ขั้นตอนการทาบัตร
1 การทาบัตรประชาชนครั้งแรก
ผูม้ ีสัญชาติไทยซึ่ งมีอายุต้ งั แต่สิบห้าปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกินสิ บเจ็ดปี บริ บูรณ์
และมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านต้องทาบัตรประจาตัวประชาชน โดยยืน่ คาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด
หกสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีอายุครบสิ บห้าปี บริ บูรณ์ หรื อนับแต่วนั ที่ได้สัญชาติไทย หรื อได้กลับคืนสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรื อนับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย หรื อนับแต่วนั ที่นาย
ทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร หรื อนับแต่วนั ที่พน้ สภาพจากการ
ได้รับการยกเว้น

กระบวนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนครั้งแรกมี 4 ขั้นตอน และใช้อตั รากาลัง
เจ้าหน้าที่จานวน 4 คนดังนี้
(1) (2) (3) (4)
ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภาพใบหน้าจาก

½ นาที

½ นาที

ถ่ายรู ป

ฐานข้อมูลบัตร

ผลิตบัตรอนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

3 นาที 2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 6 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อ
เตรี ยมเอกสารในการจัดทาบัตรดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.14)
2. สู ติบตั ร หรื อหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
ใบสุ ทธิ สาเนาทะเบียนนักเรี ยน เป็ นต้น
3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นาเจ้าบ้านหรื อบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองแทน
4. กรณี บิดาและมารดาเป็ นบุคคลต่างด้าวให้นาใบสาคัญประจาตัวบุคคลต่างด้าวของ
บิดาและมารดามาแสดง ถ้าบิดาหรื อมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถึงแก่กรรมให้นาใบมรณบัตรไปแสดงด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้า
จากฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายรู ป

- มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของผูท้ าบัตรลงในเครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4 ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้ประชาชน
- มีการผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้กบั ประชาชน และให้ประชาชน
ลงชื่อรับบัตรในใบคาขอมีบตั ร ( บ. ป.1) โดยในการขอมีบตั รประจาตัวครั้งแรกดังกล่าวนี้ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมการทาบัตรแต่อย่างใด
2. การทาบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ
บัตรมีอายุหกปี การนับอายุบตั รกฎหมายให้นบั ตั้งแต่วนั ออกบัตรไปจนครบหกปี บริ บูรณ์
แต่หากวันที่บตั รมีอายุหกปี บริ บูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถ้ ือบัตรให้นบั ระยะเวลาต่อไปจนถึงวัน
ครบรอบวันเกิดของผูถ้ ือบัตรในปี นั้นหรื อปี ถัดไป แล้วแต่กรณี เป็ นวันบัตรหมดอายุเมื่อบัตรเดิมหมดอายุตอ้ งมี
บัตรใหม่โดยยืน่ คาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่บตั รเดิมหมดอายุ
กระบวนการจัดทาบัตรประชาชนกรณี บตั รเดิมหมดอายุมี 4 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลัง
เจ้าหน้าที่จานวน 4 คนดังนี้
(1) (2) (3) (4)
ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

½ นาที

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร

ถ่ายรู ป

ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

½ นาที 2 นาที 1 นาที

รายละเอียดปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 4 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานบัตรประชาชน เพื่อเตรี ยมเอกสารใน
การทาบัตรประชาชนดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2.บัตรประจาตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายรู ป
- มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของผูท้ าบัตรลงในเครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4 ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้ประชาชน
- มีการผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้ประชาชน แล้วให้ประชาชนลงชื่อใบใน
คาขอมีบตั ร (บ.ป.1) โดยการทาบัตรกรณี บตั รหมดอายุไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

