสิบวัน 

ตามท่ีกฎหมายก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท กรณีหากมีความจ าเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นค าขอ 

หรือพยานบุคคลเป็นการเพ่ิมเติม 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ส านักทะเบียนอ าเภอ/ ส านักทะเบียนท้องถ่ินเขต/ ส านักทะเบียน
ท้องถ่ิน เทศบาลต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอคร
บุร ีจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-991447 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการ วันจันทร ์ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/่ขอเปลี่ยนบัตรแจ้งความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานรายการในฐานข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัว 
ประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กรมการปกครอง 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานข้อมูลด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย , 
ถ่ายรูปท าบัตร ,พิมพ์ค าขอมีบัตร (บ.ป.1)  เสนอพนักงาน 
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตพิมพ์บัตรประจ าตัวประชาชน , 
จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วช้ีทั้งขวาและซ้ายและมอบบัตรประจ าตัว 
ประชาชนให้ผู้ขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี กรมการปกครอง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง     1 ฉบับ 
ส าเนา    0 ฉบับ 
หมายเหตุ (บัตรเดิมที่หมดอายุ) 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-991447   

หรือเว็บไซต์  www.chorakhehin.go.th 
(หมายเหต:ุ (-)) 

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ (59 หมู่ที่ 11 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 
www.bora.dopa.go.th)) 

3) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา หรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอครบุร ี
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอมีบัตรบ.ป.1 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประเภทของงานบริการ:

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ : ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 09:53 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่


