
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอมบีตัรประจ ำตวัประชำชนของบคุคลซึง่ไดร้บัสญัชำตไิทยตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยสญัชำต ิ กรณีเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัอนมุตัใิหส้ญัชำตไิทยโดยกำรแปลงสญัชำตหิรอืขอ

กลบัคนืสญัชำตไิทยแลว้แตก่รณี 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูม้สีญัชาตไิทยซึง่มอีายตุัง้แต ่เจ็ดปีบรบิรูณ์ แตไ่มเ่กนิเจ็ดสบิปีบรบิรูณ์ และมชีือ่ในทะเบยีนบา้นตอ้งขอมบีตัรตอ่พนักงาน

เจา้หนา้ทีภ่ายใน หกสบิวนั นับแตว่นัทีไ่ดส้ญัชาตไิทย ส าหรับผูไ้ม่ไดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิหรอืไดก้ลับคนืสญัชาตไิทยตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ

 

กรณีหากมคีวามจ าเป็น อาจตอ้งสอบสวนผูย้ืน่ค าขอ หรอืพยานบคุคลเป็นการเพิม่เตมิ 

 

 หากไมข่อมบีตัรตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนดหกสบิวันตามทีก่ฎหมายก าหนดตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ 100 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลเมอืงบางกรวย เลขที ่99 หมู ่3 

ต าบลวดัชลอ  อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ี11130 โทร. 02-
4430610 – 9 ตอ่ 107/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อมบีตัร/ขอมบีตัรใหม/่ขอเปลีย่นบตัร แจง้ความประสงคต์อ่

เจา้หนา้ที ่ เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหลกัฐาน รายการในฐานขอ้มลู
ทะเบยีนราษฎร  และฐานขอ้มูลทะเบยีนบัตรประจ าตวัประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กรมการปกครอง 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เมือ่ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็นบคุคลคนเดยีวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มูล ด าเนนิการพมิพล์ายนิว้หัวแมม่อืทัง้ขวาและซา้ย , 
ถา่ยรูปท าบัตร ,พมิพค์ าขอมบีัตร (บ.ป.1)  เสนอพนักงาน

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนุญาต พมิพบ์ตัรประจ าตัวประชาชน , 

จัดเก็บลายพมิพน์ิว้ชีท้ัง้ขวาและซา้ย และมอบบตัรประจ าตวั
ประชาชนใหผู้ข้อ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กรมการปกครอง 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืส ำคญักำรแปลงสญัชำตเิป็นไทย หรอืหนงัสอืส ำคญัแสดง
กำรไดก้ลบัคนืสญัชำตไิทย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ..... หรอืผูบ้รหิารหน่วยงานทีผู่นั้น้ยืน่ค าขอมบีตัร 
(หมายเหต:ุ ((ระบทุีอ่ยู ่เวบไซตแ์ละหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานตนเอง)))  

2) ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ (59 หมูท่ี ่11 ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธาน ี12150 / สายดว่น 1548 / 
www.bora.dopa.go.th 

))  
3) ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลเมอืงบางกรวย http://www.bangkruaicity.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอมบีตัร บ.ป.1 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอมบีตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลซึง่ไดรั้บสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ กรณีเป็นผูท้ี่

ไดรั้บอนุมัตใิหส้ญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตหิรอืขอกลับคนืสญัชาตไิทยแลว้แตก่รณี  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. บตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอมบีตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลซึง่ไดรั้บสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ

กรณีเป็นผูท้ีไ่ดรั้บอนุมัตใิหส้ญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตหิรอืขอกลบัคนืสญัชาตไิทยแลว้แตก่รณี  ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่

เทศบาลเมอืงบางกรวย 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