* การทาบัตรก่อนบัตรเดิมหมดอายุ หากผูถ้ ือบัตรมีความประสงค์จะทาบัตรก่อนวันที่บตั รเดิม
จะหมดอายุสามารถทาได้ภายในหกสิ บวัน ก่อนวันที่บตั รเดิมจะหมดอายุและไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมการทา
บัตรแต่อย่างใด
3. กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทาลาย
เมื่อบัตรหายหรื อถูกทาลายให้แจ้งบัตรหาย หรื อบัตรถูกทาลายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานัก
ทะเบียนที่จะประสงค์จะทาบัตรโดยไม่ตอ้ งไปแจ้งความบัตรหายต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ และต้องยืน่ คาขอมีบตั ร
ใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่บตั รเดิมหายหรื อถูกทาลาย
กระบวนการจัดทาบัตรประชาชนกรณี บตั รหายหรื อถูกทาลายมี 4 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลัง
เจ้าหน้าที่จานวน 4 คนดังนี้

(1) (2) (3)
ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

½ นาที

(4)
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร

½ นาที 4 นาที

ถ่ายรู ป

ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 7 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานบัตรประชาชนเพื่อเตรี ยมเอกสารใน
การจัดทาบัตรดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. หลักฐานเอกสารที่มีรูปถ่ายของผูข้ อบัตรใหม่และเป็ นเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใด
อย่างหนึ่ง (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตขับรถ ใบสุ ทธิ สาเนาทะเบียนนักเรี ยน หรื อหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2. ให้นาเจ้าบ้านหรื อบุคคลผูน้ ่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้าจาก
ฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3 การถ่ายรู ป
- มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของคนทาบัตร(และคนรับรองกรณี มี
บุคคลรับรอง)ลงในเครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4 ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้ประชาชน

- มีการผลิตบัตร อนมัติบตั รและมอบบัตรให้ประชาชน แล้วให้ประชาชนลงชื่อรับ
บัตรในใบคาขอบัตร (บ.ป.1) โดยกรณี การขอมีบตั รหายหรื อบัตรถูกทาลายนี้ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามกฏหมาย
กาหนด
หมายเหตุ การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน กรณี บตั รหายหรื อบัตรถูกทาลาย กรมการ
ปกครอง มีหนังสื อที่ มท 0310.3/ว2086 กาหนดตัวบุคคลผูม้ ีอานาจสั่งอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ทาบัตรให้เป็ น
ความรับผิดชอบของผูด้ ารงตาแหน่งตั้งแต่หวั หน้างานทะเบียนราษฎรขึ้นไป(กรณี เทศบาลและให้หมายความ
รวมถึงผูร้ ักษาการในตาแหน่งนั้น ๆ ด้วย)
การทาบัตรกรณีบัตรชารุ ดในสาระสาคัญ
เมื่อบัตรชารุ ดในสาระสาคัญ เช่นไฟไหม้บางส่ วน ถูกน้ าเลอะเลือน ต้องขอเปลี่ยนบัตรโดยยืน่ คาขอเปลี่ยน
บัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่บตั รชารุ ดในสาระสาคัญ
กระบวนการจัดทาบัตรประชาชนกรณี บตั รชารุ ดในสาระสาคัญมี 4 ขั้นตอนและใช้
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่จานวน 4 คน ดังนี้
4

(1)

(2)

ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

½ นาที

(3)

(4)
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร

½ นาที

2 นาที

ถ่ายรู ป

ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 5 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานบัตรประชาชน เพื่อเตรี ยมเอกสารใน
การจัดทาบัตรดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. บัตรเดิมชารุ ด
3. หากบัตรชารุ ดจนไม่สามารถพิสูจน์ตวั บุคคล หรื อรายการในบัตรได้ให้
นาเอกสารซึ่ งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) มาประกอบการยืน่ ขอทาบัตร
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้าจาก
ฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3 การถ่ายรู ป มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของคนทาบัตรลงใน
เครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4 มีการผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้ประชาชน แล้วให้ประชาชนลงชื่อรับ
บัตรในใบคาขอมีบตั ร (บ.ป.1)

5.
การจัดทาบัตรประชาชนกรณีเปลีย่ นชื่ อตัวและชื่ อสกุล
เมื่อเปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล หรื อเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ผูถ้ ือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรโดย
ยืน่ คาขอเปลี่ยนบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อชื่อตัว
และชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
กระบวนการจัดทาบัตรกรณี เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล มี 4 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่
จานวน 4 คน ดังนี้
(1)
(2)
(3) (4)
ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร

½ นาที

½ นาที

ถ่ายรู ป

ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

3 นาที 2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 6 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่งานบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อเตรี ยมเอกสารในการ
จัดทาบัตร ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. บัตรเดิม
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุลแล้วแต่กรณี
ขั้นตอนที่ 2
ฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3

ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้าจาก

ถ่ายรู ป
- มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของตัวบุคคลผูท้ าบัตรลงในเครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4
ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้แก่ประชาชน
- มีการผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้กบั ประชาชนแล้วให้ประชาชนลงชื่อรับบัตรใน
ใบคาขอมีบตั ร (บ.ป.1) โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ
6 การจัดทาบัตรกรณีบุคคลได้ รับการยกเว้ น
ผูซ้ ่ ึ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวประชาชน เช่น ผูพ้ ิการ พระภิกษุ สามเณร ผูท้ ี่อยู่
ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ จะขอมีบตั รก็ได้

กระบวนการจัดทาบัตรกรณี บุคคลได้รับการยกเว้นมี 4 ขั้นตอน และใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่
จานวน 4 คน ดังนี้
(1) (2)
(3)
(4)
ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

½ นาที

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร

ถ่ายรู ป

ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

½ นาที 3 นาที 2 นาที

รายละเอียดในการปฏิบตั ิงานใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 6 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่งานบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อเตรี ยมเอกสารในการ
จัดทาบัตร ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. หลักฐานที่แสดงว่าเป็ นบุคคลซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 2
ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้าจาก
ฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3
ถ่ายรู ป
- มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของตัวบุคคลผูท้ าบัตรลงในเครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4
ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้แก่ประชาชน
- มีการผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้กบั ประชาชนแล้วให้ประชาชนลงชื่อรับบัตรใน
ใบคาขอมีบตั ร (บ.ป.1) โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ
7. การจัดทาบัตรกรณีเปลีย่ นทีอ่ ยู่
ผูถ้ ือบัตรผูใ้ ดย้ายที่อยูจ่ ะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้ (ตามความสมัครใจ) หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็
สามารถใช้บตั รประจาตัวประชาชนนั้นได้ จนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุ
กระบวนการจัดทาบัตรกรณี เปลี่ยนที่อยู่ มี 4 ขั้นตอน และใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ จานวน 4
คน ดังนี้
(1) (2)
(3) (4)
ประชาชนพบประชาสัมพันธ์
งานบัตรและกดบัตรคิว

½ นาที

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตร

ถ่ายรู ป

½ นาที 2 นาที 2 นาที
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ

ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและ
มอบบัตรให้แก่ประชาชน

5 นาที/คน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่งานบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อเตรี ยมเอกสารในการ
จัดทาบัตร ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. บัตรประจาตัวประชาชนเดิม
ขั้นตอนที่ 2
ประชาชนผูร้ ับบริ การพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้าจาก
ฐานข้อมูลบัตร
ขั้นตอนที่ 3
ถ่ายรู ป
- มีการสแกนลายนิ้วมือและกรอกรายละเอียดของตัวบุคคลผูท้ าบัตรลงในเครื่ องถ่ายบัตร
ขั้นตอนที่ 4
ผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้แก่ประชาชน
- มีการผลิตบัตร อนุมตั ิบตั รและมอบบัตรให้กบั ประชาชนแล้วให้ประชาชนลงชื่อรับบัตรใน
ใบคาขอมีบตั ร (บ.ป.1) โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกาหนด

